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Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym
Typ 3222 N/5857
Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 N
i si³ownik elektryczny typu 5857

Zastosowanie
Zawory regulacyjne dla ciep³ownictwa, wentylacji i klimatyza-
cji, zw³aszcza dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owni-
czych.

DN 15 · PN 16 · do 120 °C (wykonane dla uzdatnionej wody) 1)

· do 80 °C (wykonanie dla niepalnych gazów)

Urz¹dzenie sk³ada siê z zaworu przelotowego i si³ownika elek-
trycznego sterownego sygna³em trzypunktowym lub ci¹g³ym

W³aœciwoœci

• jednogniazdowy zawór przelotowy

• obustronnie koñcówki gwintowane, do wspawania
lub do lutowania

• uszczelnienie metal na metal/miêkkie

Wykonania
Zawór z si³ownikiem elektrycznym, typ 3222 N/5857 ·
zawór typu 3222 N i si³ownik typu 5857

Zawór typu 3222 N z gwintem zewnêtrznym zgodnie z ISO
228/1- G ¾ B do pod³¹czenia koñcówek gwintowanych G ½,
do wspawania lub do lutowania · si³ownik typu 5857 i zawór
po³¹czony nakrêtk¹ ko³pakow¹.

Wskazówka
Dostêpne s¹ te¿ inne zawory z funkcj¹ bezpieczeñstwa - tak¿e
atestem typu - dla instalacji ciep³owniczych (zob. zbiorcza kar-
ta katalogowa T 5800).

Wyposa¿enie dodatkowe
– koñcówki gwintowane G ½, do wspawania, do lutowania

(di = 15 lub 18 mm)
– izoluj¹cy element poœrednicz¹cy
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Rys. 1 · Zawór regulacyjny typu 3222 N/5857 sk³adaj¹cy siê
z zaworu przelotowego typu 3222 N z koñcówkami
do lutowania i z si³ownikiem typu 5857

1) Dla lokalnych lub du¿ych sieci ciep³owniczych z p³ynn¹ regulacj¹



Sposób dzia³ania
Si³ownik elektryczny typu 5857 sk³ada siê g³ównie z rewersyj-
nego silnika synchronicznego i bezobs³ugowej przek³adni,
Wy³¹czniki momentowe wy³¹czaj¹ silnik w po³o¿eniach kra-
ñcowych i w przypadku przeci¹¿enia.

Si³ownik jest po³¹czony z zaworem dociskowo za pomoc¹ na-
krêtki ko³pakowej (6) 1).

Medium przep³ywa przez jednogniazdowy zawór przelotowy
w kierunku wskazywanym przez strza³kê na korpusie zaworu.
Po³o¿enie grzyba (3) zaworu decyduje o przep³ywie przez
przeœwit pomiêdzy grzybem i gniazdem (2) zaworu.

Liniowa si³a si³ownika jest przenoszona przez trzpieñ (7) si³ow-
nika bezpoœrednio na trzepieñ (5) grzyba. Wysuwanie trzpie-
nia powoduje przestawianie grzyba (3) zaworu w kierunku za-
mykania. Podczas wci¹gania trzpienia si³ownika trzpieñ grzy-
ba pod¹¿a za nim wskutek dzia³ania si³y sprê¿yny (4) zaworu.
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Rys. 2 · Budowa i sposób dzia³ania zaworu regulacyjnego
typu 3222 N/5857

Tabela 2 Materia³ · numer materia³u zgodnie z normami DIN EN

Zawór typu 3222 N

Korpus zaworu CW602N (mosi¹dz)

Grzyb
do KVS = 1 1.4305

KVS = 1,6; 2,5 1.4305 z pierœcieniem uszczelniaj¹cym z EPDM

Trzpieñ grzyba 1.4305

Gniazdo
do KVS = 1 1.4305

KVS = 1,6; 2,5 CW602N (mosi¹dz)

Sprê¿yna zaworu 1.4310 K

Koñcówki do wspawania 1.0254 (St 37)

Koñcówki gwintowane mosi¹dz

Koñcówki do lutowania CC491K (mosi¹dz czerwony, Rg 5)

Izoluj¹cy element poœrednicz¹cy 1.4305, CW617N, PTFE, EPDM, FPM

Si³ownik elektryczny typu 5857

Obudowa tworzywo sztuczne (PPO)

Nakrêtka ko³pakowa mosi¹dz

1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa z uszczelk¹ i koñcówk¹ do wspawania

(wyposa¿enie dodatkowe)
2 gniazdo
3 grzyb
4 sprê¿yna zaworu
5 trzpieñ grzyba
6 nakrêtka ko³pakowa
7 trzpieñ si³ownika

1) Specjalnie dla ruroci¹gów izolowanych oferowany jest izoluj¹cy
element poœrednicz¹cy.

Si³ownik typu 5857

zawór
typu 3222 N

7
6
5
4

1.1 1 2 3 1.1



Monta¿
Po³o¿enie monta¿owe dowolne, ale …

– przed zamontowaniem si³ownika
na zaworze wci¹gn¹æ trzpieñ si³owni-
ka.

– si³ownika nie montowaæ zwisaj¹co
do do³u

– je¿eli zawór regulacyjny bêdzie izolowany, to nale¿y zasto-
sowaæ izoluj¹cy element poœrednicz¹cy; nie izolowaæ si³ow-
nika i nakrêtki ko³pakowej!

– nie przekraczaæ maks. dop. zakresu temperatury otoczenia!
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Tabela 1 · Dane techniczne · wszystkie ciœnienia podane jako nadciœnienie w bar

Zawór typu 3222 N

Œrednica nominalna DN 15

Przy³¹cze ISO 228/1-G ¾ B

Rodzaj przy³¹cza (opcjonalnie) koñcówki gwintowane G½ · koñcówki do wspawania · koñcówki do lutowania

Ciœnienie nominalne PN 10

Wspó³czynnik KVS
standardowy
wykonanie specjalne

2,5
0,25 · 0,4 · 0,63 · 1 · 1,6

Skok zaworu 6 mm

Charakterystyka sta³oprocentowa

Odci¹¿enie ciœnieniowe brak

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ Dp 6 bar

Rodzaj uszczelnienia
KVS £ 1
KVS = 1,6 i 2,5

uszczelnienie metal na metal
uszczelnienie miêkkie

Przeciek (klasa I zgodnie z norm¹ DIN EN 60534) < 0,05% wspó³czynnika KVS

Maks. dopuszczalna temperatura 120°C

Maks. dop. temperatura medium
uzdatniona woda
gazy niepalne

120°C
80°C

Wspó³czynnik "z" 0,43

Si³ownik elektryczny typu 5857

Przy³¹cze elektryczne
napiêcie zasilaj¹ce 230 V/24 V ± 10%/ 50 Hz

Pobór mocy oko³o 3 VA

Skok nominalny 6 mm

Czas przestawienia dla skoku nominalnego 20 s

Nominalna si³a nacisku osiowego 300 N

Maks. dop. zakres temperatury otoczenia 0°C do 50°C

Maks. dop. zakres temperatury na trzpieniu si³ownika –20°C do 70°C

Zakres temperatury sk³adowania –20°C do 70°C

Stopieñ ochrony (monta¿ w pionie) 1) IP 42

Odpornoœæ na zak³ócena EN61000-6-3

Emisja zak³óceñ EN 61000-6-2

Ciê¿ar, oko³o 0,7 kg

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne 2)

Ustawnik pozycyjny (tylko dla 24 V AC)

Sygna³ wejœciowy 0 (2) do 10 V

Zwrotny sygna³ po³o¿enia 0 do 10 V



Wymiary w mm

Tekst zamówienia
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222 N/5857

Zawór typu 3222 N z si³ownikiem typu 5857

PN 16, bez elementów wyposa¿enia dodatkowego

Wyposa¿enie dodatkowe:
para koñcówek gwintowanych G ½ /para koñcówek do wspa-
wania/koñcówek do lutowania (di = 15 lub di = 18 mm),
izoluj¹cy element poœrednicz¹cy
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Rys. 3 · Wymiary i ciê¿ar

Koñcówki do lutowania · wymiary

Œrednica wewnêtrzna di 15 18

D³ugoœæ L 107 103

80

Izoluj¹cy element
poœrednicz¹cy

Typ 3222 N/5857 (wykonanie standardowe)
korpus zaworu typu 3222 N z si³ownikiem typu 5857

210

SW30

Ø
21

,3

zawór regulacyjny
z koñcówkami do wspawania

SW30

129

G
½



zawór regulacyjny
z koñcówkami gwintowanymi

Ciê¿ar
korpus zaworu bez si³ownika: 0,3 kg
z si³ownikiem: 0,5 kg

L

SW30

Ø
21

,3
di

zawór regulacyjny
z kocówkami do lutowania

Zmiany techniczne zastrze¿one


