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�Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane
tylko przez fachowy personel.

� Przez fachowy personel nale¿y rozumieæ osoby, które dziêki zawodowe-
mu wykszta³ceniu, wiedzy i doœwiadczeniu oraz znajomoœci odnoœnych
norm potrafi¹ rozpoznaæ i oceniæ mo¿liwe zagro¿enia.

�W wypadku powstania zagro¿eñ spowodowanych dzia³aniem przep³y-
waj¹cego medium, ciœnienia roboczego i ruchomych czêœci zaworu 
nale¿y podj¹æ odpowiednie kroki.

� Zawór regulacyjny mo¿e byæ stosowany jedynie przy takim ciœnieniu 
roboczym i temperaturach, których wartoœci odpowiadaj¹ kryteriom, 
ustalonym podczas doboru.

�Wymagane s¹ odpowiednie warunki transportu i sk³adowania.
� Regulator jest przystosowany do pracy w instalacjach elektroenergetycz-

nych. Przy monta¿u i konserwacji nale¿y przestrzegaæ odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa. Stosowaæ tylko odpowiednio zabezpieczone
wy³¹czniki.

Dane techniczne   Zawór typu 3222 Si³ownik typu 5856

Œrednica nominalna 15 Skok nominalny [mm] 7,5 (6,0)

Ciœnienie nominalne [bar] 10 Czas przestawienia 
dla skoku nominalnego [s]

170 (140)

Skok nominalny [mm] 6 Nominalna si³a 
nacisku osiowego [N]

180

Uszczelnienie grzyba metal na metal KVS �1
uszczelnienie miêkkie KVS �1,6

Przy³¹cze elektryczne 230 V AC, 50 Hz
ok. 7 VA

Przeciek klasa I zgodnie z DIN IEC 534
< 0,05% wspó³czynnika KVS

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia

0 do 50°C

Stosunek regulacji 30:1 Stopieñ ochrony 
(monta¿ pionowo w górê)

IP 43

Maks. dopuszczalna
temperatura

110°C

Max. dop. ró¿nica ciœnieñ [bar] 4

Materia³y zaworu

Korpus
Gniazdo
Grzyb
Sprê¿yna zaworu
D³awnica

stop G -CuSn5ZnPB, WN2.1096
G-CuSn5ZnPb, przy KVS �1,6: stal nierdzewna WN 1.4301
WN 1.4301, przy KVS �1,6: WN 1.4301/CuZn40Pb/EPDM
stal nierdzewna WN 1.4301K
EPDM/FPM (FKM)

Przepisy bezpieczeñstwa Dane techniczne
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1. Budowa i sposób dzia³ania

Zawór nastawczy sk³ada siê z zaworu prze-
lotowego typu 3222 N i si³ownika elektrycz-
nego typu 5856.
Medium przep³ywa przez zawór regulacyjny
w kierunku zgodnym ze wskazaniem strza³ki
na korpusie. Po³o¿enie grzyba (3) decyduje

przy tym o natê¿eniu przep³ywu przez przeœ-
wit miêdzy grzybem i gniazdem zaworu (2).
Zawór po³¹czony jest z si³ownikiem docisko-
wo. Napiêta wstêpnie sprê¿yna powoduje
ruch grzyba zaworu zgodnie z ruchem
trzpienia si³ownika, który jest poruszany 
odpowiednio z dzia³aj¹cym na si³ownik 
trójpunktowym sygna³em steruj¹cym.

Rys. 2 · Przekrój
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si³ownik typu 5856

zawór typu 3222 N

1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka zabezpieczaj¹ca z uszczelk¹ 

i koñcówk¹ do wspawania jako wyposa¿enie 
dodatkowe (nale¿y zamówiæ osobno)

2 gniazdo
3 grzyb
4 sprê¿yna zaworu
5 nakrêtka ko³pakowa
6 element przed³u¿aj¹cy
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2. Monta¿

Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne, jednak
si³ownik nie mo¿e byæ skierowany do do³u.

Je¿eli konieczne jest zaizolowanie urz¹dze-
nia, nie wolno izolowaæ si³ownika i nakrêtki
ko³pakowej (8.1). W takim wypadku nale¿y
zastosowaæ miêdzy zaworem i si³ownikiem
element poœrednicz¹cy zwracaj¹c przy tym
uwagê, ¿eby izolacja koñczy³a siê 25 mm
ponad korpusem zaworu.

Uwaga!
Wybieraj¹c miejsce monta¿u nale¿y pamiê-
taæ o tym, aby po zamontowaniu ca³oœci in-
stalacji urz¹dzenie by³o ³atwo dostêpne. Ru-
roci¹gi nale¿y przed monta¿em dok³adnie
przep³ukaæ. 
Przed zaworem nale¿y zamontowaæ filtr
(np. filtr typu 1 NI firmy SAMSON) ), 
poniewa¿ w przeciwnym razie resztki 
uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu lub
te¿ inne zanieczyszczenia przenoszone
wraz z medium mog¹ zak³óciæ prawid³ow¹
pracê zaworu, a przede wszystkim pogorszyæ
szczelnoœæ jego zamkniêcia.

2.1 Filtr

Filtr montuje siê przed zaworem. Kierunek
przep³ywu musi byæ zgodny z kierunkiem
wskazywanym przez strza³kê na korpusie.

Sito musi zwieszaæ siê ku do³owi. Nale¿y
pamiêtaæ o zachowaniu dostatecznej iloœci
miejsca niezbêdnego do demonta¿u sita.

2.2 Dodatkowe prace monta¿owe

Zaleca siê zamontowaæ przed filtrem i za
zaworem po jednym zaworze odcinaj¹cym,
aby umo¿liwiæ odciêcie urz¹dzeñ w celu
ich oczyszczenia i konserwacji lub te¿ 
podczas d³u¿szych przerw w eksploatacji.

3. Monta¿ si³ownika

Umieœciæ w si³owniku do³¹czony element
poœrednicz¹cy (6), nastêpnie umieœciæ si³ow-
nik w przy³¹czu zaworu i rêcznie dokrêciæ
nakrêtkê ko³pakow¹ (8.1).
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4. Pod³¹czenie elektryczne

Uk³adaj¹c przewody elektryczne 
nale¿y koniecznie przestrzegaæ
przepisów dotycz¹cych wykonywa-
nia instalacji wysokonapiêciowych.

Dla pod³¹czenie elektrycznego nale¿y wy-
korzystaæ trój¿y³owy przewód, który jest na
sta³e po³¹czony z si³ownikiem.
Je¿eli do przewodów bia³ego i zielonego
doprowadzone jest napiêcie, si³ownik wci¹-
ga trzpieñ do wewn¹trz otwieraj¹c zawór.
Je¿eli natomiast sygna³ steruj¹cy doprowa-
dzony jest do zacisków bia³ego i br¹zowego,

wówczas trzpieñ si³ownika i grzyba s¹
przesuwane w dó³, czyli w kierunku 
na zewn¹trz, zamykaj¹c zawór.

Rys. 3 · Schemat pod³¹czeñ
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