
1. Constructie en werking
De regelventielen bestaan uit een door-
gangsventiel met een elektrische aandrijving
type 5821 of 5822 bij de nom. doorlaten DN
15 t/m DN 50. De doorlaten DN 65 t/m DN
250 zijn uitgerust met de elektro-hydrauli-
sche aandrijving type 3274.

Het regelventiel 3214 is drukontlast via een
ingebouwde metaalbalg.
Regelventielen met veiligheidsfunctie (aan-
drijving 5822 en 3274-23) zijn uitgevoerd
met een veiligheidspositie. Bij het onderbre-
ken van het veiligheidsstuurcircuit en bij uit-
val van de voedingsspanning sluit het bijbe-
horende regelventiel.

Elektrische regelventielen
typen 3213/5821, 3214/5821, 3214-4
Elektrische regelventielen met veiligheidsfunctie
typen 3213/5822, 3214/5822, 3214-4
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figuur 2 ⋅ type 3214-4figuur 1 ⋅ type 3213/5821



De doorstroming door het regelventiel vindt
plaats in de richting van de pijl. De stand van
de klep (3) beïnvloedt daarbij de doorstro-
ming door het oppervlak dat wordt vrijgege-
ven tussen de klep en de zitting (2).
De klep wordt versteld door variatie van het
elektrische stelsignaal dat op de aandrijving
werkt.
Bij de drukontlaste ventielen komt de druk
voor de klep via de klepstang (6), die in de
langsrichting is doorboord, op het buitenop-

pervlak, en de druk achter het ventiel op het
inwendige oppervlak van de metaalbalg. De
op de klep inwerkende krachten worden hier-
door gecompenseerd en het ventiel wordt
volledig ontlast.
1.1 Typebeproeving
De aandrijvingen met veiligheids-terugstel-
ling zijn in combinatie met de genoemde
ventielen TÜV-beproefd conform DIN 32730.
Het registernummer is op het typeplaatje in-
geslagen.

6.1 veer
8 aandrijving
8.1 wartelmoer
8.2 handwiel (alleen type 5821)
8.3 bedieningsknop
8.4 aandrijfstang
8.5 koppeling
9 schaal

1 ventielhuis
2 zitting
3 klep
4 balghuis
4.1 ontlastingsbalg
5 geleidingsnippel of,

 bij lange uitvoering,
isolatiestuk

6 klepstang

Aandraaimoment in Nm

DN 15/20
/25

32/40
/50 65/80 100 125 150 200

/250

A 80 — 200

B 30 50 90 170 90 170 390

figuur 3.2 ⋅ type 3214/3274figuur 3.1 ⋅ type 3213/5821
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1.2 Tabel ⋅ Technische gegevens regelventielen
Type 3213 Type 3214

nom. druk PN 16 t/m PN 40

Kvs waarde en max.
toelaatbare verschildruk ∆p met aandrijvingen 5821-5 en 5822-60

Standaard uitvoering Nom. diam. DN 15 20 25 15 20 25 32 40 50

Kvs-waarde 4 5 8 4 5 8 12,5 16 20

Verschildruk max. ∆p 16 12 4 25

Speciale uitvoering Doorlaat DN 15 bis 25 20 bis
25

Kvs-waarde
0,1/0,16/0,25/

0,4 4/5 1) — 4 4/5

0,63/1/1,6/2,5 — — — 8 8/12,5

verschildruk max. ∆p 25 16/12 2) 25

Lekklasse < Kl. III conform DIN IEC 534 (<0,05 % van de Kvs-waarde)

Toelaatbare
temperatuur

aandrijving staand150 °C hangend 220 °C

aandrijving Staand met isoleerdeel 220 °C Hangend met isoleerdeel 220 °C

1) Kvs-waarde 5 alleen bij DN 2
2) Toelaatbare ∆p bij Kvs 4: 16 bar; Kvs 5: 12 bar

Type 3214

Nom. druk PN 16 t/m PN 40

Kvs-waarden en max.
toelaatbare verschildruk ∆p met aandrijving 3274-12, 3274-16, 3274-23

Standaard uitvoering Nom. diam. DN 65 80 100 125 150 200 250

Kvs-waarde 50 80 125 200 320 500 600

Kvs 1-waarde
(met stromingsdeler) 38 60 95 150 240 375 400

Verschildruk max. ∆p 16 12 10

Lekklasse < Kl. III conform DIN IEC 534 (<0,05 % van de Kvs-waarde)

Toelaatbare
temperatuur

aandrijving staand 220 °C

aandrijving hangend 300 °C

Nom. druk PN 16 PN 25 PN 25/40

max. toel. temperatuur zie tabel 1

Ventielhuis 1)
gietijzer
GG-25

WN 0.6025

Modulair gietijzer
GGG-40.3
WN 0.7043

gietstaal
GS-C 25

WN 1.0619

zitting WN 1.4006

klep 2) WN 1.4104 (DN 15 t/m 50), WN 1.4006 (DN 65 t/m 250)

klepstang WN 1.4301

veer WN 1.4310

balghuis St 35.8 (WN 1.0305)

ontlastingsbalg WN 1.4571

geleidingsnippel messing met EPDM-afdichtring

Isolatiestuk WN 1.4305 met EPDM-afdichting 3)

1) speciale uitvoering: GGG-40.3 of GS-C 25 voor PN 16
2) bij type 3214, DN 65 t/m DN 250, klep naar keuze zachtafdichtend: met pakking uit PTFE tot 220 °C

met pakking uit EPDM tot 150 °C
3)

3

naar keuze met FKM afdichtingsring



1.4 Druk-temperatuur diagram

2. Inbouw
De inbouwwijze van de ventielen is bij voor-
keur staande. Bij hogere temperaturen (zie
tabel par. 1.2) of bij stoom verdient een
hangende inbouw echter de voorkeur. Ande-
re inbouwposities op aanvraag.
Bij de keuze van de inbouwlokatie moet erop
worden gelet dat het regelventiel altijd goed
toegankelijk blijft. De leiding moet voor de
inbouw grondig worden doorgespoeld. Voor
het ventiel moet een filter worden ingebouwd
(par. 2.1), omdat anders deeltjes die door het
medium worden meegenomen, zoals pak-
kingsdelen, laskorrels of andere vreemde
stoffen, het betrouwbaar functioneren en
vooral het goed afsluiten nadelig kunnen
beïnvloeden.

Het ventiel moet spanningsvrij worden ge-
monteerd. Eventueel moeten de leidingen in
de nabijheid van het ventiel worden onder-
steund.

2.1 Filter
Het filter wordt voor het ventiel ingebouwd.
De doorstroomrichting moet overeenkomen
met de richting van de pijl op het filter. De
filterzeef moet naar beneden wijzen en er
moet op worden gelet dat er voldoende ruim-
te overblijft om de zeef uit te bouwen.

2.2 Overige montagewerkzaamheden
Het verdient aanbeveling om voor het filter en
achter het regelventiel een handbediende
ventiel te monteren om de installatie geduren-
de onderhouds- en reinigingswerkzaamhe-
den en gedurende langere bedrijfsonderbre-
kingen te kunnen isoleren.

3 Montage van het regelventiel
3.1 Montage type 5821 en 5822 (figuur 3.1)
Indien niet al door de leverancier gemon-
teerd, moet de aandrijving na het verwijde-
ren van de transportbeveiligingen als volgt
op het regelventiel worden gemonteerd:
Voor de meest eenvoudige werkwijze moet
de aandrijfstang bij de montage in ingescho-

1.3 Tabel ⋅ Technische specificaties elektrische aandrijvingen.
Type 5821-5 5822-60 3274-12 3274-16 3274-23

nom. stelkracht kN 0,6 0,42 3,0 3,0 3,0

slag mm 7,5 15 30 15 30 15 30

looptijd s 90 60 120 60 120 60 120

handbediening handwiel — elektr. mech. elektr.

elektrische aansluiting 230 V, 110 V, 24 V; 50 Hz

opgenomen vermogen motor ca. 4 VA ca. 9 VA ca. 80 VA

toel. omgevingstemperatuur 0 °C … 50 °C –10 °C …60 °C

beschermingsklasse IP 42 IP65 bij staande montage

extra elektrische uitrusting

eindschakelaar 2 3

potentiometer 1 2

elektronische klepstandsteller 1 1) 1

1) Klepstandstellers alleen bij voeding 24 VAC en uitvoering met potentiometer
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ven positie staan. Bij het type 5821 moet
daarvoor de bedieningsknop (8.3) worden
ingedrukt en moet de aandrijfstang (8.4) met
het handwiel (8.2) worden ingedraaid.
Bij het type 5822 (veiligheidsterugstelling)
moet de aandrijfstang na het activeren van
het stelsignaal elektrisch worden ingeschoven.
De aandrijving op de geleidingsnippel (5)
resp. het isolatiestuk plaatsen en met de war-
telmoer (8.1) vastschroeven.
Ga voor demontage van de aandrijving in
omgekeerde volgorde te werk.

3.2 Montage type 3274 (figuur 3.2)
Aandrijving op het juk plaatsen en met de
moer vastschroeven.
De beide koppelingshelften over de uiteinden
van de aandrijfstang en de klepstang plaat-
sen en met de beide zeskantbouten bevesti-
gen. 
Breng de aandrijving met een steeksleutel
(SW 24) of elektrisch naar de eindstand en
richt de slagaanwijzer (9) uit met de punt van
de koppeling.

4. Elektrische aansluitingen
Bij het leggen van de elektrische bekabeling
moeten de voorschriften voor het aanleg-
gen van sterkstroominstallaties worden
aangehouden.

4.1 Type 5821 en 5822
De elektrische aansluitingen moeten via de
kabelwartels worden uitgevoerd conform fi-
guur 4. De stelsignalen van de regelaar zijn
verbonden met de aansluitingen L1 en L2.
Wanneer op L2 een spanning actief is, dan
trekt de stelmotor de aandrijfstang in de wer-
kingsrichting "IN" (in de aandrijving), waar-
bij de klepstang van het regelventiel door de
klepveer (6.1) eveneens naar boven wordt
geschoven.
Wanneer echter op aansluiting L1 een stelsig-
naal wordt geactiveerd dan worden de aan-
drijfstang en de klepstang naar onderen,
d.w.z. in de werkingsrichting "UIT", verschoven.
Aandrijvingen in parallelbedrijf moeten via
gescheiden afzonderlijke contacten worden
aangestuurd, omdat gemeenschappelijk ge-
bruik van slechts één "OPEN" en "DICHT"
contact kan leiden tot pendelen van de aan-
drijving tussen de eindstanden.
Extra elektrische uitrusting
De aandrijvingen worden indien gewenst
met twee overschrijdbare eindschakelaars
en/of met een potentiometer uitgerust.
Bovendien kunnen de aandrijvingen met een
klepstandsteller voor ingangssignalen van
0/4-20 mA of 0-10 V worden uitgerust.
De beschrijving, elektrische aansluiting en
instelling hiervan vindt u in de gebruikers-
handleiding van de aandrijving EB 5821.

L1 L2 N L 12 11 14 22 21 24 33 32 31N

PE N N L eindschakelaar

2 4 2 4

L

werkingsrichting
UIT IN

regelaar

stelsignaal

L2

L1

1)

*

weerstands-
afstandssensor

* elektromagneet voor opname in een veiligheids-
   s tuurcircuit, alleen aandrijving type 5822
1) functiegebonden motor-eindschakelaar

figuur 4 ⋅ schema type 5821 en 5822
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4.2 Type 3274
Het deksel aan de zijkant van de behuizing
afschroeven, de kabels door de Pg 13,5 war-
tels in de behuizing naar de klemmen gelei-
den en conform het schakelschema in de
deksel resp. figuur 5 aansluiten.
Aarde aansluiten op de separate aardklem
aan de binnenzijde van de behuizing.

Belangrijk: Op de klemmen N en L moet altijd
spanning staan.
Indien de voedingsspanning ontbreekt blij-
ven de aandrijvingen staan in de laatste po-
sitie (3274-12 t/m 16) of deze gaan naar de
veiligheidspositie (3274-23).

Extra elektrische uitrusting
De aandrijvingen kunnen worden uitgerust
met eindschakelaars, potentiometers of met
een klepstandsteller voor ingangssignalen
0/4- 20 mA of 0-10 V.
De beschrijving, elektrische aansluiting en
instelling hiervan vindt u in de gebruikers-
handleiding van de aandrijving EB 8340.
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veiligheidscircuit alleen bij type 3274-23

regelaar

openend sluitend

Opgelet: Het uitgangsrelais van de regelaar
voor sturing van de ingangssignalen aL en eL
voor de aandrijving mogen alleen via de
klem 81 (hetzelfde potentiaal) worden aan-
gestuurd resp. aangesloten.figuur 5 ⋅ Schakelschema type 3274
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5. Bediening
5.1 Aandrijving type 5821 en 5822
5.1.1 Handbediening van de aandrijving
(alleen type 5821)
Wanneer de bedieningsknop aan de achter-
zijde van de behuizing is ingedrukt, zijn de
motor en de overbrenging gescheiden en kan
door het verdraaien van het handwiel het
regelventiel afhankelijk van de kracht van de
ventielveer in de gewenste positie worden
gezet.

5.2 Aandrijving type 3274
5.2.1 Handbediening van de aandrijving
Uitvoering met elektrische handbediening
(type 3274-12)
Met de twee drukknoppen aan de zijkant van
het behuizingsdeksel kan de aandrijfstang
worden in- of uitgestuurd en dus kan zo de
aangebouwde regelventiel in de gewenste
stand worden gebracht.
Na loslaten van de knop volgt de aandrij-
ving weer het stelsignaal van de regelaar.
Belangrijk: Wanneer bijv. bij het opstarten
van de installatie de voorrang van het regel-
signaal moet worden opgeheven en het re-
gelventiel moet dan in een bepaalde positie
blijven staan, dan moet de scheidingsklem
81 worden geopend (figuur 6).
Ga hiervoor als volgt te werk:
Spanning uitschakelen:
Beide schroeven losdraaien en de deksel aan
de zijkant van de behuizing wegnemen.

Schroevedraaier op scheidingsklem 81 on-
der de witte knop plaatsen en deze omhoog
tillen tot de borging; de rode markeringsstift
verdwijnt. Deksel weer monteren en de span-
ning inschakelen.
Nu is het stelsignaal ontkoppeld en de ge-
wenste klepstand kan door het drukken op de
knop IN of UIT worden gerealiseerd, waarna
het ventiel in deze positie blijft staan.
Wanneer het stelsignaal van de regelaar
weer voorrang moet krijgen: spanning uit-
schakelen en deksel verwijderen. Bedie-
ningsknop indrukken tot de borging waarbij
de rode markeringsstift weer zichtbaar
wordt.
Deksel weer opschroeven en de spanning
inschakelen.
Uitvoering met mechanische handbedie-
ning (type 3274-16)
Zwarte bedieningsknop op de bovenzijde
van de behuizing indrukken. Met een steek-
sleutel (SW 24) tandheugeloverbrenging be-
dienen via het aseinde dat uit de behuizing
steekt tot de gewenste stand is bereikt.
Zodra de bedieningsknop niet meer wordt
ingedrukt volgt de aandrijving weer het
regelsignaal van de regelaar.

Belangrijk: wanneer het regelventiel moet
blijven staan in de met de hand ingestelde
positie, dan moet de scheidingsklem 81, zo-
als in par. 5.2.1 beschreven, worden geo-
pend.

openen

schroevedraaier

sluiten

rode markeringsstiftt

bedieningsknop

81

knop (openend)

knop
(sluitend)

bedieningsknop

Scheidingsklem

markeringsstiftt

figuur 6 ⋅ Scheidingsklem
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SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Postbus 290 (Signaalrood 10)
NL - 2700 AG ZOETERMEER
Tel. 079 - (3)610 501* ⋅ Fax 079 - (3)615 930 Va

.

EB 5868/5869 NL

6. Afmetingen in mm en gewichten
Regelventiel type 3213/5821/22 3214/5821/22

nom. diameter DN 15 20 25 15 20 25 32 40 50

inbouwlengte L 130 150 160 130 150 160 180 200 230

H1
t/m 150 °C 235 235

t/m 220 °C 290 290

H2 55 55 72

H H = H1 + 125

H3 H3 = H1 + 325

gewicht (PN 16) 2) ca. kg 6,5 7 8 6,5 7 8 14,5 15 17,5

Regelventiel type 3214-4

nom. diameter DN 65 80 100 125 150 200 250

inbouwlengte L 290 310 350 400 480 600 730

H1 540 540 570 580 710 860 860

H2 100 100 120 145 175 270 270

H 1) H = H1 + 320

H3 1) 1010 1010 1040 1050 1180 1330 1330

gewicht (PN 16) 2) ca. kg 42 47 54 82 125 267 312

1) met aandrijving 3274-16 H en H3 met 95 mm verhogen
2) +15 % voor PN 25/40

Veranderingen voor wat betreft uitvoeringen en afmetingen voorbehouden.

type 3214-4type 3213/5821 of 5822
type 3214/5821 of 5822



Omzetten van verchromen naar iriserend passiveren
De productie van SAMSON is bezig met het wijzigen van de oppervlaktebehandeling 
van gepassiveerd stalen onderdelen. Als gevolg hiervan kunt u een apparaat ont vangen 
wat is samengesteld uit delen die zijn onderworpen aan verschillende oppervlakte
behandelingsmethoden. Dit betekent dat het oppervlak van sommige onderdelen ver
schillende reflecties kan laten zien. Bepaalde onderdelen kunnen een zwak gele glans 
of zilverachtige reflectie hebben. Dit heeft geen effect op de bescherming tegen 
corrosie.
Voor meer informatie, ga naar u www.samson.de/chromeen.html
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