
Pompy strumieniowe z si³ownikiem elektrycznym
typ 3267/5824, 3267/5825, 3267/3374, 3267/3274
Pompy strumieniowe z si³ownikiem pneumatycznym
typ 3267-1, 3267-7

Pompa strumieniowa,
typ 3267 w wykonaniu ko³nierzowym
Zastosowanie
Pompy strumieniowe typu 3267 znajduj¹ zastosowanie w in-
stalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a w
szczególnoœci w instalacjach ciep³owniczych.
Œrednica nominalna od DN 15 do DN 80
Ciœnienie nominalne PN 16 i PN 25
Temperatura od –10°C do +220°C

Pompy strumieniowe typu 3267, realizuj¹ w obiegach regulacji
temperatury zadania zaworu regulacyjnego i pompy obiego-
wej. Mog¹ wspó³pracowaæ z si³ownikami elektrycznymi, elek-
trohydraulicznymi i pneumatycznymi.
Pompa strumieniowa typu 3267 · Œrednica wlotowa DN 15 do
DN 80 z komor¹ mieszania i dyfuzorem o œrednicy wylotowej
DN 20 do DN 100. Nominalna œrednica wylotowa jest dla typu
3267 zawsze o jeden zakres wiêksza od nominalnej œrednicy
wlotowej.
Pompa strumieniowa, typ 3267, w wykonaniu ko³nierzowym
jest dostarczana z jedn¹ z dwóch ró¿nych charakterystyk (cha-
rakterystyka 1 i charakterystyka 2), zob. tabela 9 na stronie 8.

Wykonania

Pompy strumieniowa z si³ownikiem elektrycznym

Typ 3267/5824 PN 16/25 od DN 15 do DN 80 2)

Typ 3267/5825 1) · rys. 2 PN 16/25 od DN 15 do DN 80 2)

Typ 3267/3374 1) PN 16/25 od DN 15 do DN 80 2)

Typ 3267/3274 1) · rys. 1 PN 16/25 od DN 65 do DN 80 2)

Pompy strumieniowe z si³ownikiem pneumatycznym

Typ 3267-1
(si³ownik typu 3271) PN 16/25 od DN 15 do DN 80 2)

Typ 3267-7
(si³ownik typu 3277) PN 16/25 od DN 15 do DN 80 2)

1) Z funkcj¹ bezpieczeñstwa, atest zgodnie z norm¹ DIN EN 14597
2) Nominalna œrednica wlotowa

Pompy strumieniowe z napêdem rêcznym wyposa¿one s¹
w napêd rêczny typu 3273 (zob. karta katalogowa4T 8312).

Oferujemy równie¿:
pompy strumieniowe w wykonaniu z gwintem zewnêtrznym,
z si³ownikiem elektrycznym i pneumatycznym, zob. karta kata-
logowa4T 5895.
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Rys. 1 · Typ 3267/3274

Rys. 2 · Typ 3267/5824



Sposób dzia³ania
Rysunek 3 przedstawia schemat budowy pompy strumieniowej.
Sk³ada siê ona z korpusu (1), dyszy zasilaj¹cej (2), iglicy (3),
dyszy mieszaj¹cej (1.1) i dyfuzora (1.2). Zmiana wielkoœci
przeœwitu miêdzy iglic¹ i dysz¹ zasilaj¹c¹ okreœla strumieñ za-
silaj¹cy Q1.
Strumieñ zasilaj¹cy Q1 doznaje przyspieszenia w dyszy zasi-
laj¹cej i z du¿¹ prêdkoœci¹ wp³ywa do dyszy mieszaj¹cej.
Przep³ywaj¹cy strumieñ zasysa z powrotu strumieñ Q2. W dy-
szy mieszaj¹cej oba strumienie mieszaj¹ siê. Jednoczeœnie
strumieñ Q2 przekazuje czêœæ swojej energii kinetycznej stru-
mieniowi zasysania. Ta wymiana prêdkoœci prowadzi do pod-
wy¿szenia ciœnienia i zmniejszenia prêdkoœci strumienia zasi-
laj¹cego. W dyfuzorze nastêpuje dalsze zmniejszenie prêdko-
œci i podwy¿szenie ciœnienia do wartoœci wyjœciowej p3.
Tworzenie siê zawirowañ w komorze mieszania i dyszy mie-
szaj¹cej prowadzi nie tylko do opisanej wymiany energii, lecz
równie¿ do intensywnego mieszania doprowadzanych me-
diów. Opisany proces gwarantuje, ¿e ju¿ w niewielkiej od-
leg³oœci za dyfuzorem powstaje jednorodny strumieñ zasi-
laj¹cy instalacjê odbiorcy.

Na pompach strumieniowych typu 3267 w wykonaniu ko³nie-
rzowym mo¿na zamontowaæ si³owniki elektryczne typu
5824/5825 (rys. 3.1.) W przypadku takiego po³¹czenia maks.
dopuszczalne temperatura medium wynosi 130°C. Po zamonto-
waniu dodatkowego jarzma maks. dopuszczalna temperatura
medium wzrasta do 220°C (rys. 3.2). Pompy z jarzmem w wy-
konaniu przedstawionym na rys. 3.3 mog¹ byæ równie¿ stoso-
wane do mediów o maks. temperaturze 220°C. Pompy te mog¹
wspó³pracowaæ z si³ownikiem elektrycznym typu 3374, z si³ow-
nikiem elektrohydraulicznym typu 3274 lub z si³ownikiem pneu-
matycznym typu 3271.
Si³owniki elektryczne typu 5824 i 5825 przystosowane s¹ do
pracy w maksymalnej temperaturze otoczenia +50°C; si³ownik
elektrohydrauliczny typu 3274 i elektryczny typu 3374 do
maks. +60°C. Podczas monta¿u nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿eby
nie przekroczyæ tych wartoœci granicznych.
Wszystkie si³owniki elektryczne mog¹ byæ sterowane za po-
moc¹ sygna³ów trójpunktowych oraz, po zamontowaniu
ustawnika pozycyjnego, za pomoc¹ sygna³ów ci¹g³ych o war-
toœci 4(0) do 20 mA lub 0(2) do 10 V. Opcjonalne wyposa¿e-
nie mog¹ stanowiæ ró¿ne dodatkowe urz¹dzenia elektryczne.

Szczegó³owe informacje o si³ownikach zob. karta katalogowa

si³ownik typu 5824 –> karta katalogowa4T 5824

si³ownik typu 5825 –> karta katalogowa4T 5824

si³ownik typu 3374 –> karta katalogowa4T 8331

si³ownik typu 3274 –> karta katalogowa4T 8340

si³ownik typu 3271 –> karta katalogowa4T 8310-1

si³ownik typu 3277 –> karta katalogowa4T 8310-1

si³ownik typu 3273 –> karta katalogowa4T 8312

Po³o¿enie monta¿owe
Pompê strumieniow¹ typu 3267 nale¿y montowaæ z dyfuzorem
w po³o¿eniu poziomym.
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Rys. 3.3 · Typ 3267/3274

1 korpus zaworu
1.1 dysza mieszaj¹ca
1.2 dyfuzor
2 dysza zasilaj¹ca
3 iglica
4 uszczelnienie trzpienia iglicy
5 kolumna
6 trzpieñ iglicy

6.1 nakrêtka sprzêg³a i nakrêtka kontruj¹ca
6.4 trzpieñ przejœciówki
7 sprzêg³o miêdzy trzpieniem si³ownika i iglicy

(jednoczeœnie wskaŸnik skoku)
8 si³ownik
8.1 trzpieñ si³ownika
8.2 nakrêtka ko³pakowa
8.3 nakrêtka pierœcieniowa
9 przejœciówka

Rys. 3.2 · Typ 3267/5824 dla temperatury do 220°C

Rys. 3.1 · Typ 3267/5824

Rys. 3 · Pompy strumieniowe z siłownikami



Zastosowanie
Na rys. 4 przedstawiono instalacjê wyposa¿on¹ w zespó³ re-
gulacyjny z pomp¹ strumieniow¹. Q1 jest przep³ywem zasi-
laj¹cym pompy strumieniowej, zaœ Q2 jest przep³ywem zasysa-
nym z przewodu powrotnego. Wspó³czynnik zmieszania
przep³ywów Q1 i Q2 oraz odpowiednio przyporz¹dkowane
temperatury t1 i t2 okreœlaj¹ temperaturê czynnika t3, doprowa-
dzanego do odbiorcy. W takim uk³adzie natê¿enie przep³ywu
(Q3) bêdzie mala³o wraz ze spadkiem zapotrzebowania na
ciep³o i ros³o wraz ze wzrostem obci¹¿enia.
Na rys. 5 przedstawiono instalacjê z elektryczn¹ pomp¹ obie-
gow¹ i trójdrogowym zaworem regulacyjnym. W tym wypadku
natê¿enie przep³ywu Q3 utrzymuje siê na sta³ym poziomie
w ca³ym zakresie obci¹¿enia.
Z porównania wynikaj¹ nastêpuj¹ce zalety wyposa¿enia insta-
lacji w pompê strumieniow¹:
• ni¿sze koszty inwestycyjne, projektowe, monta¿owe i rozru-

chowe, poniewa¿ mo¿na zrezygnowaæ z pomp obiegowych
z armatur¹ odcinaj¹c¹ oraz odpowiednich urz¹dzeñ ste-
ruj¹cych wraz z ich oprzewodowaniem i zapotrzebowaniem
miejsca w szafie sterowniczej;

• wiêksza niezawodnoœæ eksploatacyjna i niskie koszty konser-
wacji, poniewa¿ pompy strumieniowe nie wymagaj¹ dopro-
wadzenia energii pomocniczej (w zale¿noœci od wyposa¿enia)

• znaczne oszczêdnoœci energii, poniewa¿ nie wystêpuj¹
koszty zasilania elektrycznego pomp obiegowych. Ponadto
mniejsza jest iloœæ wody sieciowej w obiegu, poniewa¿ natê-
¿enie przep³ywu pompy strumieniowej zmniejsza siê wraz
ze spadkiem zapotrzebowania na ciep³o;

• dogodniejsze mo¿liwoœci regulacji i wyraŸne obni¿enie po-
ziomu szumów, poniewa¿ nie jest montowana pompa obie-
gowa, a natê¿enie przep³ywu maleje wraz ze zmniejsze-
niem obci¹¿enia. St¹d korzystniejsza charakterystyka robo-
cza zamontowanych pomp strumieniow, np. brak gwizdów
w zaworach grzejnikowych.

Wymagane mierniki ciœnienia i temperatury
W instalacjach z pompami strumieniowymi wymagane s¹
przedstawione na rys. 6 mierniki ciœnienia i temperatury,
s³u¿¹ce do ustawienia i póŸniejszej regulacji instalacji. Mierni-
ki i odpowiednie przy³¹cza kontrolne powinny byæ rozmiesz-
czone w taki sposób, ¿eby odleg³oœæ do przy³¹czy A, B i AB
pompy strumieniowej by³a jak najmniejsza. Manometry dla ciœ-
nieñ p1, p2 i p3 s³u¿¹ równie¿ do okreœlenia ciœnieñ dyspozycyj-
nych DpH = p1– p2 i Dph = p3 – p2.
Zawór d³awi¹cy (4) s³u¿y do równowa¿enia zale¿noœci ciœnie-
nia i temperatury.

Wskazówki projektowe
Natê¿enie przep³ywu Q3 zale¿y od obci¹¿enia, podobnie jak
temperatura zasilania instalacji odbiorczej i przeciwnie ni¿ w in-
stalacjach ogrzewania wyposa¿onych w pompê obiegow¹. Dla
uzyskania równomiernego zaopatrzenia lub prawid³owej regu-
lacji temperatury zasilania konieczne jest
– zrównowa¿enie wszystkich odbiorników ciep³a (grzejników),
– umieszczenie grzejników powy¿ej pompy strumieniowej,
– ograniczenie poziomej struktury instalacji,
– po³¹czenie przewodu powrotnego c.o. bezpoœrednio z pom-

p¹ strumieniow¹ i dopiero potem z innymi obiegami c.o.
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Rys. 4 · Uproszczony schemat działania instalacji odbiorczej

wyposażonej w pompę strumieniową

Rys. 5 · Uproszczony schemat działania instalacji odbiorczej

wyposażonej w pompę obiegową i zawór trójdrogowy

Legenda do rys. 4 i 5:
1 czujnik temperatury
2 regulator
3 pompa strumieniowa
4 zawór (klapa) wyrównawczy
5 trójdrogowy zawór regula-

cyjny z si³ownikiem
6 pompa obiegowa
7 klapa zwrotna

Q1 strumieñ zasilaj¹cy
(zasilanie z sieci)

Q2 strumieñ zasysany
(powrót do sieci)

Q3 strumieñ zasilaj¹cy
instalacjê

V u¿ytkownik

Rys. 6 · Wymagane mierniki ciśnienia i temperatury, służące

do wyregulowania instalacji wyposażonej w pompę

strumieniową

Legenda do rys. 6:
1 pompa strumieniowa
2 manometr

3 termometr
4 zawór (klapa) d³awi¹cy

pr
zy

³¹
cz

e
do

sie
ci
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³¹
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ci

przy³¹cze
do kot³a lub
sieci cieplnej



Dobieranie pompy strumieniowej
Pompa strumieniowa powinna byæ dobierana przez firmê
SAMSON. W tym celu potrzebne s¹ nastêpuj¹ce dane:

moc cieplna 1) Qw w kW
zasilanie z sieci 1) p1 w bar/ t1 w °C
powrót do instalacji 1) p2 w bar/ t2 w °C
zasilanie z instalacji 1) p3 w bar/ t3 w °C
ciœnienie nominalne PN …
materia³ korpusu zgodnie z tabel¹ 9 na str. 8 …

1) Min. i maks. wartoœci parametrów w okresie letnim i zimo-
wym, formularz na zapytanie

Si³ownik elektryczny: typ …, ... V, ... Hz
bez funkcji bezpieczeñstwa/z funkcj¹ bezpieczeñstwa
dodatkowe wyposa¿enie, np. wy³¹czniki krañcowe, nadajniki
potencjometryczne, ustawnik pozycyjny; szczegó³owe infor-
macje zob. karty katalogowe si³owników
Si³ownik pneumatyczny: typ ...
bez napêdu rêcznego/z napêdem rêcznym
W przypadku zaniku zasilania trzpieñ si³ownika wysuwany na
zewn¹trz/ wci¹gany do wewn¹trz
maks. ciœnienie powietrza zasilaj¹cego ... bar
monta¿ pneumatycznego/elektropneumatycznego ustawnika
pozycyjnego i/lub elektrycznego/pneumatycznego sygnaliza-
tora stanów granicznych, zaworu elektromagnetycznego
napêd rêczny typu 3273
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Tabela 1 · Dane techniczne pompy strumieniowej typu 3267

Œrednica nominalna 1) 15 20 25 32 40 50 65 80

Wielkoœæ przy³¹cza –

Ciœnienie nominalne PN (rodzaj przy³¹cza zale¿nie od materia³u zgodnie z norm¹ DIN EN 1092-1/-2) 2)

PN (rodzaj przy³¹cza zgodnie z norm¹ DIN EN 1092-1)

Skok nominalny 7,5 mm 15 mm

Dopuszczalna temperatura od –10°C do 220°C 3)

Uszczelnienie zespo³u gniazda i grzyba metal na metal

Charakterystyka liniowa

Przeciek zgodnie z norma DIN EN 1349 Kl. III (≤ 0,01 %  wspó³czynnika KVS)

1) Podano nominaln¹ œrednicê wlotow¹: nominalna œrednica wylotowa jest zawsze o jedn¹ œrednicê nominaln¹ wiêksza
2) Rodzaj przy³¹cza zgodnie z norm¹ DIN EN 1092-1 dla materia³u 1.0619

Rodzaj przy³¹cza zgodnie z norm¹ DIN EN 1092-2 dla materia³ów EN-JL1040 i EN-JS1049
3) Typ 3267/5824 i 3267/5825: w przypadku mediów o temperaturze od 130°C do 220°C stosowaæ dodatkowe jarzmo.

Tabela 2 · Materia³y pompy strumieniowej typu 3267

Œrednica nominalna 1) 15 20 25 32 40 50 65 80

Korpus EN-JL1040 · EN-JS1049 · 1.0619

Dyfuzor EN-JS1049

Rura mieszaj¹ca CW602N CW617N EN-JS1049

Dysza zasilaj¹ca 1.4006

Grzyb, trzpieñ grzyba 1.4404

Tuleja prowadz¹ca (os³ona d³awnicy) CW617N

Uszczelnienie d³awnicy/
uszczelnienie trzpienia

zespó³ pierœcieni o przekroju V uszczelniaj¹cych trzpieñ grzyba
wykonanych z PTFE z dodatkiem wêgla, sprê¿yna 1.4310

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalowym

1) Podano nominaln¹ œrednicê wlotow¹: nominalna œrednica wylotowa jest zawsze o jedn¹ œrednicê nominaln¹ wiêksza



Tabela 3 · Możliwe połączenia pompy strumieniowej typu 3267 z siłownikiem

si³ownik
typ

si³ownika

szczegó³owe in-
formacje zob. kar-

ta katalogowa

œrednica nominalna 1)

15 20 25 32 40 50 65 80

elektryczny 5824-30
T 5824

• • • • • • • •

5825-30 • • • • • • • •

3374-15
T 8331

• • • • • • • •

3374-26 • • • • • • • •

elektro-
hydrauliczny

3274-11
T 8340

– – – – – – • •

3274-21 – – – – – – • •

pneumatyczny 3271
T 8310-1

• • • • • • • •

3277 • • • • • • • •

Napêd rêczny 3273 T 8312 • • • • • • • •

1) Podano nominaln¹ œrednicê wlotow¹: nominalna œrednica wylotowa jest zawsze o jedn¹ œrednicê nominaln¹ wiêksza

Tabela 4 · Dopuszczalna różnica ciśnień, wszystkie wartości ciśnienia w [bar] (nadciśnienie)

Podane dopuszczalne ró¿nice ciœnieñ s¹ wartoœciami nominalnymi, które ogranicza wykres ciœnienia i temperatury oraz poziom ciœ-
nienia nominalnego. W po³o¿eniu zamkniêtym przeciek nie przekracza wartoœci podanych w tab. 1.1.
Pompy strumieniowe z si³ownikami pneumatycznymi mog¹ byæ stosowane dla zakresu ciœnienia nastawczego od 0,2 bar do 1,0 bar
bez ustawnika pozycyjnego. W pozosta³ych przypadkach konieczny jest ustawnik pozycyjny.

si³owniki elektryczne si³owniki pneumatyczne

typ si³ownika 5824-30 5825-30 3374-15 3374-26 3274-11
3274-21 3271/3277

si³a nastawcza 0,7 kN 0,28 kN 2,5 kN 0,5 kN 1,8 kN ciœnienie
nastawcze

0,2 do
1 bar

0,4 do
2 bar

wspó³czynniki
KVS

∆pH [bar] si³ownik
[cm2]

∆pH [bar]

od 0,25 do 0,4 25 25 25 25 –
80 14 –

240 25 –

od 0,5 do 0,8 25 25 25 25 –
80 14 –

240 25 –

od 1,0 do 1,6 25 25 25 25 –
80 14 –

240 25 –

od 2,0 do 3,2 25 16,5 25 25 –
80 14 –

240 25 25

od 4,0 do 5,0 25 10 25 25 –
80 10 –

240 25 25

6,3 i 8,0 23 5 25 15 –
80 5,4 –

240 13 25

10 i 12,5 14 2,5 25 8,5 –
80 3,1 –

240 6,7 19

16 i 20 8 1,0 25 4,5 –
80 1,9 –

240 3,5 11

25 i 32 4 – 23 2,0 15,5
240 3,9 8,2

350 5,8 12,1

40 i 50 2,5 – 15 1,0 10,0
240 2,6 5,7

350 3,9 8,1
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Tabela 5 · Wymiary i ciężar pompy strumieniowej typu 3267

Œrednica nominalna A, AB DN 15 20 25 32 40 50 65 80

Wielkoœæ przy³¹cza B DN 20 25 32 40 50 65 80 100

D³ugoœæ zabudowy L1 mm 130 150 160 180 200 230 290 310

D³ugoœæ L2 mm 155 190 245 300 375 480 590 735

Wysokoœæ H1 mm 240 265 290

Wysokoœæ H2 mm 85 110 135

Wysokoœæ
H3
(wysokoœæ
konieczna
do de-
monta¿u)

si³ownik typu 5824/5825 mm 400 430 610

si³ownik typu 5824/5825
z jarzmem

mm 560 585 769

si³ownik typu 3374 mm 700 725 750

si³ownik typu 3274 1) mm – – 760

si³ownik typu 3271/3277 mm 320 + H 2) 345 + H 2) 370 + H 2)

si³ownik typu 3273 mm 455 483 500

Ciê¿ar bez si³ownika oko³o kg 5,8 7,6 9,1 13,3 16,3 27,3 52,3 64,6

z jarzmem oko³o kg 6,5 8,3 9,8 14 17 28 53 65

1) Wartoœci dla si³owników z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹. W wykonaniu z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹ wysokoœæ H3 zwiêksza siê o 92 mm.
2) Wymiar H zob. karta katalogowa T 8310-1
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typ 3267/5824-30: od DN 15 do DN 80
typ 3267/5825-30: od DN 15 do DN 80

wykonanie dla temperatury od 130°C do 220°C

typ 3267/3374: od DN 15 do DN 80

H1 L2

L1

AB

A

B

H3

320

235x125

Pg 13,5

typ 3267/3274: od DN 65 do DN 80

typ 3267-1: od DN 15 do DN 80
wymiar H zob. karta katalogowa4T 8310-1

H1 L2

L1ØD

H
a

AB

B
A

H3

typ 3267-7: od DN 15 do DN 80
wymiar H zob. karta katalogowa4T 8310-1



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Tabela 6 · Ciężar siłowników elektrycznych

si³ownik typu 5824 5825 3274 3374

Ciê¿ar, oko³o kg – 1,5 12 4

z mechanicznym napêdem
rêcznym, oko³o kg 1,3 – 13 –

Tabela 7 · Wymiary i ciężar

si³ownik typu 3271 3277

Powierzchnia robocza cm2 80 240 350 700 240 350 355 700

Membrana D mm 150 240 280 390 240 280 280 290

Wysokoœæ H mm 62 62 82 134 65 82 121 135

Przy³¹cze dla doprowadzenia
ciœnienia steruj¹cego

G 1
4 G 1

4 G 3
8 G 3

8 G 1
4 G 3

8 G 3
8 G 3

8

Ciê¿ar, oko³o kg 2 5 8 22 9 12 19 26

z mechanicznym napêdem
rêcznym, oko³o kg – 9 13 27 13 17 – 31

Tabela 8 · Ciężar napędu ręcznego

si³ownik typu 3273

Ciê¿ar, oko³o kg 2

Tabela 9 · Wykonania pompy strumieniowej · œrednica nominalna, wspó³czynniki KVS, materia³ korpusu

DN charakterystyka 1: wspó³czynnik KVS charakterystyka 2: wspó³czynnik KVS skok PN/materia³

15 od 0,25 do 1,6 od 0,25 do 0,63

7,5 mm
PN 16/EN-JL1040
PN 25/EN-JS1049
PN 25/1.0619

20 od 0,5 do 3,2 od 0,5 do 1,25

25 od 0,8 do 5,0 od 0,8 do 2,0

32 od 2,0 do 8,0 od 2,0 do 3,2

40 od 3,2 do 12,5 od 3,2 do 5,0

50 od 5,0 do 20 od 5,0 do 8,0

65 od 8,0 do 32 od 8,0 do 12,5

15 mm

PN 16/EN-JL1040
PN 16/EN-JS1049
PN 25/EN-JS1049
PN 25/1.0619

80 od 12,5 do 50 od 12,5 od 20

typ 3267/3273: od DN 15 do DN 80


