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Примітка до інструкції з монтажу та експлуатації

Ця інструкція з монтажу та експлуатації (ІМЕ) є посібником з безпечного монтажу 
та експлуатації. Вказівки та рекомендації цієї ІМЕ є обов‘язковими при роботі з 
обладнанням SAMSON.

 Î Ретельно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого 
використання.

 Î В разі, коли в вас є які-небудь питання, що виходять за рамки цієї ІМЕ, 
звертайтесь до відділу післяпродажного обслуговування SAMSON 
(aftersalesservice@samson.de).

Інструкції з монтажу та експлуатації надаються з обладнанням. 
Останні версії інструкцій доступні в Інтернеті на сайті 
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

 Умовні позначки та їх значення 

Небезпечні ситуації, які призводять до 
смерті або тяжких травм

Небезпечні ситуації, які можуть 
призвести до смерті або тяжких 
травм

Попереджає про матеріальну шкоду 
та вихід з ладу обладнання

Додаткова інформація

Практичні поради

НЕБЕЗПЕКА!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ПРИМІТКА!

Інформація

Рекомендації
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Загальні інструкції з безпеки

1 Загальні інструкції з безпеки
 − Дозволяється виконувати встановлення, запуск і експлуатацію пристрою лише 

навченому й досвідченому персоналу, ознайомленому з виробом.
Згідно з цими інструкціями з монтажу й експлуатації навчений персонал — це 
працівники, які завдяки спеціальному навчанню, знанням і досвіду, а також 
знанням застосовних стандартів можуть оцінити призначені для них роботи та 
ймовірну небезпеку.

 − Вибухозахищені версії цього пристрою дозволяється експлуатувати лише 
працівникам, які пройшли спеціальне навчання, отримали спеціальні інструкції 
або мають дозвіл на виконання робіт на вибухозахищеному обладнанні в 
небезпечних зонах.

 − Будь-яким ризикам на клапані-регуляторі, спричиненим технологічним середо-
вищем, робочим тиском, керуючим тиском або рухом деталей, потрібно запобі-
гати, дотримуючись відповідних застережень.

 − Тиск подавання повітря не повинен перевищувати максимальне припустиме об-
меження, за необхідності його потрібно обмежити клапаном зниження тиску.

 − Якщо в пневматичному приводі в результаті дії тиску подавання повітря виника-
ють неприпустимі рухи або зусилля, тиск подавання повітря потрібно обмежити 
за допомогою спеціальної станції обмеження тиску.

 − Транспортування та зберігання потрібно виконувати належним чином.

1.1 Юридична інформація
Електромагнітний клапан, тип 3962, має маркування CE. Декларацію відповідності 
ЄС, у якій є інформація про застосовну методику визначення відповідності. Декла-
рації відповідності наведено в Додатку до цієї інструкції.
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2 Маркування на пристрої

2.1 Розшифровка артикула
Електромагнітний клапан Тип 3962- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Вибухозахист

Без вибухозахисту 0

Ex d 9

Номінальний сигнал

24 В змінн./пост. струму 2 0

24 В пост. струму 3 0

230 В змінн./пост. струму 4 0

230 В змінн. струму/110 В пост. струму 5 0

115 В змінн. струму 6 0

115 В змінн./пост. струму 7 0

48 В змінн. струму 9 1

Тип захисту

Без вибухозахисту 0 0 0

ATEX II 2 GD Ex d IIC Ex tD A21 IP66 T* 2 1 0

IECEx Ex d IIC T*/DIP A21 T* 2 1 1

NEPSI Ex d IIC T3-T6 Gb/DIP A21 2 1 2

EAC 1 Ex d IIC T6/T5/T4/T3 Gb 2 1 3

STCC II 2 G Ex d IIC Ta*
II 2 D Ex tD A21 IP66 T* 2 1 6

ATEX II 2 G Ex emb II T5 II 2D Ex tD A21 IP65 T95°C 3 1 0

Ручне блокування

Немає 0

Зовнішня кнопка 2

Зовнішній перемикач 3

Зовнішній тумблер 4

Функція перемикання

3/2-ходовий зі зворотно-пружинним механізмом 0

5/2-ходовий зі зворотно-пружинним механізмом 1) 1
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Електромагнітний клапан Тип 3962- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5/2-ходовий із двома положеннями фіксації 2

5/3-ходовий із середнім положенням, підтримуваним пру-
жинами (порти 2 і 4 закриті) 3

5/3-ходовий із середнім положенням, підтримуваним пру-
жинами (у порти 2 і 4 подається повітря) 4

5/3-ходовий із середнім положенням, підтримуваним пру-
жинами 
(на портах 2 і 4 скидають тиск)

5

6/2-ходовий зі зворотно-пружинним механізмом 6

Приєднання

Інтерфейс NAMUR за стандартом VDI/VDE 3845 0

Нарізне з'єднання для монтажу на стіну або трубу 1

Інтерфейс CNOMO, 30 мм (допоміжний клапан як запасна ча-
стина) 2

KVS
 1)

1,4 3) 3

4,3 4

0,05 (допоміжний клапан як запасна частина) 5

2,9 4) 6

2,0 7

Матеріал корпусу

Алюміній 0

Нержавіюча сталь 1

Підключення пневматики

G ¼ 0

¼ NPT 1

G ½ 2

½ NPT 3

Без нарізних з'єднань (допоміжний клапан як запасна частина) 4

Тиск подавання повітря

Подавання повітря зсередини для приводів вмикання/вимикання 0

Подавання повітря ззовні для приводів регулювання витрати 1

Підключення електрики

Підключення кабелю M20x1,5 (обхоплювальне з’єднання) 0 0

Кабельна муфта M20x1,5, чорний поліамід 0 1
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Електромагнітний клапан Тип 3962- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Адаптер з M20x1,5 (обхопне з’єднання) на ½ NPT (обхоплювальне з’єд-
нання) 1 2

З'єднувач за стандартом EN 175301-803, тип A, чорний поліамід 5) 2 3

Клас захисту

IP 65 (типи 3962-0 і 3962-4) 1

IP 66 (тип 3962-9) 2

Температура довкілля 6)

–20...+80 °C 0

–20...+60°C 1

–20...+40 °C (макс. +80 °C у T4) 2

–45...+40 °C (макс. +80 °C у T4) 3

Затверджені заходи безпеки

Немає 0

SIL 1

Спеціальна версія

Немає 0 0 0

1) Без інтерфейсу NAMUR, KVS 4,3
2) Витрата повітря, коли p1 = 2,4 бар і p2 = 1,0 бар обчислюється за такою формулою: Q = KVS x 36,22  

у м³/год.
3) Розпірна пластина потрібна з інтерфейсом NAMUR/типом захисту Ex d (див. розділ 4 на стор. 15).
4) За запитом
5) Кабельне з'єднання не входить у комплект постачання. Клас захисту гарантовано лише коли встанов-

лено кабельне з'єднання й ущільнення під ним.
6) Припустима робоча температура електромагнітного клапана залежить від припустимої температури йо-

го компонентів, типу захисту та класу температур.
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2.2 Зведені дані про сертифікати вибухозахисту
Тип 3962-9
Сертифікат Тип захисту

ATEX
Номер Baseefa06ATEX0123 II 2 GD Ex d IIC

Ex tD A21 IP66 T*°CДата 29.09.2006

EAC
Номер RU C DE 08.B.00764 1 Ex d IIC T6/T5/T4/T3 Gb
Дата 10.02.2015

IECEx
Номер IECEx BAS 04.0028 Ex d IIC T*/DIP A21 T*
Дата 02.07.2013

NEPSI
Номер GYJ13.1417X Ex d II C T3-T6 Gb/DIP A21
Дата 11.02.2014

STCC
Номер ZETC/32/2018 II 2 G Ex d IIC Ta*

II 2 D Ex tD A21 IP66 T*Дата 07.05.2018
Дійсний до 06.05.2021
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3 Конструкція та принцип роботи
Електромагнітний клапан типу 3962-9 придатний для керування пневматичних 
лінійних або поворотних приводів. Принцип роботи основано на системі 
з електромагнітним сердечником і допоміжним клапаном нижче за потоком, 
клапан обладнано діафрагмовим або золотниковим приводом. Електромагнітний 
клапан типу 3962-9 виконує різні функції з KVS 1,4...4,3 залежно від версії.
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3.1 Технічні дані
Загальні дані про допоміжний клапан
Тип 3962-9
Конструкція Електромагнітний і прохідний клапан зі зворотною пружиною
Клас захисту IP 66
Матеріал Корпус Нержавіюча сталь, покрита порошковою епоксидною смолою, червоний ко-

лір (корпус золотника) алюміній, твердоанодований, чорний колір (з'єдну-
вальний блок CNOMO)

Внутрішні деталі Нержавіюча сталь і бронза
Гвинти Нержавіюча сталь
Ущільнення FKM

Монтажне положення Будь-яке потрібне положення
Вага, прибл. 850 г

Електричні характеристики допоміжного клапана з типом захисту вибухобезпечний корпус Ex d
Тип 3962-930 3962-940 3962-960 / -970 3962-980
Номінальний сигнал UN 24 В пост. 

струму 
(±10 %)

230 В змінн./
пост. струму (±10 %) 
50...60 Гц

115 В змінн./
пост. струму (±10 %) 
50...60 Гц

24 В змінн. 
струму (±10 %) 
50...60 Гц

Витрата 
електроенергії

Пусковий 
імпульс

3 Вт 3 Вт 9,5 ВА/3 Вт 9,5 ВА

Витриму-
вання

3 Вт 3 Вт 5 ВА/3 Вт 5 ВА

Робочий цикл 100 %
Клас температури 
довкілля (макс. 
температура 
кабелю)

T6 –60...+40 °C – – –
T5 –60...+55 °C –60...+55 °C –60...+55 °C (лише 

тип 3962-970)
–

T4 –60...+65 °C 
(85 °C) 
–60...+80 °C 
(105 °C)

– –60...+40 °C (90 °C) 
(лише тип 3962-
960)

–60...+40 °C 
(90 °C)

T3 – – –60...+55 °C 
(105 °C) 
(лише тип 3962-
960)

–60...+55 °C 
(105 °C)

Підключення Внутрішня нарізь M20 × 1,5

Пневматичні характеристики допоміжного клапана
Тип 3962-9
Тиск подавання 
повітря

Речовина Технічне повітря
Тиск 1,4...10 бар

Вихідний сигнал Тиск має дорівнювати тиску подавання повітря
Витрата повітря Повітря не витрачається
Коефіцієнт KVS 0,05
Час перемикання 30 мс
Підключення тиску керування Інтерфейс CNOMO
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Допоміжний клапан, привід на одній стороні, KVS 4,3, нарізні з'єднання
Функція перемикання 3/2-ходовий 5/2-ходовий 6/2-ходовий
KVS

 1)

(напрямок потоку)

1,9 (4→3), 1,5 (3→4),

4,3 (3→5), 4,7 (5→3)
Конструкція Прохідний клапан із діафрагмовим приводом, м'яким сідлом і зворотною 

пружиною
Матеріал Корпус Алюміній, порошкове покриття, сіро-бежевий RAL 1019 або нержавіюча 

сталь 1.4404
Діафрагми Неопрен (–20...+80 °C) або силоксановий каучук (–45...+80 °C)
Ущільнення Неопрен (–20...+80 °C) або силоксановий каучук (–45...+80 °C)
Пружини Нержавіюча сталь 1.4310
Гвинти Нержавіюча сталь 1.4571

Привід Контролюється допоміжним клапаном на одній стороні
Робоча речовина Технічне повітря (очищене від агресивних речовин) або азот 2), 

Технічне повітря (очищене від агресивних речовин), повітря зі вмістом на-
фтопродуктів або неагресивних газів 3)

Якість стиснутого повітря 
за стандартом ISO 8573-1

Розмір частинок і щільність: клас 4 · Вміст нафтопродуктів: клас 3 · Точка 
роси під тиском: клас 3 або принаймні на 10 K нижче за найнижчу очікува-
ну температуру довкілля

Макс. робочий тиск 4) 10,0 бар
Вихідний сигнал Робочий тиск
Підключення пневматики G ¼ або ¼ NPT
Температура довкілля 5) –20...+80 °C, 

–45...+80 °C
Вага, прибл. 585 г 1100 г

1) Витрата повітря, коли p1 = 2,4 бар і p2 = 1,0 бар обчислюється за такою формулою:  
Q = KVS x 36,22 у м³/год.

2) Із подаванням повітря зсередини
3) Із подаванням повітря ззовні
4) Щоб керувати допоміжним клапаном у зворотному напрямку потоку (3→4), тиск подавання повітря має 

бути вищим за робочий.
5) Припустима робоча температура електромагнітного клапана залежить від припустимої температури йо-

го компонентів, типу захисту та класу температур.
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Допоміжний клапан, привід на одній стороні, KVS 2,0 або 4,3, з інтерфейсом NAMUR
Функція перемикання 3/2-ходовий зі зворотним зв'язком від лінії випуску повітря
KVS 1) 
(напрямок потоку)

1,1 (4→3) 
2,0 (3→5)

1,9 (4→3) 
4,3 (3→5)

Конструкція Прохідний клапан із діафрагмовим приводом, м'яким сідлом і зворотною 
пружиною

Матеріал Корпус Алюміній, порошкове покриття, сіро-бежевий RAL 1019 або нержавіюча 
сталь 1.4404

Діафрагми Неопрен (–20...+80 °C) або силоксановий каучук (–45...+80 °C)
Ущільнення Неопрен (–20...+80 °C) або силоксановий каучук (–45...+80 °C)
Пружини Нержавіюча сталь 1.4310
Гвинти Нержавіюча сталь 1.4571

Привід Контролюється допоміжним клапаном на одній стороні
Робоча речовина Технічне повітря (очищене від агресивних речовин) або азот 2), 

Технічне повітря (очищене від агресивних речовин), повітря зі вмістом на-
фтопродуктів або неагресивних газів 3)

Якість стиснутого повітря 
за стандартом ISO 8573-1

Розмір частинок і щільність: клас 4 · Вміст нафтопродуктів: клас 3 · Точка 
роси під тиском: клас 3 або принаймні на 10 K нижче за найнижчу очікува-
ну температуру довкілля

Макс. робочий тиск 10,0 бар
Вихідний сигнал Робочий тиск
Підключен-
ня пневма-
тики

Тиск 
подавання 

повітря

G ¼ або ¼ NPT та інтерфейс 
NAMUR ¼ дюйм. 4) із G 3/8 / 3/8 NPT

G ½ або ½ NPT та інтерфейс 
NAMUR ½ дюйм. 4)

Випуск 
повітря

G ½ або ½ NPT та інтерфейс 
NAMUR ¼ дюйм. 4) із G 3/8 / 3/8 NPT

G ½ або ½ NPT та інтерфейс 
NAMUR ½ дюйм. 4)

Температура довкілля 5) –20...+80 °C, 
–45...+80 °C

Вага, прибл. 1380 г 1500 г

1) Витрата повітря, коли p1 = 2,4 бар і p2 = 1,0 бар обчислюється за такою формулою:  
Q = KVS x 36,22 у м³/год.

2) Із подаванням повітря зсередини
3) Із подаванням повітря ззовні
4) Інтерфейс NAMUR за стандартом VDI/VDE 3845
5) Припустима робоча температура електромагнітного клапана залежить від припустимої температури йо-

го компонентів, типу захисту та класу температур.
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Допоміжний клапан, привід на одній стороні, KVS 1,4 або 2,9 1), із нарізними з'єднаннями або ін-
терфейсом NAMUR
Функція перемикання 3/2-ходовий зі зворотним зв'язком від 

лінії випуску повітря
5/2-ходовий

KVS
 2) 1,4 або 2,9 1)

Конструкція Золотник, ущільнення метал-метал, нульове перекриття, зі зворотною пружи-
ною

Матеріал Корпус Алюміній, порошкове покриття, сіро-бежевий RAL 1019 або нержавіюча сталь 
1.4404

Ущільнення Силоксановий каучук
Фільтр Поліетилен
Гвинти Нержавіюча сталь 1.4571

Привід Контролюється допоміжним клапаном на одній стороні
Робоча речовина Технічне повітря (очищене від агресивних речовин) або азот 3), 

Технічне повітря (очищене від агресивних речовин), повітря зі вмістом нафто-
продуктів або неагресивних газів 4)

Якість стиснутого 
повітря за стандартом 
ISO 8573-1

Розмір частинок і щільність: клас 4 · Вміст нафтопродуктів: клас 3 · Точка роси 
під тиском: клас 3 або принаймні на 10 K нижче за найнижчу очікувану темпера-
туру довкілля

Макс. робочий тиск 10,0 бар
Вихідний сигнал Робочий тиск
Підключення пневма-
тики

G ¼ або ¼ NPT та інтерфейс NAMUR ¼ дюйм. 5) (KVS 1,4) 
G ½ або ½ NPT та інтерфейс NAMUR ½ дюйм. 5) (KVS 2,9)

Температура довкілля 6) –45...+80 °C
Вага, прибл. 485 кг (KVS 1,4) 

1760 кг (KVS 2,9)

1) За запитом
2) Витрата повітря, коли p1 = 2,4 бар і p2 = 1,0 бар обчислюється за такою формулою:  

Q = KVS x 36,22 у м³/год.
3) Із подаванням повітря зсередини
4) Із подаванням повітря ззовні
5) Інтерфейс NAMUR за стандартом VDI/VDE 3845
6) Припустима робоча температура електромагнітного клапана залежить від припустимої температури йо-

го компонентів, типу захисту та класу температур.
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Допоміжний клапан, привід на обох сторонах, KVS 1,4, із нарізними з'єднаннями або інтерфейсом 
NAMUR
Функція перемикання 5/2-ходовий із 

двома 
положеннями 
фіксації

5/3-ходовий із 
середнім 
положенням, 
підтримуваним 
пружинами 
(порти 2 і 4 
закриті)

5/3-ходовий із 
середнім 
положенням, 
підтримуваним 
пружинами 
(на портах 2 і 4 
скидають тиск)

5/3-ходовий із 
середнім 
положенням, 
підтримуваним 
пружинами 
(у порти 2 і 4 
подається 
повітря)

KVS
 1) 1,4

Конструкція Золотник, ущільнення метал-метал, нульове перекриття
Матеріал Корпус Алюміній, порошкове покриття, сіро-бежевий RAL 1019 або нержавіюча сталь 

1.4404
Ущільнення Силоксановий каучук
Фільтр Поліетилен
Гвинти Нержавіюча сталь 1.4571

Привід Контролюється двома допоміжними клапанами з обох сторін
Робоча речовина Технічне повітря (очищене від агресивних речовин) або азот 2), 

Технічне повітря (очищене від агресивних речовин), повітря зі вмістом нафтопро-
дуктів або неагресивних газів 3)

Якість стиснутого по-
вітря за стандартом 
ISO 8573-1

Розмір частинок і щільність: клас 4 · Вміст нафтопродуктів: клас 3 · Точка роси 
під тиском: клас 3 або принаймні на 10 K нижче за найнижчу очікувану темпера-
туру довкілля

Макс. робочий тиск 10,0 бар
Вихідний сигнал Робочий тиск
Підключення 
пневматики

G ¼ або ¼ NPT та інтерфейс NAMUR ¼ дюйм. 4)

Температура довкілля 5) –45...+80 °C
Вага, прибл. 685 г

1) Витрата повітря, коли p1 = 2,4 бар і p2 = 1,0 бар обчислюється за такою формулою:  
Q = KVS x 36,22 у м³/год.

2) Із подаванням повітря зсередини
3) Із подаванням повітря ззовні
4) Інтерфейс NAMUR за стандартом VDI/VDE 3845
5) Припустима робоча температура електромагнітного клапана залежить від припустимої температури йо-

го компонентів, типу захисту та класу температур.
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4 Допоміжне приладдя
Опис № замовлення

Кабельна муфта M20x1,5 Ex d, латунна (для діаметра кабелю 6,5...14 мм) 8808-0200

Розпірна пластина з інтерфейсом NAMUR ¼ дюйм. на поворотних приводах ¼ дюйм., 
в комплекті з кріпильними гвинтами й ущільненнями

Алюміній, порошкове покриття, сіро-бежевий RAL 1019 1400-9741

Нержавіюча сталь 1.4404 1402-0234

Проміжна пластина з інтерфейсом NAMUR ¼ дюйм. на ребрі NAMUR (G ¼) 1400-6751

Проміжна пластина з інтерфейсом NAMUR ¼ дюйм. на ребрі NAMUR (¼ NPT) 1400-9924

Опора для ребра NAMUR в комплекті з кріпильним гвинтом (потрібна в разі встанов-
лення позиціонера або кінцевого вимикача на лінійний привід, DN 15...80)

1400-5905

Випускний фільтр

Матеріал: поліетилен, з'єднання G ¼, клас захисту IP 54 8504-0066

Матеріал: поліетилен, з'єднання G ½, клас захисту IP 54 8504-0068
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5 Монтаж і запуск

Допоміжне приладдя для монтажу (крі-
пильні гвинти, шайби та кільцьові 
ущільнення) включені в комплект по-
стачання.

5.1 Монтажне положення
Можна вибирати будь-яке монтажне по-
ложення. Зауваження щодо монтажу:

 Î Установіть електромагнітний клапан 
таким чином, щоб нарізне з'єднання 
M20x1,5 і заглушки вентиляційних 
отворів були на нижній стороні (у 
випадках, коли це неможливо, 
установіть його в горизонтальному 
положенні).

 Î Після встановлення упевніться, що 
над кришкою корпусу забезпечено 
зазор принаймні 300 мм.

5.2 Температура довкілля
Припустима температура довкілля 
–20...+40 °C.
Припустимий діапазон температури до-
вкілля для використання в небезпечних 
зонах див. у сертифікаті випробувань 
типу ЕС Baseefa 06 ATEX 0123.

5.3 Монтаж на стіну
Тип 3962-9XXXXXXX13 і 
Тип 3962-9XXXXXXX14
Щоб установити пристрої, вставте 
гвинти крізь отвори.

50.8
32

Ø
 4

.3
22

61
5232

52

Ø 7

30

2121

Мал. 1: Допоміжний клапан без осердя 
електромагніту (розміри у мм)

Примітка
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5.4 Монтаж на поворотних 
приводах

Тип 3962-9XXXXXXX0
Ці пристрої можна встановлювати на 
поворотні приводи з інтерфейсом 
NAMUR (Мал. 2).
Перед монтажем перевірте правиль-
ність встановлення двох кільцьових 
ущільнень. Використовуйте різьбовий 
штифт для визначення напрямку дії по-
воротного приводу на з'єднувальному 
фланцю. Монтуйте пристрій на двох 
гвинтах.

Мал. 2: Інтерфейс NAMUR ¼ дюйм. 
(розміри у мм)

5.5 Приєднання до 
лінійних приводів за 
допомогою проміжної 
пластини

Тип 3962-9XXXXXXX0
Ці пристрої можна встановлювати за до-
помогою проміжної пластини на лінійні 
приводи з ребром NAMUR (Мал. 3). Ко-
ли позиціонери або кінцеві вимикачі та-
кож потрібно встановити на лінійний 
привід (DN 15...80), для цього потрібна 
опора (1400-5905) (див. розділ 4).

Мал. 3: Проміжна пластина на ребро 
NAMUR (розміри у мм)
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5.6 Монтаж на лінійних 
приводах із 
використанням 
трубних фітингів зі 
хромо-нікелево-
молібденової сталі

Тип 3962-9XXXXXX013X0 і 
Тип 3962-9XXXXXX014X2
Ці пристрої можна монтувати на лінійні 
приводи, напр. приводи SAMSON 
типу 3271 або 3277, використовуючи 
трубні фітинги зі хромо-нікелево-
молібденової сталі (Мал. 4). Способи 
монтажу приводів SAMSON див. в 
інструкції з монтажу й експлуатації 
EB 8310-x. Залежно від розміру приводу 
нарізний фітинг складається або з двох 
нарізних фітингів із накидними гайками, 
або з подовжувальною трубкою, 
нарізним фітингом і накидною гайкою.

Мал. 4: Монтаж на лінійних приводах із 
використанням трубних фітингів 
зі хромо-нікелево-молібденової 
сталі

Площа приводу 
[см²]

Підключення № замов-
лення

80/175/240 G ¼ / G ¼ 1400-6759

350/355/700/750
G 3/8 / G ¼ 1400-6761

G 3/8 / G ¼ 1400-6735

1000/1400-60 G ¼ / G ½ 1400-6736

1400-120/2800 G 1 / G ½ 1400-6737
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6 Підключення пневматики

Ризик травм із причини високого тиску 
всередині пристрою. 
Перед виконанням робіт із ремонту й 
обслуговування на пристрої скиньте 
тиск у приєднаних лініях.

Пневматичні підключення виконано як 
отвори з наріззю G ¼ (¼ NPT) або G ½ 
(½ NPT) залежно від варіанту пристрою.

 Î Прокладайте і приєднуйте лінії та за-
тягуйте з'єднання згідно з належною 
виробничою практикою.

 Î Регулярно перевіряйте приєднані лі-
нії та місця з'єднань на витоки та по-
шкодження й усувайте виявлені не-
доліки.

 Î Коефіцієнт KVS для клапана знижен-
ня тиску вище за вище за потоком 
має бути принаймні в 1,6 разів біль-
шим за KVS пристрою.

Позначення портів KVS 2,0 і 4,3
Надпис Функція

4 Тиск подавання повітря

9 Подавання повітря ззовні

3/5 Вихід

Позначення портів KVS 1,4 і 2,9
Надпис Функція

1 Тиск подавання повітря

9 Подавання повітря ззовні

2/4 і 3/5 Вихід

6.1 Вибір розміру ліній 
подавання повітря

Мінімальні потрібні номінальні розміри 
ліній до порту 4 у корпусі див. у таблиці 
нижче.
Специфікація стосується ліній довжи-
ною менше за 2 м. Використовуйте біль-
ший номінал для ліній, довших за 2 м.

Підключення 9 4
Труба 1) 6x1 мм 12x1 мм

Шланг 2) 4x1 мм 9x3 мм

1) Зовнішній діаметр x товщина стінки
2) Внутрішній діаметр x товщина стінки

6.2 Якість стиснутого по-
вітря

Із подаванням повітря зсередини на 
порт 4 (стан під час постачання):

 Î Технічне повітря (очищене від агре-
сивних речовин), 1,4...8 бар

Із подаванням повітря ззовні на порт 9
 Î Технічне повітря (очищене від агре-
сивних речовин) зі вмістом нафто-
продуктів або неагресивних газів, 
0...8 бар

Якість стиснутого повітря за стандар-
том ISO 8573-1

Розмір і кіль-
кість частинок

Вміст нафто-
продуктів

Точка роси під тиском

Клас 4 Клас 3 Клас 3

≤5 мкм і 1000/
м³ ≤1 мг/м³

–20 °C/на 10 K 
нижче за найнижчу 

очікувану 
температуру 

довкілля

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
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6.3 Тиск подавання 
повітря

У стані під час постачання тиск повітря 
подається зсередини крізь порт 4, якщо 
не вказано інше.

 Î У разі монтажу електромагнітного 
клапана на поворотні або лінійні 
приводи, обладнані позиціонерами, 
тиск повітря потрібно подавати 
ззовні через порт 9.

Щоб змінити подавання повітря крізь 
порт 9 іззовні, виконайте такі дії:

6.3.1 KVS 2,0, 2,9 і 4,3
 Î Ослабте гвинт на з'єднувальній 
пластині та зніміть пластину 1 і виво-
рітне ущільнення 2.

 Î Поверніть виворітне ущільнення 2 
на 90°. Кінчик ущільнення 2 має ляг-
ти в паз у пластині з позначкою «9».

 Î Закріпіть пластину 1 і виворітне ущіль-
нення 2 на з'єднувальній пластині.

Мал. 5: Виворітне ущільнення прохідного 
клапана

6.3.2 KVS 1,4
 Î Викрутіть обидва гвинти з шести-
гранною головкою (Мал. 5) і чорну 
головку. Упевніться, що два чорні 
кільцьові ущільнення на інтерфейсі 
CNOMO не пошкоджено (Мал. 6).

Мал. 6: Електромагнітний клапан, 
тип 3962-4, KVS 1,4

 Î Викрутіть два гвинти з шестигран-
ною головкою (Мал. 6) й обережно 
зніміть інтерфейс CNOMO.
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Мал. 7: Інтерфейс CNOMO із 
підсилювачем

Упевніться, що ущільнення на допоміж-
ному клапані та інтерфейсі CNOMO не 
пошкоджено.

Мал. 8: Інтерфейс CNOMO із 
підсилювачем

Подавання повітря зсередини:
Не герметизуйте позначений отвір чор-
ним виворітним ущільненням (Мал. 8, 
зліва).
Подавання повітря ззовні:
Загерметизуйте позначений отвір чор-
ним виворітним ущільненням (Мал. 8, 
справа).

Мал. 9: Інтерфейс CNOMO: 
розташування виворітного 
ущільнення для подавання тиску 
зсередини (ліворуч) і ззовні 
(праворуч)

 Î Уважно розташуйте інтерфейс 
CNOMO на допоміжному клапані. 
Упевніться, що всі ущільнення на до-
поміжному клапані встановлено на-
лежним чином (якщо ущільнення не-
має, весь електромагнітний клапан 
типу 3962 потрібно замінити на но-
вий).
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Під час монтажу витримуйте 
напрямок:
Порт 9 (подавання повітря ззовні) інтер-
фейсу CNOMO має бути розташований 
на тій самій стороні, що й порт 1 (пода-
вання повітря) або порт 3 (випуск пові-
тря) допоміжного клапана.

 Î Закріпіть інтерфейс CNOMO на двох 
гвинтах із шестигранною головкою 
(Мал. 6).

 Î Уважно розташуйте червоне осердя 
електромагніту на інтерфейсі 
CNOMO. Упевніться, що два отвори 
в червоному осерді електромагніту 
встановлено належним чином на 
ущільненнях інтерфейсу CNOMO 
(якщо ущільнення немає, весь елек-
тромагнітний клапан типу 3962 по-
трібно замінити на новий). Упевніть-
ся, що його встановлено в правиль-
ному напрямку.

 Î Закріпіть чорне осердя електромаг-
ніту на двох гвинтах із шестигран-
ною головкою (Мал. 5).
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7 Підключення електрики

Під час електромонтажних робіт до-
тримуйтеся відповідних електротех-
нічних правил і правил техніки безпеки, 
що діють у країні використання. У Ні-
меччині це правила VDE та правила 
техніки безпеки зі страхування відпові-
дальності роботодавця.
Клас захисту IEC 60529:1989 гаранто-
вано лише в разі встановленої кришки 
корпусу та належного монтажу з'єд-
нань.
У випадках підключення в небезпечних 
зонах застосовуються такі правила: 
EN 60079-14 (VDE 0165, частина 1) Ви-
бухонебезпечні атмосфери — проек-
тування, вибір і підключення електроу-
статкування.

7.1 Підключення 
електрики для типу 
захисту Ex d

Приєднуйте пристрої з використанням 
відповідних кабельних вводів або сис-
тем трубопроводів, що відповідають 
стандарту EN 60079-1 Вибухонебезпеч-
ні атмосфери – частина 1: захист об-
ладнання за допомогою вибухонепрони-
кних корпусів «d», пункти 13.1 і 13.2, і 
для яких є окремі сертифікати випробу-
вань. 
Забороняється використовувати ка-
бельні муфти й заглушки простої кон-
струкції. 
Прокладайте кабелі належним чином, 
щоб вони були захищені від механічних 
пошкоджень. 
Підключіть пристрої до місцевої систе-
ми вирівнювання потенціалів.

7.2 Підключення кабелю
Див. комплектну інструкцію 
з експлуатації та технічного 
обслуговування електромагніта 
Ex II 2 GD.

7.3 Ручне блокування
Пристрій можна додатково оснастити 
ручним блокуванням, щоб керувати ним 
вручну, коли втрачено сигнал 
керування.

НЕБЕЗПЕКА!
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8 Несправності
Залежно від умов експлуатації перевіряйте клапан через певні інтервали часу, щоб 
запобігти можливих несправностей до того, як вони виникатимуть. Оператори від-
повідають за складання плану перевірок і випробувань.

Несправність Можливі причини Рекомендована дія

Електромагнітний клапан не пе-
ремикається.

Виворітне ущільнення розташо-
вано неправильно.

Поверніть виворітне ущільнення 
як описано в розділі 6.3 або по-
дайте повітря на порт 9.

Електромагнітний клапан випу-
скає повітря в атмосферу.

Зіскочили кільцьові ущільнення 
(інтерфейс NAMUR).

Упевніться, що кільцьові ущіль-
нення виставлено належним чи-
ном.

Тиск подавання повітря недо-
статній, досягається проміжне 
положення (тиск повітря весь час 
скидається)

Перевірте лінію подавання пові-
тря на витоки. Використовуйте 
лінію подавання повітря із біль-
шим поперечним перерізом
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity 
 
 
Für das folgende Produkt / For the following product 
 

 
 
 

Vorsteuerventil / E/P Binary Converter 
Typ / Type 3962 

 
 

 
 
wird die Konformität mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestätigt / signifies compliance with the 
following EU Directives: 
 
 
 
 

 

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) 
EMC 2014/30/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2010, 
EN 61326-1:2006 

LVD 2006/95/EC (bis/to 2016-04-19) 
LVD 2014/35/EU (ab/from 2016-04-20) EN 61010-1:2010 

 
 
 

 

 
 
Hersteller / Manufacturer: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany 

 
 

Frankfurt, 2016-04-06 
 
 

             
 
                        Gert Nahler  ppa. Günther Scherer 
        Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitätssicherung/Quality Managment 
 Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/                            
Development Automation and Integration Technologies
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Німеччина
Телефон: +49 69 4009-0 · Факс: +49 69 4009-1507
samson@samson.de · www.samson.de
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