
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym
Typ 3222 N/5856
Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 N
Si³ownik elektryczny typu 5856
Zastosowanie
Zawory regulacyjne z si³ownikami elektrycznymi stosowane s¹
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
przeznaczone s¹ przede wszystkim dla lokalnych systemów
ciep³owniczych i du¿ych sieci grzewczych · zawór o œrednicy
nominalnej DN 15 · ciœnienie nominalne PN 10 · dla uzdatnionej
wody o temp. do 110 °C, niepalnych gazów o temp. do 80 °C.

Zawory z si³ownikami elektrycznymi sk³adaj¹ siê z zaworu
przelotowego i si³ownika sterowanego sygna³ami 3-punktowymi.

Cechy charakterystyczne

Jednogniazdowy zawór przelotowy.
Z obustronnymi po³¹czeniami gwintowanymi dla monta¿u
koñcówek gwintowanych, koñcówek do wspawania lub
wlutowania.
Uszczelnienie metal na metal / miêkkie.

Wykonania
Typ 3222 N/5856 · Jednogniazdowy zawór przelotowy typu
3222 N i si³ownik typu 5856.

Zawór typu 3222 N z obustronnym przy³¹czem gwintowanym
zgodnym z ISO 228/1 – G¾ B przeznaczonym do monta¿u
koñcówek do wspawania, wlutowania lub koñcówek gwinto-
wanych G½.

Wskazówka
Dostêpne s¹ inne zawory dla instalacji grzewczych wyposa-
¿one w funkcjê po³o¿enie bezpieczeñstwa – posiadaj¹ce rów-
nie¿ atest typu (zob. karta zbiorcza T 5800).

Wyposa¿enie dodatkowe
– koñcówki do wspawania, do wlutowania, koñcówki gwinto-

wane G ½
– przed³u¿aj¹cy element izoluj¹cy

Przynale¿na karta zbiorcza T 5800 Wydanie marzec 2003 (05/02)

Karta katalogowa T 5867 PL

Rys. 1 · Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym
typu 3222 N/5856 z zaworem przelotowym
typu 3222 N i si³ownikiem typu 5856



Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez jednogniazdowy zawór przelotowy
w kierunku zgodnym ze wskazaniem strza³ki na korpusie.
Po³o¿enie grzyba (3) decyduje przy tym o natê¿eniu przep³ywu
przez przeœwit miêdzy grzybem i gniazdem zaworu (2).
Trzpieñ grzyba (5) z grzybem po³¹czony jest z si³ownikiem do-
ciskowo za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (6)1).

Dzia³aj¹ca liniowo si³a trzpienia si³ownika poprzez element
poœrednicz¹cy przekazywana jest na trzpieñ grzyba, co powo-
duje ruch trzpienia w kierunku zamykania.

Podczas wsuwania do wewn¹trz trzpienia si³ownika zawór
otwiera siê dziêki dzia³aniu si³y sprê¿yny zaworu (4).
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Rys. 2 · Budowa i sposób dzia³ania zaworu regulacyjnego
z si³ownikiem elektrycznym typu 3222 N/5856

Tabela 2 Materia³ · (WN = numer materia³u)

Korpus zaworu G-CuSn5ZnPb

Grzyb
do KVS = 1 WN 1.4301

KVS = 1,6; 2,5 CuZn40Pb2zh

Pierœcieñ
uszczelniaj¹cy (KVS = 1,6; 2,5) EPDM

Trzpieñ grzyba WN 1.4305

Gniazdo
do KVS = 1 WN 1.4301

KVS = 1,6; 2,5 G-CuSn5ZnPb

Sprê¿yna zaworu WN 1.4310 K

Element poœrednicz¹cy EN AW-2007 T3

Koñcówki do wspawania St 37

Koñcówki gwintowane mosi¹dz czerwony

Koñcówki do wlutowania mosi¹dz czerwony

Izoluj¹cy element
poœrednicz¹cy

WN 1.4305, CuZn40Pb2zh,
PTFE, EPDM, FPM

Si³ownik elektryczny typu 5856

Obudowa tworzywo sztuczne (PPO)

Nakrêtka ko³pakowa mosi¹dz

Tabela 1 · Dane techniczne
Wszystkie wartoœci ciœnienia podane w barach (nadciœnienie)

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 wlutowania

Ciœnienie nominalne PN 10

Wspó³czynnik KVS
wykonanie standardowe
wykonanie specjalne

2,5
0,25 · 0,4 · 0,63 · 1 · 1,6

Skok zaworu 6 mm

Charakterystyka sta³oprocentowa

Odci¹¿enie ciœnieniowe brak

Max. dop. ró¿nica ciœnieñ �p 4 bar

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

uszczelnienie metal na metal
uszczelnienie miêkkie

Przeciek (klasa I
zgodnie z norm¹ DIN IEC 534)

< 0,05% wart. wspó³czynnika KVS

Max. dopuszczalna temperatura 110°C

Max. dop. temperatura medium
uzdatniona woda
gazy niepalne

110°C
80°C

Wspó³czynnik "z" 0,43

Si³ownik elektryczny typu 5856

Przy³¹cze elektryczne 230 V, 50 Hz

Pobór mocy ok. 7 VA

Skok nominalny ok. 6 mm

Czas przestawienia zaworu
(6 mm) 140 s

Si³a nacisku osiowego 180 N

Zakres temperatury otoczenia 0 do 50°C

Stopieñ ochrony
(monta¿ w pozycji pionowej) 1) IP 43

Dop..zakres temperatur
dzia³aj¹cych na element
poœrednicz¹cy

0 do 110°C

1) Si³ownik ponad zaworem

7
6
5

4
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1 korpus zaworu
1.1 po³¹czenie ko³pakowe
2 gniazdo
3 grzyb
4 sprê¿yna zaworu
5 trzpieñ grzyba
6 nakrêtka ko³pakowa
7 element poœrednicz¹cy

1) Specjalnie dla ruroci¹gów posiadaj¹cych izolacjê oferowany jest
izoluj¹cy element poœrednicz¹cy.

Si³ownik typu 5856

Zawór
regulacyjny
typu 3222 N



Wymiary w mm

Monta¿
Sposób monta¿u dowolny, ale ...

– si³ownik nie mo¿e zwieszaæ siê ku do³owi.
– Je¿eli zawór jest izolowany, nale¿y wykorzystaæ izoluj¹cy

element poœrednicz¹cy. Nie wolno izolowaæ nakrêtki ko³pa-
kowej i sprzêg³a!

– Zwracaæ uwagê na zakres maksymalnej dopuszczalnej tem-
peratury otoczenia!

Tekst zamówienia
Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym
typu 3222 N/5856

Zawór typu 3222 N

Wykonanie standardowe bez wyposa¿enia dodatkowego

Wyposa¿enie dodatkowe:
Koñcówki gwintowane G½ / koñcówki do wspawania /
koñcówki do wlutowania (di = 15 lub di = 18 mm),
izoluj¹cy element poœrednicz¹cy

Si³ownik typu 5856
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Rys. 3 · Wymiary i ciê¿ar
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Koñcówki do wlutowania · wymiary

Wewnêtrzna Ø di 15 18

D³ugoœæ 107 103

Ciê¿ar
korpus zaworu bez si³ownika: 0,3 kg
z si³ownikiem: 0,5 kg
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Zmiany techniczne zastrze¿one
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