
Zastosowanie

Zawór do regulacji i odcinania dop³ywu paliw p³ynnych do pa-
lenisk.
DN 15 i DN 25 ⋅ PN 16 i PN 40 ⋅ do 350°C

Zawór przelotowy typu 3241 z szybko zamykaj¹cym si³ownikiem
pneumatycznym typu 3271 (zawór regulacyjny typu 3241-1) lub
typu 3277 (zawór regulacyjny typu 3241-7) do bezpoœredniej
zabudowy ustawnika pozycyjnego oraz z zaworem steruj¹cym
(3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny) i filtrem (zob. karta
katalogowa T 1015).
Posiadaj¹ce atest typu zgodnie z norm¹ DIN EN ISO 23553 od-
cinaj¹ce zawory bezpieczeñstwa reguluj¹ przep³yw paliw p³yn-
nych i gazu p³ynnego. W razie awarii odcinaj¹ dop³yw paliwa.
Korpus zaworu z jarzmem wykonany ze:
– staliwa lub staliwa nierdzewnego
– stali kutej 1.0460 (C 22.8) lub 1.4571
Dzieki modu³owej konstrukcji zawory regulacyjne mog¹ byæ
wyposa¿ane w ró¿ne urz¹dzenia dodatkowe:
ustawnik pozycyjny, zawór elektromagnetyczny i inne dodatko-
we urz¹dzenia spe³niaj¹ce wymagania normy DIN EN 60534-6
i zalecenia NAMUR. Szczegó³owe informacje zawiera karta
zbiorcza T 8350.

Wykonania

Wykonanie standardowe dla temperatur do 220°C, materia³
korpusu zgodnie z tabel¹ 2, grzyb z uszczelnieniem miêkkim,
uszczelnienie trzpienia grzyba za pomoc¹ dociskanego sprê-
¿yn¹ zespo³u pierœcieni z PTFE o profilu V, si³ownik pneuma-
tyczny z zamontowanym zaworem steruj¹cym i filtr typu 2 NI.
– Zawór typu 3241-1 dla oleju (rys. 1, na górze) ⋅ Zawór

regulacyjny z szybko zamykaj¹cym si³ownikiem pneuma-
tycznym typu 3271 (zob. karta katalogowa T 8310-1)

– Zawór typu 3241-7 dla oleju (rys. 1, na dole) ⋅ Zawór re-
gulacyjny z szybko zamykaj¹cym si³ownikiem pneumatycz-
nym typu 3277 (zob. karta katalogowa T 8310-1).

Inne wykonania:

– z mieszkiem uszczelniaj¹cym dla temperatur do 350°C,
d³awnic¹ bezpieczeñstwa i przy³¹czem kontrolnym

– z szybko zamykaj¹cym si³ownikiem dla gazu, wykonanie
z atestem typu wed³ug DIN/DVGW (zob. karta katalogowa
T 8020).
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Karta katalogowa T 8022 PL

Przynale¿ne karty zbiorcze T 8000-1/-2/-3

Przynale¿na karta katalogowa
si³owników pneumatycznych T 8310-1

Seria 240

Zawór regulacyjny z szybko zamykaj¹cym si³ownikiem
pneumatycznym dla p³ynnych paliw i p³ynnego gazu

Typ 3241-1 dla oleju i typ 3241-7 dla oleju

zawór typu 3241-1 dla olejów, bez ustawnika pozycyjnego

Rys. 1 · Zawór typu 3241-1 dla oleju (na górze)
i typu 3241-7 dla oleju (na dole)

zawór typu 3241-7 dla olejów, z ustawnikiem pozycyjnym
typu 3766



Sposób dzia³ania

Kierunek przep³ywu przez filtr (12) i zawór musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu. W wykonaniu stan-
dardowym trzpieñ grzyba uszczelniony jest za pomoc¹ doci-
skanego sprê¿yn¹ zespo³u pierœcieni z PTFE o profilu V, a w
wykonaniu z mieszkiem za pomoc¹ metalowego mieszka i
d³awnicy zabezpieczaj¹cej. Przy³¹cze kontrolne umo¿liwia
sta³¹ kontrolê szczelnoœci mieszka.
Ciœnienie steruj¹ce pst doprowadzane jest poprzez zawór elek-
tromagnetyczny (11) w³¹czony w obwód pomocniczy funkcji
awaryjnego wy³¹czania (wy³¹cznik 14) instalacji, w której na-
stêpuje spalanie paliwa. Wzbudzona podczas pracy cewka
prze³¹cza zawór w takie po³o¿enie, ¿e ciœnienie steruj¹ce pst
na przy³¹czu 1 (rys. 5 i 6) jest podawane na membranê si³ow-
nika. Przerwanie obwodu pomocniczego (awaria) powoduje
prze³¹czenie zaworu steruj¹cego i odci¹¿enie ciœnieniowe
membrany przez przy³¹cze 3. Si³a napiêcia sprê¿yn si³ownika
zamyka zawór regulacyjny w czasie krótszym ni¿ 1 s.
W przypadku braku ciœnienia steruj¹cego zawór zostaje za-
mkniêty niezale¿nie od stanu obwodu pomocniczego funkcji
zamykania awaryjnego.

Numer rejestru wed³ug DIN

Zawory regulacyjne posiadaj¹ atest typu wydany przez nie-
miecki Urz¹d Dozoru Technicznego (TÜV). Numery rejestru na-
dane przez Niemieckie Towarzystwo ds. Cechowania Towa-
rów (CERTCO) znajduj¹ siê w tabeli 1.

Monta¿

Sposób monta¿u zaworu jest dowolny. Kierunek przep³ywu
musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu.

Copyright © 2012 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

12

12

pst

2 11

1 3

pst

13

14

2 11

14

1 3

pst

Legenda do rys. od 2 do 5

11 zawór steruj¹cy
12 filtr
13 ustawnik pozycyjny
14 prze³¹cznik obwodu pomocniczego funkcji awaryjnego
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Rys. 2 · Zawór typu 3241-1 dla oleju,
wykonanie standardowe z grzybem
z uszczelnieniem miękkim

Rys. 3 · Zawór typu 3241-1 dla oleju, wykonanie
z mieszkiem uszczelniającym i grzybem
z uszczelnieniem metal na

7,5 V DC
24 V DC

Rys. 5 · Schemat działania zaworu z ustawnikiem pozycyjnym

Rys. 4 · Schemat działania zaworu bez ustawnika pozycyjnego

7,5 V DC
24 V DC
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Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartości ciśnienia w bar (nadciśnienie)

Numer rejestru wed³ug DIN na zapytanie

Œrednica nominalna DN 15 25

Wspó³czynnik Kvs PN 1,6 · 2,5 · 4,0 1,6 · 2,5 · 4,0 6,3 · 10

Œrednica gniazda mm 12 12 24

Dop. ró¿nica ciœnieñ lub ciœnienie robocze 1)

dla wykonania z grzybem z uszczelnieniem
miêkkim

bar
40 40 40

Dop. ró¿nica ciœnieñ lub ciœnienie robocze 1)

dla wykonania z grzybem z uszczelnieniem
metalowym szlifowanym dla podwy¿szonych
wymagañ

bar

40 40 40

Skok nominalny mm 15

Stosunek regulacji 50:1

Dop. temperatura otoczenia °C –15°C do  60°C

Czas przestawienia awaryjnego < 1 s

Si³ownik typu 3271 i 3277

Robocza pow. membrany cm2 350

Zakres sygna³ów steruj¹cych bar 0,4 do 2,0 0,4 do 2,0 0,8 do 2,4

Wymagane ciœnienie zasilaj¹ce bar 2,2 2,2 2,6

Maks. ciœnienie zasilaj¹ce bar 6,0 6,0 6,0

Zawór steruj¹cy 2) 3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny

Przy³¹cze elektryczne 7,5 V 24 V

Pobór mocy 20 mW 150 mW

Typ 3963-...76/3756-3206 17 13

Grupa zap³onowa II 2 G EEx ia T6

Przy³¹cze gwintowane G 1
4

Filtr typ 2 NI, wykonanie specjalne, wielkoœæ oczka 0,25 mm
1) Dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ i dopuszczalne ciœnienie robocze podlegaj¹ ograniczeniu przez wykres zale¿noœci ciœnienia i temperatury,

zob. karta zbiorcza T 8000-2.
2) Mo¿na stosowaæ inne zawory steruj¹ce, ale tylko z atestem typu i o takim wspó³czynniku KVS, który powoduje zamkniêcie zaworu

regulacyjnego w czasie nie d³u¿szym ni¿ 1s.

Tabela 2 · Materiały

Zawór regulacyjny DN 15 i DN 25

Korpus staliwo
1.0619

staliwo
nierdzewne

1.4408

stal kuta
1.0460

stal kuta
nierdzewna

1.4571

Górna czêœæ zaworu /
górna czêœæ zaworu z mieszkiem 1,0619 1.4408 1.0460 1.4404/4.4401

Gniazdo i grzyb
do 220°C (bez mieszka)

1.4404, grzyb z uszczelnieniem miêkkim
pierœcieñ uszczelniaj¹cy z PTFE

do 350°C (z mieszkiem)
1.4404, grzyb z uszczelnieniem metal na metal szlifowanym dla podwy¿szonych

wymagañ lub gniazdo i grzyb stellitowane, lub grzyb ze stellitu

Tuleja prowadz¹ca 1.4104

Mieszek uszczelniaj¹cy 1.4571

Uszczelnienie d³awnicy zespó³ pierœcieni uszczelniaj¹cych o przekroju V: PTFE z domieszk¹ wêgla;
sprê¿yna ze stali 1.4310

Uszczelnienia korpusu grafit z noœnikiem metalowym



Tekst zamówienia

Zawór regulacyjny dla paliw p³ynnych
z szybko zamykaj¹cym si³ownikiem

typ 3241-x dla oleju
Œrednica nominalna DN …
Ciœnienie nominalne PN …
Wspó³czynnik Kvs ...
Temperatura medium ... °C
Materia³ korpusu zgodnie z tabel¹ 2
Charakterystyka sta³oprocentowa / liniowa
Mieszek uszczelniaj¹cy tak/nie
Si³ownik typu 3271 lub 3277
Powierzchnia robocza ... cm2

Zawór steruj¹cy typu ...
Ustawnik pozycyjny typu ...
Filtr tak/nie
Przeciek ...

Zmiany techniczne zastrze¿one

T 8022 PL
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Zawór regulacyjny typu 3241-1 dla oleju

Tabela 3 · Wymiary w mm

Zawór DN 15 25

Ciœnienie nominalne PN 16 i 40

D³ugoœæ L 130 160

D³ugoœæ L1 260 320

Wysokoœæ H11) 220

H2 40

Wykonanie z mieszkiem uszczelniaj¹cym

Wysokoœæ H4 405

Si³ownik cm2 350

Œrednica membrany D 280

H 82

H3 1) 110

Gwint M 30 x 1,5

a G 3
8 (3

8 NPT)

a2 G 3
8

1) Minimalna iloœæ miejsca potrzebna do wymontowania si³ownika

Tabela 4 · Ciężar (około) w kg

Zawór DN 15 25

Ciê¿ar zaworu
bez si³ownika

5 7

Ciê¿ar zaworu z mieszkiem
uszczelniaj¹cym

8 10

Si³ownik cm2 350

Typ 3271 8

Typ 3277 12

H2

H1

ØD

L

L1

a

a2100

H3

H

Zawór regulacyjny typu 3241-7 dla oleju

H4

Zawór typu 3241 dla oleju,
z mieszkiem uszczelniaj¹cym
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