
1. Budowa i sposób dzia³ania
Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê, w zale¿noœci od
wersji, z:
• zaworu typu 3213 (DN 15 do DN 25)

i si³ownika typu 5821 lub 5822
• zaworu typu 3214 (DN 15 do DN 50)

i si³ownika typu 5821 lub 5822
• zaworu typu 3214 (DN 65 do DN 250)

i si³ownika typu 3274.

Zawory typu 3214 s¹ odci¹¿one ciœnieniowo
za pomoc¹ mieszka metalowego.
Zawory z funkcj¹ nastawy awaryjnej
(si³owniki typu 5822 i 3274-23) wyposa¿o-
ne s¹ w mechanizm awaryjnego zamykania.
W wypadku przerwania pomocniczego ob-
wodu sterowania awaryjnego lub w wypad-
ku zaniku napiêcia zawór regulacyjny jest
zamykany.

Rys. 1 · Typ 3213/5821

Zawory z si³ownikiem elektrycznym
Typ 3213/5821, 3214/5821, 3214-4
Zawory z si³ownikiem elektrycznym 
z funkcj¹ nastawy awaryjnej
Typ 3213/5822, 3214/5822, 3214-4
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Medium przep³ywa przez zawór w kierunku
zgodnym ze wskazaniem strza³ki na korpu-
sie. Po³o¿enie grzyba zaworu (3) decyduje o
wielkoœci przep³ywu miêdzy grzybem
i gniazdem zaworu (2).
Zmiana po³o¿enia grzyba nastêpuje w wyni-
ku podawania na zaciski si³ownika odpo-
wiedniego sygna³u z regulatora elektronicz-
nego.
W zaworach odci¹¿onych ciœnieniowo ciœ-
nienie powstaj¹ce przed zaworem przeno-
szone jest poprzez otwór wzd³u¿ny w trzpie-
niu grzyba (26) na zewnêtrzn¹, a ciœnienie

powstaj¹ce za zaworem na wewnêtrzn¹
powierzchniê podstawy mieszka metalowe-
go. W ten sposób znoszone s¹ si³y dzia³aj¹-
ce na grzyb zaworu, a zawór zostaje
ca³kowicie odci¹¿ony. 

1.1 Atest typu 
Si³owniki z funkcj¹ awaryjnego zamykania
wspó³pracuj¹ce z wymienionymi ni¿ej zawo-
rami regulacyjnymi posiadaj¹ atest typu TÜV
zgodnie z DIN 32730. 
Numer rejestru podany jest na tabliczce
znamionowej.

Rys. 3.1 · Typ 3213/5821 Rys. 3.2 · Typ 3214/3274

1   korpus zaworu 
2   gniazdo 
3   grzyb 
4   korpus mieszka 
4.1 mieszek odci¹¿aj¹cy 
5   z³¹czka lub element 
    izoluj¹cy 
6   trzpieñ si³ownika
6.1 sprê¿yna

8   si³ownik 
8.1 nakrêtka ko³pakowa
8.2 pokrêt³o regulacji rêcznej 
    (tylko typ 5821)
8.3 przycisk wyzwalacza 
8.4 trzpieñ si³ownika
8.5 sprzêg³o 
9   wskaŸnik skoku 
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1.2 Tabela · Dane techniczne zaworów regulacyjnych
Typ 3213 Typ 3214

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40
Wspó³czynniki Kvs i max. dopuszczalne
ró¿nice ciœnieñ Dp z si³ownikami 5821-5 i 5822-60

Wykonanie standardowe œred. nom. DN 15 20 25 15 20 25 32 40 50
wspó³czynniki Kvs 4 5 8 4 5 8 12,5 16 20
max. ró¿nica ciœnieñ Dp 16 12 4 25

Wykonanie specjalne      œred. nom. DN 15 do 25 20 do
25

wspó³czynniki Kvs 0,1/0,16/0,25/
0,4

4/51) — 4 4/5

0,63/1/1,6/2,5 — — — 8 8/12,5
ró¿nica ciœnieñ max. Dp 25 16/122) 25

Przeciek < Kl. III wg DIN IEC 534 (<0,05% wspó³czynnika Kvs)
Dopuszczalna temperatura si³ownik zamontowany do góry 150oC         zamontowany do do³u 220oC

si³ownik do góry z elementem izoluj¹cym 220oC  do do³u z elementem izoluj¹cym 220oC
1) wspó³czynnik Kvs 5 tylko dla DN 25
2) dop. Dp dla Kvs 4: 16 bar, Kvs 5: 12 bar

Typ 3214
Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40
Wspó³czynniki Kvs i max. dopuszczalne
ró¿nice ciœnieñ Dp z si³ownikami 3274-12, 3274-16, 3274-23

Wykonanie standardowe œred. nom. DN 65 80 100 125 150 200 250
wspó³czynniki Kvs 50 80 125 200 320 500 600
wspó³czynniki Kvs 1
(dla wykonania 
z rozdzielaczem strumienia)

38 60 95 150 240 375 400

max. ró¿nica ciœnieñ Dp 16 12 10
Przeciek < Kl. III wg DIN IEC 534 (<0,05% wspó³czynnika Kvs)
Dopuszczalna temperatura si³ownik zamontowany do góry 220oC

si³ownik zamontowany do do³u 300oC

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 25 PN 25/40
Max. dopuszczalna temperatura patrz tabela 1
Korpus 1) ¿eliwo szare

GG-25
WN 0.6025

¿eliwo sferoidalne
GGG-40.3
WN 0.7043

staliwo
GS-C 25

WN 1.0619
Gniazdo WN 1.4006
Grzyb 2) WN 1.4104 (DN 15 do 40), WN 1.4006 (DN 65 do 250)
Trzpieñ grzyba WN 1.4301
Sprê¿yna WN 1.4310
Korpus mieszka St 35.8 (WN 0.0305)
Mieszek odci¹¿aj¹cy WN 1.4571
Z³¹czka mosi¹dz z pierœcieniem uszczelniaj¹cym 

z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM)
Element izoluj¹cy WN 1.4305 z pierœcieniem uszczelniaj¹cym z EPDM 3)

1) wykonanie specjalne: GGG-40.3 lub GS-C 25 na PN 16 
2) dla typu 3214, DN 65 do DN 250, grzyb z uszczelnieniem miêkkim do wyboru z: 

pierœcieniem uszczelniaj¹cym z PTFE (teflon) do 220oC
pierœcieniem uszczelniaj¹cym z EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) do 150oC 

3)
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 do wyboru z pierœcieniem uszczelniaj¹cym z FKM  



1.4 Wykres ciœnienia i temperatury 

2. Monta¿ 
Preferowany jest monta¿ si³ownika do góry.
W wypadku wysokich temperatur zalecane
jest stosowanie elementu izoluj¹cego, ewen-
tualnie monta¿ si³ownika do do³u.
Przy wyborze miejsca monta¿u nale¿y pa-
miêtaæ o tym, ¿eby urz¹dzenie by³o ³atwo
dostêpne po wykonaniu ca³oœci instalacji.
Przewód rurowy nale¿y przed monta¿em
dok³adnie przep³ukaæ. Przed zaworem nale-
¿y zamontowaæ filtr (punkt 2.1), poniewa¿ w
przeciwnym razie niesione przez przep³y-
waj¹ce medium resztki uszczelek, pozosta-
³oœci po spawaniu i inne zanieczyszczenia
mog¹ niekorzystnie wp³yn¹æ na prawid³ow¹
pracê, a przede wszystkim na szczelnoœæ
zamkniêcia zaworu. 

Korpus zaworu musi byæ zamontowany przy
naprê¿eniu zerowym. W razie potrzeby nale-
¿y podeprzeæ przewody w pobli¿u przy³¹czy.

2.1 Filtr 
Filtr montuje siê przed zaworem regulacyj-
nym. Kierunek przep³ywu medium musi byæ
zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie
zaworu. Kosz sita musi zwieszaæ siê ku
do³owi. Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu
odpowiedniej iloœci miejsca dla demonta¿u
sita. 

2.2 Dodatkowe prace monta¿owe 
Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
zaworem regulacyjnym po jednym rêcznym
zaworze odcinaj¹cym s³u¿¹cym do zam-
kniêcia instalacji w celu jej oczyszczenia i
konserwacji lub te¿ jej wy³¹czenia podczas
d³u¿szych przerw w eksploatacji.

3. Monta¿ si³ownika 
3.1 Monta¿ si³owników typu 5821 i 5822
(rys. 3.1) 
Je¿eli si³ownik nie jest zamontowany fabry-
cznie, nale¿y, po zdjêciu os³ony stosowanej
na czas transportu, zamontowaæ go w
sposób opisany poni¿ej. 
Dla u³atwienia pracy trzpieñ si³ownika w
trakcie monta¿u powinien byæ wci¹gniêty do
wewn¹trz. W si³owniku typu 5821 nale¿y w

1.3 Tabela · Dane techniczne si³owników
Typ 5821-5 5822-60 3274-12 3274-16 3274-23
Nominalna si³a nacisku osiowego  kN 0,6 0,42 3,0 3,0 3,0
Skok zaworu                  mm 7,5 15 30 15 30 15 30
Czas przestawienia               s 90 60 120 60 120 60 120
Regulacja rêczna pokrêt³o — elektryczna mechaniczna elektryczna
Pod³¹czenie elektryczne 230 V, 110 V, 24 V; 50 Hz
Pobór mocy silnika ok. 4 VA ok. 9 VA ok. 80 VA
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 do 50oC –10 do 60oC
Stopieñ ochrony IP 42 2) IP 65 dla si³ownika zamontowanego do góry
Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Wy³¹czniki krañcowe 2 3
Nadajnik potencjometryczny 1 2
Elektryczny ustawnik pozycyjny 1 1) 1

1) ustawnik pozycyjny tylko dla zasilania 24 V~ w wykonaniu z nadajnikiem potencjometrycznym
2) wykonanie specjalne IP 44
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tym celu przycisn¹æ przycisk wyzwalacza
(8.3) i wci¹gn¹æ trzpieñ (8.4) za pomoc¹
pokrêt³a rêcznego (8.2).
W si³owniku typu 5822 (z funkcj¹ awaryjne-
go zamykania) trzpieñ si³ownika wci¹gniêty
zostanie do wewn¹trz po doprowadzeniu
elektrycznego sygna³u steruj¹cego.
Si³ownik nale¿y umieœciæ na z³¹czce (5) lub
elemencie izoluj¹cym i przykrêciæ za pomo-
c¹ nakrêtki ko³pakowej( 8.1).
Podczas demonta¿u postêpowaæ w odwrot-
nej kolejnoœci.

3.2 Monta¿ si³ownika typu 3274 (rys. 3.2)
Si³ownik umieœciæ na ramie zaworu i przy-
krêciæ za pomoc¹ nakrêtki oczkowej.
Obie po³ówki sprzêg³a przy³o¿yæ do g³ówek
trzpienia si³ownika i grzyba oraz przykrêciæ
za pomoc¹ dwóch œrub z ³bem szeœciok¹tnym.
Si³ownik przesun¹æ w po³o¿enie krañcowe
za pomoc¹ klucza (SW24) lub po doprowa-
dzeniu napiêcia do silnika i ustawiæ wskaŸnik
skoku (9) odpowiednio do po³o¿enia zakoñ-
czenia sprzêg³a.

4. Pod³¹czenie elektryczne 
Montuj¹c przewody elektryczne nale¿y ko-
niecznie przestrzegaæ przepisów wykonaw-
czych dla instalacji elektroenergetycznych.

4.1 Typ 5821 i 5822 
Pod³¹czeñ elektrycznych nale¿y dokonaæ
zgodnie ze schematem na rys. 4.
Sygna³y steruj¹ce regulatora doprowadzane
s¹ do zacisków L1i L2. Je¿eli do zacisku L2
przy³o¿one jest napiêcie, to si³ownik przesu-
wa zespó³ dŸwigni oraz trzpieñ grzyba
zaworu regulacyjnego "do wewn¹trz" (do
wnêtrza si³ownika).
Je¿eli natomiast sygna³ steruj¹cy doprowa-
dzono do zacisku L1, to zespó³ dŸwigni
przesuwany jest w dó³, to znaczy "na
zewn¹trz".
Si³owniki pracuj¹ce równolegle musz¹ byæ
sterowane poprzez osobne styki, poniewa¿
wspólny odczyt sygna³u tylko z jednego styku
"otw." i "zamk." mo¿e prowadziæ do zak³ó-
ceñ pracy si³owników w po³o¿eniach krañ-
cowych.

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne 
Na ¿yczenie odbiorcy si³owniki mog¹ byæ
wyposa¿one w dwa wy³¹czniki krañcowe
i/lub nadajnik potencjometryczny, a tak¿e
ustawnik pozycyjny dla sygna³ów wejœcio-
wych od 4 lub 0 do 20 mA, b¹dŸ te¿ od 0
do 10 V.
Opis, pod³¹czenie elektryczne i sposób
dokonywania nastawy przedstawiono po-
nadto w instrukcji obs³ugi si³ownika
EB 5821. 

Rys. 4 · Schemat po³¹czeñ elektrycznych dla typu 5821 i 5822
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4.2 Typ 3274 
W celu pod³¹czenia przewodów elektrycz-
nych nale¿y odkrêciæ boki obudowy si³owni-
ka, a nastêpnie kierowaæ siê schematem
naklejonym na obudowie si³ownika lub na
rys. 5.
Przewód zeruj¹cy pod³¹czyæ do osobnego
zacisku znajduj¹cego siê na wewnêtrznej
œciance obudowy. 
Uwaga: do zacisków N i L zawsze musi byæ
doprowadzone napiêcie. 
W wypadku braku napiêcia zasilaj¹cego
si³owniki pozostaj¹ w swoim ostatnim po³o-
¿eniu (3274-12 do 16) lub ustawiaj¹ siê w
po³o¿eniu: wysuniêty na zewn¹trz (3274-23).

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne 
Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w wy³¹cz-
niki krañcowe, nadajniki potencjometrycz-
ne lub ustawnik pozycyjny dla sygna³ów
wejœciowych od 4 lub 0 do 20 mA, b¹dŸ te¿
od 0 do 10 V.
Opis, pod³¹czenie elektryczne i sposób
dokonywania nastawy przedstawiono po-
nadto w instrukcji obs³ugi si³ownika
EB 8340.
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Rys. 5 · Schemat po³¹czeñ elektrycznych dla typu 3274
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5. Obs³uga
5.1 Si³ownik typu 5821 i 5822
5.1.1 Rêczne uruchomienie si³ownika 
(tylko typ 5821) 
Przy wciœniêtym przycisku wyzwalacza znaj-
duj¹cego siê w przedniej czêœci obudowy
roz³¹czone s¹ silnik i przek³adnia. Obrót
pokrêt³em regulacji rêcznej pozwala ustawiæ
zawór regulacyjny w ¿¹danym po³o¿eniu.

5.2 Si³ownik typu 3274
5.2.1 Rêczne uruchomienie si³ownika

Wykonanie z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹
(typ 3274-11)
Za pomoc¹ dwóch przycisków znajduj¹cych
siê w bocznej czêœci obudowy mo¿na wysu-
waæ lub wci¹gaæ trzpieñ si³ownika i w ten
sposób ustawiaæ zamontowany zawór regu-
lacyjny w ¿¹danym po³o¿eniu. 
Po zwolnieniu przycisku si³ownik ponownie
wykonuje pracê zgodnie z sygna³em steru-
j¹cym doprowadzonym z regulatora. 
Uwaga: w celu zniesienia pierwszeñstwa
sygna³u steruj¹cego i zatrzymania zaworu w
¿¹danym po³o¿eniu nale¿y roz³¹czyæ za-
cisk 81 (rys. 6).

W tym celu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoœci: 
Od³¹czyæ napiêcie:
Poluzowaæ obie œruby i zdj¹æ boczn¹ os³onê.
Pod³o¿yæ wkrêtak pod bia³y przycisk wyzwa-
lacza na zacisku 81 i podnieœæ go a¿ do

wzêbienia zapadki. Czerwony trzpieñ zna-
cznika opadnie w dó³. Ponownie przykrêciæ
pokrywê i pod³¹czyæ napiêcie. Sygna³ steru-
j¹cy jest od³¹czony, a ¿¹dane po³o¿enie
zaworu mo¿na uzyskaæ przyciskaj¹c przy-
cisk "Ein" (do wewn¹trz) lub "Aus" (na
zewn¹trz), przy czym zawór pozostaje w
ostatniej pozycji.
Je¿eli sygna³ steruj¹cy regulatora ponownie
ma mieæ pierwszeñstwo nale¿y: od³¹czyæ
napiêcie i zdj¹æ pokrywê. Wcisn¹æ przycisk
wyzwalacza a¿ do wzêbienia zapadki, aby
pojawi³ siê czerwony trzpieñ znacznika. 
Ponownie przykrêciæ pokrywê i pod³¹czyæ
napiêcie. 

Wykonanie z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹
(typ 3274-16)
Przycisn¹æ czarny przycisk wyzwalacza
znajduj¹cy siê w górnej czêœci obudowy,
szeœciok¹tnym kluczem (SW 24) obróciæ za
pomoc¹ zakoñczenia wa³u wystaj¹cego z
obudowy przek³adniê zêbat¹ do uzyskania
¿¹danej nastawy. 
Po zwolnieniu przycisku wyzwalacza si-
³ownik ponownie wykonuje pracê zgodnie
z sygna³em steruj¹cym doprowadzonym
do regulatora. 

Uwaga: Je¿eli zawór ma pozostaæ w po³o-
¿eniu zadanym rêcznie, nale¿y otworzyæ
zacisk 81 w sposób opisany w punkcie
5.2.1.

Rys. 6 · Zacisk roz³¹czny
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przycisk wyzwalacza

przycisk wyzwalaczaotwieranie
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6. Wymiary w mm i ciê¿ar 
Zawór z si³ownikiem typ 3213/5821/22 3214/5821/22
Œrednica nominalna DN 15 20 25 15 20 25 32 40 50
D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 130 150 160 180 200 230
H1 do 150oC 235 235

do 220oC 290 290
H2 55 55 72
H H = H1 + 125
H3 H3 = H1 + 325
Ciê¿ar (PN 16) 2) ok. kg 6,5 7 8 6,5 7 8 14,5 15 17,5

Zawór z si³ownikiem typ 3214-4
Œrednica nominalna DN 65 80 100 125 150 200 250
D³ugoœæ zabudowy 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
Ciê¿ar (PN 16) 2) ok. kg 42 47 54 82 125 267 312

1) dla si³ownika typu 3274-15 wysokoœci H i H3 zwiêkszaj¹ siê o 95 mm 
2) +15% dla PN 25/40
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Zmiany techniczne zastrze¿one

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 117
Telefon/Fax (0 22) 46 06 44, 46 04 31
Komertel/Fax (0 39) 12 15 15 · Telex 81 50 96

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Telefon (069) 4 00 90
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Zastąpienie chromianowania pasywowaniem iryzacyjnym
SAMSON zmienia metodę obróbki powierzchni pasywowanych stalowych elementów 
konstrukcyjnych. Z tego powodu mogą Państwo otrzymać urządzenie, w którym zasto-
sowano części poddane obróbce powierzchni różnymi metodami. To powoduje, że nie-
które elementy będą wykazywały różne refleksy powierzchni. Elementy konstrukcyjne 
mogą mieć żółtawy połysk lub kolor srebrzysty. Nie ma to żadnego wpływu na ochronę 
przeciwkorozyjną.
Więcej informacji zob. u www.samson.de/chrome-en.html
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