Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi
typ 3214/3374, 3214/3274
Zawór przelotowy typu 3214 z odci¹¿eniem za pomoc¹ membrany

Zastosowanie
Odci¹¿one za pomoc¹ membrany przelotowe zawory regulacyjne o bardzo du¿ych wspó³czynnikach KVS przeznaczone dla
instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
DN 125 do 250 1) · PN 16 do 40
do 150°C (woda),
do 80°C (niepalne gazy)

Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z odci¹¿onego za pomoc¹ membrany
zaworu przelotowego typu 3214 i z si³ownika elektrycznego
lub elektrohydraulicznego.
Cechy charakterystyczne:
• bardo du¿e wspó³czynniki KVS
• miêkkie uszczelnienie grzyba dla zminimalizowania przecieku
• zespó³ gniazda i grzyba wykonany z mosi¹dzu czerwonego
• wysokoœæ zabudowy mniejsza ni¿ w wykonaniu z odci¹¿eniem za pomoc¹ mieszka
• si³owniki z funkcj¹ bezpieczeñstwa i bez funkcji bezpieczeñstwa
Wykonania
Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi
Typ 3214/3374 · rys. 1 PN 16 do PN 40 DN 125 do DN 250
Typ 3214/3274

PN 16 do PN 40 DN 125 do DN 250

Oferujemy równie¿:
zawór przelotowy typu 3214 w wykonaniu z odci¹¿eniem za
pomoc¹ mieszka:
– zawory regulacyjne z si³ownikiem elektrycznym,
elektrohydraulicznym lub pneumatycznym bez funkcji
bezpieczeñstwa, zob. karta katalogowa T 5868
– atestowane zawory regulacyjne z si³ownikiem elektrycznym
z funkcj¹ bezpieczeñstwa, zob. karta katalogowa T 5869
1)

Rys. 1 · Zawór regulacyjny si³ownikiem, typ 3214/3374
Zawór przelotowy typu 3214 z odci¹¿eniem za pomoc¹ membrany

Wiêksze œrednice nominalne na zapytanie
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Karta katalogowa

T 5868-1 PL

Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez jednogniazdowe zawory przelotowe
w kierunku wskazywanym przez strza³kê. Po³o¿enie trzpienia
grzyba decyduje o przeœwicie pomiêdzy grzybem (3) i gniazdem (2) zaworu.
Ciœnienie p2 za zaworem oddzia³uje na wewnêtrzn¹, ciœnienie
p1 przed zaworem na zewnêtrzn¹ stronê membrany. Si³y powstaj¹ce na grzybie zaworu wyniku oddzia³ywania ciœnienia
s¹ kompensowane przez membranê (4) odci¹¿aj¹c¹.
Przestawienie grzyba nastêpuje wskutek zmiany sygna³u nastawczego doprowadzanego do si³ownika. W przypadku
si³ownika elektrycznego typu 3374 oraz si³ownika elektrohydraulicznego typu 3274 jest to trzypunktowy sygna³ krokowy
lub po zamontowaniu dodatkowego elektrycznego ustawnika
pozycyjnego sygna³ ci¹g³y 0 do 20 mA, 4 do 20 mA lub 0 (2)
do 10 V–.
Si³owniki elektryczne mo¿na wyposa¿aæ w dodatkowe elementy.
Szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa
Si³ownik typu 3374

–> karta katalogowa T 8331

Si³ownik typu 3274

–> karta katalogowa T 8340

Monta¿
– w przewodach o przebiegu poziomym
– kierunek przep³ywu zgodnie ze wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu
– membrana odci¹¿aj¹ca wzglêdnie si³ownik montowane pionowo do góry
– zamontowaæ filtr; np typu 2 N lub 2NI firmy SAMSON.

Tekst zamówienia
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym, typ
3214/3374, 3214/3274 z odci¹¿eniem ciœnieniowym za pomoc¹ membrany
– DN ..., PN ..., KVS …
– Maks. ró¿nica ciœnieñ Dp… bar, maks. temperatura ... °C
– Materia³ korpusu ...

Legenda do rys. 2:
1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb
4 membrana odci¹¿aj¹ca
5 jarzmo kolumnowe
6 trzpieñ grzyba
8 si³ownik
10 sprzêg³o

Rys. 2 · Sposób dzia³ania zaworu przelotowego typu 3214
z odci¹¿eniem ciœnieniowym za pomoc¹ membrany
– górny rysunek: urz¹dzenie typu 3214/3374
– dolny rysunek: urz¹dzenie typu 3214/3274

Copyright © 2010 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

2

T 5868-1 PL

Tabela 1.1 · Dane techniczne
Œrednica nominalna

DN

Skok nominalny

mm

125

Wspó³czynnik KVS
Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ

Dp

Maks. dop. temperatura

°C

150

200

250

30

30

30

30

230

340

620

750

12

12

10

10

wykonanie dla wody

150

wykonanie dla niepalnych gazów

80

Tabela 1.2 · Materia³y · numer materia³u zgodnie z normami DIN EN
Ciœnienie nominalne

PN 16

PN 25

¿eliwo szare EN-JL 1040
Korpus

lub ¿eliwo sferoidalne EN-JS 1049
lub staliwo 1.0619

Gniazdo zaworu

PN 40

¿eliwo sferoidalne EN-JS 1049
lub staliwo 1.0619

staliwo 1.0619

mosi¹dz czerwony

Grzyb

mosi¹dz czerwony z uszczelnieniem miêkkim z EPDM

Odci¹¿enie ciœnieniowe

membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM

P³aski pierœcieñ uszczelniaj¹cy

grafit z noœnikiem metalowym

Tabela 2 · Mo¿liwe po³¹czenia zaworu przelotowego typu 3214 z odci¹¿eniem ciœnieniowym za pomoc¹ membrany/z si³ownikiem
Si³ownik

bez funkcji
bezpieczeñstwa
z funkcj¹
bezpieczeñstwa

Szczegó³owe
informacje zob.
karta katalogowa

typu

3274-12

1)

3274-11 1)

T 8340

œrednica nominalna
125

150

200

250

•

•

•

•

•

•

•

•

3374-10

T 8331

•

•

•

•

3274-23 1) 2)

T 8340

•

•

•

•

1)

Do zamontowania si³owników typu 3274 potrzebne jest dodatkowo jarzmo kolumnowe 1400-8822.

2)

Badanie typu na zapytanie.
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Tabela 3 · Wymiary i ciê¿ar zaworu z si³ownikiem
Œrednica nominalna

DN

125

150

200

250

D³ugoœæ zabudowy L

mm

400

480

600

730

Wysokoœæ zabudowy H1

mm

264

298

358

358

Wysokoœæ zabudowy H2

mm

145

175

270

10270

Wysokoœæ zabudowy H

mm

urz¹dzenie typu 3214/3274-12

174

808

868

868

urz¹dzenie typu 3214/3274-16

866

900

690

960

urz¹dzenie typu 3214/3274-23

774

592

urz¹dzenie typu 3214/3374-10

558

Ciê¿ar

1)

urz¹dzenie typu 3214/3374
2)

868
652

oko³o kg

urz¹dzenie typu 3214/3274

1)

868
652

2)

61

81

223

233

52

72

214

224

Zawory PN 16; wykonanie na ciœnienie PN 25 i PN 40: +15 %
Z si³ownikiem typu 3274-16 ciê¿ar wzrasta o 3 kg

Wymiary w mm
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