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Em combinação com um atuador, 
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ou Tipo 3277

Versão DIN
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Nota sobre este manual de montagem e instruções de serviço

Este manual de montagem e instruções de serviço ajudam-no a montar e colocar em 
serviço, este equipamento, em segurança. Estas instruções são vinculativas para o ma-
nuseio de equipamentos SAMSON.

 Î Para o uso adequado e seguro destas instruções, leia-as atentamente e guarde-as 
para consulta posterior.

 Î Se tem alguma questão relativa a estas instruções, contacte o departamento de ser-
viço pós-venda da SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

As instruções de montagem e operação dos equipamentos estão 
incluídas no âmbito do fornecimento. A documentação mais recente 
está disponível no nosso website (www.samson.de) > Product 
documentation. O documento pode ser encontrado introduzindo o 
número ou tipo do equipamento no campo [Find:].

 Definição de palavras de alerta 

Situações de perigo, que se não forem 
evitadas, podem resultar em morte ou feri-
mento grave

Situações de perigo, que se não forem 
evitadas, podem resultar em morte ou feri-
mento grave

Mensagem de danos materiais ou mau 
funcionamento

Informação adicional

Acção recomendada

PERIGO!

ATENÇÃO!

NOTA!

Informação

Dica
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Instruções e medidas de segurança

1 Instruções e medidas de segurança
Utilização pretendida
A Válvula de Globo Tipo 3241 da SAMSON em combinação com um atuador (por 
exemplo, Atuador Pneumático Tipo 3271 ou Tipo 3277) está concebida para regular o 
caudal, pressão ou temperatura de gases, líquidos ou vapores. A válvula com o seu 
atuador	está	concebida	para	trabalhar	sob	condições	exatamente	definidas	(por	exem-
plo,	pressão	de	funcionamento,	fluido	de	processo,	temperatura).	Assim	sendo	os	ope-
radores devem garantir que a válvula de controlo só é utilizada em aplicações que vão 
de	encontro	às	especificações	utilizadas	para	o	dimensionamento	da	válvula	na	fase	de	
encomenda. No caso dos operadores pretenderem utilizar a válvula de controlo em ou-
tras	aplicações	ou	condições	diferentes	das	especificadas,	deverão	contatar	a	SAM-
SON.
A SAMSON não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de não utili-
zar	a	válvula	para	o	fim	a	que	se	destina	ou	danos	causados	por	forças	externas	ou	ou-
tros fatores externos.

 Î Consulte	os	dados	técnicos	e	a	chapa	de	identificação	para	limites	e	campos	de	
aplicação bem como as utilizações possíveis.

Má utilização razoavelmente previsível
A válvula de controlo não é adequada para as seguintes aplicações:

 − Utilização	fora	dos	limites	definidos	durante	o	dimensionamento	e	nos	dados	técnicos
 − Utilização	fora	dos	limites	definidos	pelos	acessórios	da	válvula	montados	na	válvu-

la de controlo
Além disso as ações seguintes não respeitam a utilização pretendida:

 − Utilização de peças de reposição não originais
 − Efetuar trabalhos de assistência ou reparação não descritos nestas instruções

Qualificações do pessoal de operações
A válvula de controlo deve ser montada, iniciada, assistida e reparada apenas por pes-
soal	completamente	treinado	e	qualificado;	as	práticas	e	códigos	aceites	na	indústria	
são para ser seguidos. De acordo com estas instruções de montagem e operação , 
pessoal treinado refere-se a indivíduos que são capazes de avaliar o trabalho que lhes 
foi atribuído e reconhecer possíveis perigos devido ao seu treino de especializado, aos 
seus conhecimentos e experiência bem como ao seu conhecimento das normas aplicá-
veis.
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Equipamento de proteção pessoal

Nós	recomendamos	a	utilização	do	seguinte	equipamento	de	proteção	dependendo	do	fluido	do	
processo:

 − Roupa,	luvas	e	óculos	de	proteção	em	aplicações	com	fluidos	quentes,	frios	e/ou	corrosivos

 − Utilizar proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula.

 Î Verificar	com	o	operador	da	instalação	os	detalhes	de	equipamento	de	proteção	adicional.

Revisões e outras modificações

Revisões,	conversões	e	outras	modificações	ao	produto	não	são	autorizadas	pela	SAMSON.	Elas	
serão executadas por conta e risco do utilizador e poderão por exemplo colocar a segurança em 
risco. Além disso, o produto poderá já não cumprir os requisitos para a sua utilização pretendida.

Dispositivos de segurança

No caso de uma falha de fornecimento de ar ou do sinal de comando, a válvula passa para a sua 
posição de segurança (ver secção  3.1). A ação de segurança do atuador é a mesma do seu senti-
do	de	ação	e	está	especificado	na	chapa	de	identificação	dos	atuadores	da	SAMSON	(ver	docu-
mentação do atuador).

Aviso contra riscos residuais

Para evitar ferimentos pessoais ou danos de propriedade, os operadores da instalação e o pessoal 
de	operações	devem	evitar	riscos	que	podem	ser	causados	na	válvula	de	controlo	pelo	fluido	do	
processo, pressão de operação, sinal de pressão ou por partes móveis tomando as precauções 
apropriadas. Têm de respeitar todas as declarações de perigo, notas de aviso ou cuidado na ins-
truções de montagem e operação, especialmente para instalação, arranque ou assistência.

Responsabilidades do operador

O operador é responsável pela operação adequada e cumprimento dos regulamentos de seguran-
ça. Os operadores são obrigados a fornecer estas instruções de montagem e operação bem como 
todos os documentos referenciados ao pessoal de operação e instruí-los no modo de operação 
adequado.	Além	disso,	os	operadores	devem	garantir	que	o	pessoal	de	operação	e	terceiros	não	fi-
cam expostos a qualquer perigo.

Responsabilidades do pessoal de operação

O pessoal de operações tem de ler e entender as instruções de montagem e operação bem como 
os	documentos	referenciados	e	as	declarações	de	perigo,	notas	de	aviso	e	cuidado	nelas	especifi-
cadas. Além disso, o pessoal de operações tem de estar familiarizado com os regulamentos apli-
cáveis sobre saúde, segurança e prevenção de acidentes e cumpri-los.
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Normas e regulamentos referenciados

As válvulas de controlo cumprem os requisitos da Diretiva Europeia de equipamentos sob pressão 
2014/68/EU.	Válvulas	com	uma	marcação	CE	têm	uma	declaração	de	conformidade	que	inclui	in-
formação acerca do procedimento de avaliação de conformidade aplicado. Esta declaração de 
conformidade está incluída no Apêndice destas instruções (ver secção 10.2).

De acordo com a avaliação de risco de ignição executada de acordo com a EN 13463-1:2009, sec-
ção 5.2, as válvulas de controlo não-elétricas não contêm uma fonte ignição potencial mesmo num 
incidente raro de falha operacional. Como resultado, elas não estão no âmbito da Diretiva 
2014/34/EU.

 Î Para	ligação	ao	sistema	de	ligação	equipotencial,	respeite	os	requisitos	especificados	na	sec-
ção 6.4 da EN 60079-14 (VDE 0165 Parte 1).

Documentação referenciada

Os documentos seguintes aplicam-se adicionalmente a estas instruções de montagem e operação:

 − Instruções de montagem e operação para o atuador montado, por exemplo, EB 8310-X para 
Atuadores Tipo 3271 e Tipo 3277

 − Instruções de montagem e operação para acessórios de válvula montados (posicionador, ele-
troválvula etc.)

 − u	AB	0100	para	ferramentas,	binários	de	aperto	e	lubrificantes

1.1 Notas sobre ferimentos pessoais graves

PERIGO!

Risco de rebentamento no equipamento de pressão
Válvulas de controlo e tubagens são equipamentos sob pressão. Um abertura ina-
dequada poderá levar ao rebentamento de componentes da válvula.

 Î Antes de começar qualquer trabalho na válvula de controlo, despressurizar 
todas as secções da instalação em questão e a válvula.

 Î Purgar	o	fluido	do	processo	de	todas	as	secções	da	instalação	em	questão	
bem como da válvula.

 Î Utilizar equipamento de proteção pessoal
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1.2 Notas sobre possíveis ferimentos pessoais

ADVERTÊNCIA!

Perigo de esmagamento devido a partes móveis.
A válvula de controlo contém partes móveis (atuador e haste do obturador), que 
podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

 Î Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a válvula estiver em funcio-
namento.

 Î Ao trabalhar na válvula de controlo, desligue e feche o fornecimento de ar com-
primido, assim como o sinal de comando.

Risco de ferimentos pessoais quando o atuador purga.
Enquanto a válvula estiver em operação o atuador poderá purgar durante o contro-
lo em loop-fechado ou quando a válvula abre ou fecha.

 Î Instalar a válvula de controlo de modo a que o atuador não ventile ao nível dos 
olhos.

 Î Utilizar silenciadores e bujões de exaustão adequados.
 Î Utilizar proteção para os olhos quando trabalhar próximo da válvula de contro-
lo.

Risco de ferimentos pessoais devido a molas em pré-tensão.
Válvulas em combinação com atuadores pneumáticos com molas em pré-tensão 
estão sob tensão. Estas válvulas de controlo com atuadores pneumáticos da 
SAMSON	podem	ser	identificadas	pelos	parafusos	longos	salientes	na	base	do	
atuador.

 Î Antes de começar qualquer trabalho no atuador, alivie a compressão nas molas 
em pré-tensão (ver documentação do atuador associada)

Risco de ferimentos pessoais devido ao fluido do processo residual na vál-
vula.
Quando	trabalhar	na	válvula,	o	fluido	do	processo	residual	pode	escapar	e	depen-
dendo das suas propriedades pode causar ferimentos pessoais, por exemplo quei-
maduras (químicas).

 Î Se	possível	purgar	o	fluido	do	processo	de	todas	as	secções	da	instalação	re-
lacionada com a válvula.

 Î Utilizar roupa, luvas e óculos de proteção.



EB 8015 PT  9 

Instruções e medidas de segurança

ADVERTÊNCIA!

Risco de queimaduras devido a componentes ou tubagens quentes ou frias.
Dependendo	do	fluido	do	processo,	os	componentes	das	válvulas	e	as	tubagens	
podem	ficar	muito	quentes	ou	frias	e	causar	queimaduras.

 Î Deixar os componentes e as tubagens arrefecer ou aquecer.
 Î Utilizar roupa e luvas de proteção.

1.3 Notas sobre possíveis danos de propriedade.

AVISO!

Risco de danificação das válvulas devido a contaminação (por exemplo, 
partículas sólidas) na tubagem.
A empresa instaladora é responsável pela limpeza das tubagens na instalação.

 Î Esvaziar as tubagens antes de começar.
 Î Respeitar a pressão máxima permitida para a válvula e para a instalação.

Risco de danos nas válvulas devido a propriedades do fluido não adequa-
das.
A	válvula	foi	desenhada	para	um	fluido	do	processo	com	propriedades	definidas.

 Î Utilizar	apenas	o	fluido	do	processo	especificado	para	o	dimensionamento	da	
válvula.

Risco de fugas e danos na válvula devido a binários de aperto excessiva-
mente altos ou baixos.
Respeitar	os	binários	especificados	para	o	aperto	dos	diversos	componentes	da	
válvula de controlo. Apertos com binários excessivamente elevados poderão levar 
a que as peças se desgastem mais rapidamente. Peças demasiado soltas pode-
rão causar fugas.

 Î Respeitar	os	binários	de	aperto	especificados	(u AB 0100).
Risco de danos na válvula devido à utilização de ferramentas inadequadas.
São necessárias ferramentas especiais para trabalhar na válvula.

 Î Utilizar apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON (u AB 0100).
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AVISO!

Risco de danos na válvula devido à utilização de lubrificantes inadequados.
Os	lubrificantes	a	ser	utilizados	dependem	do	material	da	válvula.	Lubrificantes	
inadequados	podem	corroer	e	danificar	a	superfície	da	válvula.

 Î Utilizar	apenas	lubrificantes	aprovados	pela	SAMSON	(u AB 0100).
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Marcas na válvula de controlo.

2 Marcas na válvula de controlo.

2.1 Chapa de identificação da válvula

6 8

12 13
10 11

14 15 16 17 181…5 9

SAMSON

20

21

19

Fig. 1: Chapa	de	identificação	da	válvula

1…5 PED (Pressure Equipment Directive - Diretiva Equipamentos Sob Pressão), "Art. 4, 
Abs. 3"
ID	do	corpo,	grupo	de	fluidos	e	categoria

6 Designação de tipo
8 Material
9 Ano de fabrico

10 Tamanho da válvula:
DIN:	DN	·	ANSI:	NPS	·	JIS:	DN	…	A/B

11 Classificação	de	pressão:
DIN:	PN	·	ANSI:	CL	·	JIS:	K

12 N.º	de	encomenda	com	índice	de	modificação
Para	encomendas	de	serviço	pós	venda:	prefixo	AA

13 Posição na encomenda
Para	encomendas	de	assistência	pós	venda:	ID	de	configuração

14 Coeficiente	de	caudal:
DIN:	KVS · ANSI: CV · JIS: CV

15 Característica:
%:	exponencial	·	Lin:	linear	·	NO/NC:	abertura	rápida

16 Vedação	da	sede/obturador:
ME: metal (consultar secção 3.3)
HA: metal endurecido
ST: revestimento Stellite®

KE:	cerâmica
PT: junta macia com PTFE
PK:	junta	macia	com	PEEK

17 Código da sede (material de acabamento) · A pedido
18 Equilíbrio de pressão:

DIN: D · ANSI: B · JIS: B
19 Divisor	de	fluxo:

1: St I · 3: St III
20 País de origem
21 Versão PSA
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A	chapa	de	identificação	da	válvula	(80)	
em	diâmetros	nominais	DN	15	a	150	é	afi-
xada	na	flange	(Fig.	2).	A	chapa	de	identi-
ficação	da	válvula	em	tamanhos	nominais	
DN 200 e maiores está colocada na arca-
da (Fig. 3).

80

80

Fig. 2: Chapa de 
identificação	
na	flange

Fig. 3: Chapa de 
identificação	
na arcada

2.2 Chapa de identificação 
do atuador

Ver documentação relativa ao atuador.

2.3 Número do material
A sede e o obturador das válvulas têm um 
número	de	artigo	gravados.	Especificando	
este número de artigo, pode contactar-nos 
para saber qual o material que foi utiliza-
do. Adicionalmente, um código da sede é 
utilizado	para	identificar	o	material	de	aca-
bamento. Este código da sede está espe-
cificado	na	chapa	de	identificação	(17).	
Para mais detalhes sobre a chapa de 
identificação,	ver	secção		2.1.
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3 Conceção e princípio de 
funcionamento

A Válvula de globo de sede-única Ti-
po 3241 é preferencialmente combinada 
com o Atuador pneumático da SAMSON 
Tipo 3271 ou Tipo 3277 (ver Fig. 4). Tam-
bém pode ser combinada com outros 
atuadores.
A sede (4) e o obturador com a haste do 
obturador (5) estão montados no corpo 
(1). A haste do obturador está ligada à 
haste do atuador (A7) pela peça do aco-
plamento (A26) e está selada por um em-
panque de anel em V com mola de tensão 
(16). As molas no atuador pneumático (A) 
estão localizadas acima ou abaixo da 
membrana dependendo da posição de se-
gurança seleccionada (ver secção 3.1). A 
alteração no sinal de pressão atuando na 
membrana faz com que o obturador se 
mova. O tamanho do atuador é determina-
do pela área da membrana.
O	fluido	atravessa	a	válvula	na	direção	in-
dicada pela seta. Um aumento do sinal de 
pressão faz com que a força que atua so-
bre o diafragma no atuador aumente. As 
molas são comprimidas. Dependendo do 
sentido de ação selecionado, a haste do 
atuador retrai ou estende-se. Como resul-
tado, a posição do obturador na sede mu-
da e determina o caudal através da válvu-
la.
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1
5
4

16

11

3
84

8

9
10

14
2

17

92

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

1 Corpo
2 Flange
3 Arcada
4 Sede
5 Obturador (com haste de obtu-

rador)
8 Casquilho roscado (porca de 

empanque)
9 Porca do acoplador
10 Contra-porca
11 Mola
14 Porcas
16 Empanque
17 Junta do corpo
84 Escala indicadora de curso
92 Porca do castelo
A Atuador
A7 Haste do atuador
A8 Porca de anel
A26 Peça de acoplamento

Fig. 4: Válvula de Controlo Tipo 3241-1 
com Atuador Pneumático Tipo 
3271, corpo até DN 150

Fig. 5: Válvula Tipo 3241, corpo DN 
200 a 300
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3.1 Posições de segurança
A posição de segurança depende do atua-
dor utilizado.
Dependendo de como as molas de com-
pressão estão dispostas no atuador pneu-
mático, a válvula tem duas posições dife-
rentes de segurança:

Atuador com haste estende (FA)
Quando o sinal de pressão é reduzido ou 
o fornecimento de ar falha, as molas mo-
vem a haste do atuador para fora e fe-
cham a válvula. A válvula abre quando o 
sinal	de	pressão	é	aumentado	o	suficiente	
para superar a força exercida pelas molas.

Atuador com haste retrai (FE)
Quando o sinal de pressão é reduzido ou 
o fornecimento de ar falha, as molas mo-
vem a haste do atuador para dentro e 
abrem a válvula. A válvula fecha quando o 
sinal	de	pressão	é	aumentado	o	suficiente	
para superar a força exercida pelas mo-
las.

O sentido de ação do atuador pode ser in-
vertido, se necessário. Consulte as instru-
ções de montagem e operação do atuador 
pneumático:
u EB 8310-X para Tipo 3271 e Tipo 3277

3.2 Versões
A conceção modular permite que uma pe-
ça de extensão ou um fole metálico sejam 
montados na versão padrão da válvula.

Versão de válvula de micro-caudal
Na versão de válvula de micro-caudal um 
obturador micro-caudal é instalado no cor-
po da válvula em vez do conjunto de se-
de/obturador	habitual	(Fig.	6).

5b

5a

4d
4c
4b
4a

4a Corpo de sede
4b Mola
4c Sede
4d Porca
5a Haste do obturador
5b Obturador
Fig. 6: Obturador micro-caudal

Dica
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Atuadores
Nestas instruções, é descrita a combina-
ção preferencial com um Atuador Pneu-
mático Tipo 3271 ou Tipo 3277. O atuador 
pneumático (com ou sem volante manual) 
pode ser substituído por outro atuador 
pneumático de tamanho diferente, mas 
com o mesmo curso.

 Î Respeitar a força máxima admissível 
do atuador.

Se o intervalo de curso do atuador for 
maior do que o intervalo de curso da vál-
vula, o conjunto de molas do atuador deve 
ser pré-tenso de modo que os intervalos 
de curso correspondam. Ver documenta-
ção do atuador associado.

O atuador pneumático básico pode ser 
substituído por um atuador pneumático 
com volante manual adicional ou por um 
atuador elétrico.

3.3 Dados técnicos
As	chapas	de	identificação	da	válvula	e	do	
atuador fornecem informações sobre a 
versão da válvula de controlo. Ver sec-
ção 2.1 e a documentação do atuador.

Mais informações estão disponíveis na 
Folha técnica u T 8015.

Conformidade
A Válvula Tipo 3241 possui as marcas de 
conformidade CE e EAC.

Gama de temperaturas
Dependendo da versão, a válvula de con-
trolo é concebida para uma gama de tem-
peraturas de -10 a +220 °C. A utilização 
de uma peça de extensão ou fole de ve-
dação aumenta a gama de temperaturas 
para -196 a +450 °C.

Classe de vedação
Dependendo da versão, aplica-se a se-
guinte classe de vedação:
Vedação (16 na 
chapa de 
identificação)

ME, ST ME, ST PT,	PK

Equilíbrio de 
pressão (18 na 
chapa	de	identifi-
cação)

– D/B –

Classe de 
vedação (de 
acordo com 
IEC 60534-4)

Min. IV Min. IV VI

Emissão de ruído
A	SAMSON	é	incapaz	de	fazer	afirmações	
gerais sobre a emissão de ruído, uma vez 
que depende da versão da válvula, condi-
ções	processuais	e	fluido	do	processo.	A	
pedido, a SAMSON pode realizar cálculos 
de acordo com IEC 60534, Parte 8-3 e 
Parte 8-4 ou VDMA 24422 (edição 89).

Risco de perda auditiva ou surdez devido 
a ruído elevado.
Utilizar proteção para os ouvidos ao 
trabalhar próximo da válvula.

Nota

Nota

ADVERTÊNCIA!
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Dimensões e pesos
As Tabelas 1 a 3 fornecem um sumário das dimensões e pesos da versão standard da 
Válvula Tipo 3241. As Tabelas 4 e 5 mostram as dimensões e pesos para a Válvula Tipo 
3241 com peça de extensão e fole de vedação.
Dimensões em mm · Pesos em kg

Tabela 1: Dimensões da Válvula Tipo 3241, até DN 150
Válvula DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Comprimento	L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

H1 
para 
atua-
dor

≤	750	cm² 222 223 262 354 363 390

1000	cm²
1400-60	cm² – 413 423 450

1400-120	cm²
2800	cm² –

H2 
para

Aço vazado 44 72 98 118 144 175

Aço forjado 53 – 70 – 92 98 – 128 –

Tabela 2: Dimensões da válvula Tipo 3241, DN 200 e superior

Válvula DN 200 250
Ferro fundido

250
Orifício de 

sede até 200 
mm

250
Oríficio de 

sede de 250 
mm e maior

300

Comprimen-
to	L mm 600 730 730 730 850

H4 mm 390 390 451 451 652

H8 1) para 
atuador

1000	cm²
1400-
60	cm²

418 418 418 503 503

1400-
120	cm²
2800	cm²

503 503 503 650 650

H2 mm 245 270 310 310 370

1) H8	aumenta	170	mm	para	válvulas	com	KVS	250,	360	ou	630	e	60	mm	de	curso	nominal	a	operar	com	so-
brecurso.

Tabela 3: Pesos para válvula Tipo 3241

Válvula DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 ferro 
fundido 250 300

Peso kg 6 7,5 8 12 14 18 29 34 52 81 108 430 468 858 920
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Desenhos dimensionais
H1

H2

L

H8
H4

H2

L

Tipo 3241 · DN 15 a 150 Tipo 3241 · DN 200 a 300
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Tabela 4: Dimensões e pesos para a Válvula Tipo 3241 com peça de extensão ou fole 
de vedação até DN 150

Tamanho de válvula DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Peça de extensão ou fole de 
vedação

H4 pa-
ra 
atua-
dor

≤750	cm²
Curto 409 410 451 636 645 672

Lon-
go 713 714 755 877 886 913

1000	cm²
1400-60	cm²

Curto – 695 705 732

Lon-
go – 936 946 973

1400-120	cm²
2800	cm²

Curto
Lon-

go
–

Peso 
[kg]

Curto/com	fole 9 10,5 11 18 20 24 37 42 70 106 138

Longo/com	fole 13 14,5 15 22 24 28 41 46 78 114 146

Tabela 5: Dimensões e pesos para a Válvula Tipo 3241 com peça de extensão ou fole 
de vedação para DN 200 e superior

Versão com Peça de extensão Fole de vedação

Válvula DN 200

250 
(ferro 
fundi-
do)

250
Orifício 
de sede 
até 200 

mm

250
Orifício 
de sede 

de 
250 mm

300 200

250 
(ferro 
fundi-
do)

250
Orifício 
de sede 
até 200 

mm

250
Orifício 
de sede 

de 
250 mm

300

Altura 
H4

mm 830 830 1065 1065 1150 1036 1036 1492 1492 1520

H8 para 
atuador

1000	cm²
1400-60	cm² 418 418 418 503 503 418 418 418 503 503

1400-120	cm²
2800	cm² 503 503 503 650 650 503 503 503 650 650

Peso (aprox. kg) 478 928 963 520 975 1010
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Desenhos dimensionais
H4

H8
H4

Tipo 3241 com peça de extensão ou 
fole de vedação · DN 15 a 150

Tipo 3241 com peça de extensão ou 
fole de vedação · DN 200 a 300

Consulte as seguintes folhas técnicas para obter mais dimensões e pesos:
u T 8015 para válvulas com fole de vedação, peça de extensão ou camisa de aqueci-
mento
A documentação do atuador associado aplica-se aos atuadores, por exemplo para 
atuadores pneumáticos SAMSON:
u T 8310-1 para atuadores Tipo 3271 e Tipo 3277 com área de atuador até	750	cm²
u	T	8310-2	para	atuador	Tipo	3271	com	área	de	atuador	de	1000	cm²	e	maior
u	T	8310-3	para	atuador	Tipo	3271	com	área	de	atuador	de	1400-60	cm²

Nota
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4 Preparação
Depois de receber a remessa, proceder 
da seguinte forma:
1. Verificar	o	âmbito	da	entrega.	Compa-

re a remessa recebida com a nota de 
entrega.

2. Verificar	a	remessa	por	danos	de	
transporte. Denunciar qualquer dano à 
SAMSON e ao agente transitário (con-
sulte nota de entrega).

4.1 Desembalamento

Não retire a embalagem até imediatamen-
te antes de instalar a válvula na tubagem.

Proceder da seguinte forma para levantar 
e instalar a válvula:
1. Remover a embalagem da válvula.
2. Descarte a embalagem de acordo com 

as normas vigentes.

Risco de danos na válvula devido a partí-
culas estranhas que entram na válvula.
As tampas de proteção instaladas na en-
trada e na saída da válvula impedem que 
partículas estranhas entrem na válvula e a 
danifiquem.
Não remover as tampas de proteção até 
imediatamente antes de instalar a válvula 
na tubagem

4.2 Transporte e elevação

Risco devido à queda de cargas suspen-
sas.
Mantenha-se afastado de cargas suspen-
sas ou em movimento.

Risco de inclinação do equipamento de 
elevação e risco de danos aos acessórios 
de elevação devido ao excesso da capaci-
dade de elevação nominal.

 −Utilizar apenas equipamentos de eleva-
ção aprovados e acessórios cuja capaci-
dade mínima de elevação seja superior 
ao peso da válvula (incluindo o atuador, 
se aplicável).
 −Consultar a secção 3.3 ou Folha Técni-
ca u T 8015 para pesos.

Risco de lesões corporais devido à incli-
nação da válvula de controlo.

 −Respeitar o centro de gravidade da vál-
vula.
 − Prender a válvula de modo a não virar 
ou girar.

Nota

AVISO!

PERIGO!

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!
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Risco de danos na válvula devido a lingas 
mal montadas.
O olhal para elevação soldado nos atua-
dores SAMSON destina-se apenas à 
montagem e remoção do atuador, bem 
como ao levantamento do atuador sem 
válvula. Não utilize este olhal de elevação 
para levantar todo o conjunto da válvula 
de controlo.

 − Ao	elevar	a	válvula	de	controlo,	certifi-
que-se de que as lingas anexadas ao 
corpo da válvula suportam toda a carga.
 −Não colocar lingas de suporte de carga 
no atuador, no volante manual ou em 
quaisquer outras peças.
 −Respeitar as instruções de elevação (ver 
secção 4.2.2).

O departamento de serviço pós-venda da 
SAMSON pode fornecer instruções de 
transporte e de elevação mais detalhadas, 
mediante pedido.

4.2.1 Transporte
A válvula de controlo pode ser transporta-
da utilizando equipamento de elevação 
(por exemplo, grua ou empilhador).

 Î Deixe a válvula de controlo no conten-
tor de transporte ou na palete para a 
transportar.

 Î Respeitar as instruções de transporte.
Instruções de transporte.

 − Proteger a válvula de controlo contra 
as	influências	externas	(por	exemplo,	
impacto).

 − Não	danificar	a	protecção	contra	a	corro-
são (tinta, revestimentos de superfície). 
Remover qualquer dano imediatamente.

 − Proteja a válvula de controlo contra a 
humidade e sujidade.

 − A temperatura de transporte admissí-
vel das válvulas de controlo standard é 
de -20 a +65 °C.

Entre em contacto com o departamento 
de serviço pós-venda da SAMSON para 
obter as temperaturas de transporte de 
outras versões de válvulas.

4.2.2 Elevação
Para instalar uma válvula grande na tuba-
gem, utilize equipamento de elevação (por 
exemplo grua ou empilhador) para a elevar

Instruções de elevação
 − Fixe as lingas contra escorregamento.

AVISO!

Dica

Nota
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Fig. 7: Pontos de elevação na válvula de controlo: até DN 150 (esquerda) e com extremidades 

para soldar (meio) · DN 150 e superior com olhal de elevação adicional no atuador (direita)

 − Certifique-se	de	que	as	lingas	podem	
ser removidas da válvula uma vez ins-
taladas na tubagem.

 − Impedir	que	a	válvula	de	controlo	fique	
inclinada ou caia.

 − Não deixe cargas suspensas ao inter-
romper o trabalho por períodos mais 
longos.

 − Certifique-se	de	que	o	eixo	da	tuba-
gem está sempre horizontal durante a 
elevação e o eixo da haste do obtura-
dor está sempre vertical.

 − Certifique-se	de	que	a	linga	adicional	
entre o olhal de elevação e o equipa-
mento	de	fixação	(gancho,	manilha,	
etc.) não suporta carga ao levantar 
válvulas maiores do que DN 150. A lin-
ga só protege a válvula de controlo de 
tombar enquanto é elevada. Antes de 
levantar a válvula de controlo, aperte a 
linga.
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Versão com flanges
1. Colocar	uma	linga	em	cada	flange	do	

corpo	e	no	equipamento	de	fixação	
(por exemplo, gancho) da grua ou em-
pilhador (ver Fig. 7).

2. DN 150 e maior: Encaixe outra linga 
no olhal de elevação no atuador e no 
equipamento	de	fixação.

3. Cuidadosamente levante a válvula de 
controlo.	Verificar	se	o	equipamento	
de elevação e os acessórios podem 
suportar o peso.

4. Mova a válvula de controlo a um ritmo 
uniforme para o local de instalação.

5. Instale a válvula na tubagem (consulte 
a secção 5.2.3).

6. Depois da instalação na tubagem, ve-
rifique	se	as	flanges	estão	bem	apara-
fusadas e a válvula na tubagem se 
mantém.

7. Remova as lingas.

Versão com extremidades para soldar
1. Fixe uma linga a cada ponto de solda-

dura	do	corpo	e	no	equipamento	de	fi-
xação (por exemplo, gancho) da grua 
ou empilhador (consulte Fig. 7).

2. Fixar as lingas anexadas ao corpo 
contra deslizamento utilizando um co-
nector.

3. DN 150 e maior: Encaixe outra linga 
no olhal de elevação no atuador e no 
equipamento	de	fixação.

4. Cuidadosamente levante a válvula de 
controlo.	Verificar	se	o	equipamento	
de elevação e os acessórios podem 
suportar o peso.

5. Mova a válvula de controlo a um ritmo 
uniforme para o local de instalação.

6. Instalar a válvula na tubagem (ver sec-
ção5.2.3).

7. Após	a	instalação	na	tubagem,	verifi-
car se as costuras de soldadura se 
mantêm.

8. Remover o conector e as lingas.

Recomendamos a utilização de um gancho com trinco de segurança (ver Fig. 7). O trin-
co de segurança impede que as lingas deslizem durante o levantamento e o transporte.

Dica
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4.3 Armazenamento

Risco de danos nas válvulas devido a ar-
mazenamento inadequado.

 −Respeitar as instruções de armazena-
mento.
 − Evitar longos tempos de armazenamento.
 −Contactar a SAMSON em caso de con-
dições de armazenamento diferentes ou 
períodos de armazenamento longos.

Recomendamos	verificar	regularmente	a	
válvula de controlo e as condições de ar-
mazenamento durante longos períodos de 
armazenamento.

Instruções de armazenamento
 − Proteger a válvula de controlo contra 
as	influências	externas	(por	exemplo,	
impacto).

 − Não	danificar	a	protecção	contra	a	cor-
rosão (tinta, revestimentos de superfí-
cie). Remover qualquer dano imediata-
mente.

 − Proteger a válvula de controlo contra 
humidade e sujidade. Armazenar a 
mesma a uma humidade relativa infe-
rior a 75%. Em espaços húmidos, evi-
tar a condensação. Se necessário, uti-
lizar um agente de secagem ou aque-
cimento.

 − Certifique-se	de	que	o	ar	ambiente	es-
tá livre de ácidos ou outros meios cor-
rosivos.

 − A temperatura de armazenamento ad-
missível de válvulas de controlo stan-
dard é de -20 a 65 °C.

Contactar o departamento de Serviço 
Pós-Venda da SAMSON para as tempera-
turas de armazenamento de outras ver-
sões de válvulas.

 − Não colocar objectos sobre a válvula 
de controlo.

Instruções especiais de armazenamen-
to para elastómeros
Elastómero, por exemplo diafragma do 
atuador

 − Para manter os elastómeros em forma 
e para evitar danos, não os dobre nem 
os pendure.

 − Recomendamos uma temperatura de 
armazenamento de 15 °C para elastó-
meros.

 − Armazenar elastómeros longe de lubri-
ficantes,	produtos	químicos,	soluções	
e combustíveis.

O departamento de Serviço pós-venda da 
SAMSON pode fornecer instruções de ar-
mazenamento mais detalhadas a pedido.

AVISO!

Nota

Nota

Dica
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4.4 Preparação para a insta-
lação

Proceder do seguinte modo:
 Î Limpar	o	interior	das	tubagens.

A empresa instaladora é responsável pela 
limpeza das tubagens na instalação.

 Î Verificar	se	a	válvula	está	limpa.
 Î Verificar	a	válvula	para	detecção	de	
danos.

 Î Verificar	se	a	designação	do	tipo,	o	ta-
manho da válvula, o material, a classi-
ficação	de	pressão	e	a	gama	de	tem-
peratura da válvula correspondem às 
condições da instalação (tamanho e 
classificação	de	pressão	da	tubagem,	
temperatura	do	fluido,	etc.).

 Î Para	aplicações	de	vapor,	certifique-se	
de que as tubagens estão secas. A hu-
midade	irá	danificar	o	interior	da	válvula.

 Î Verificar	todos	os	manómetros	monta-
dos para garantir que funcionam.

 Î Quando a válvula e o atuador já esti-
verem	montados,	verificar	os	binários	
de aperto das juntas aparafusadas 
(u AB 0100). Os componentes podem 
desapertar durante o transporte.

Nota
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5 Montagem e colocação em 
funcionamento

As válvulas SAMSON são entregues pron-
tas para utilização. Em casos especiais, a 
válvula e o atuador são entregues separa-
damente e devem ser montados no local. 
O procedimento para montar e arrancar a 
válvula é descrito a seguir.

Risco de danos na válvula devido a binários 
de aperto excessivamente altos ou baixos.
Respeitar	os	binários	especificados	para	o	
aperto dos diversos componentes da vál-
vula de controlo. Apertos com binários ex-
cessivamente elevados poderão levar a 
que as peças se desgastem mais rapida-
mente. Peças demasiado soltas poderão 
causar fugas.
Respeitar	os	binários	de	aperto	especifi-
cados (u AB 0100).

Risco de danos na válvula devido à utiliza-
ção de ferramentas inadequadas.
Utilizar apenas ferramentas aprovadas pe-
la SAMSON (u AB 0100).

5.1 Montagem do atuador 
na válvula

Proceder conforme descrito na documen-
tação do atuador se a válvula e o atuador 
não tiverem sido montados pela SAMSON:
Versões com obturador V-port
O obturador V-port tem três portas em for-
ma de V. Dependendo do tamanho da vál-
vula, o tamanho das portas em forma de V 

dispostas	simetricamente	varia.	O	fluido	
do	processo	flui	na	válvula	através	das	
portas em forma de V assim que o obtura-
dor é levantado da sede (isto é, a válvula 
abre).
1. Antes de montar o atuador, determine 

qual a porta em forma de V que é de-
sobstruída primeiro quando o obtura-
dor é levantado da sede.

Normalmente, esta é a maior porta em for-
ma de V.
2. Ao	montar	o	atuador,	certifique-se	de	que	

a porta em forma de V desobstruída pri-
meiro,	fica	voltada	para	a	saída	da	válvula.

Risco	de	danificar	o	corpo	da	válvula,	de-
vido à direção incorreta do jato.
O	fluido	do	processo	não	consegue	fluir	
sem obstrução através da válvula quando 
o obturador V-port tiver sido instalado in-
corretamente.	Isto	fará	com	que	o	fluido	do	
processo atinja a parede do corpo, o que 
pode levar a danos graves da válvula.
Certifique-se	de	que	o	obturador	V-port	
está instalado correctamente.

 −Remover o atuador montado antes de 
montar o outro atuador (consultar a do-
cumentação do atuador associado).
 − A pré-tensão das molas do atuador au-
menta a força do atuador pneumático e 
reduz o curso do atuador (ver documenta-
ção do atuador associado).

AVISO!

AVISO!

Dica

AVISO!

Nota
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5.2 Instalar a válvula na 
tubagem

5.2.1 Verificar as condições 
de instalação

Encaminhamento de tubagem
Os comprimentos de entrada e de saída 
variam	dependendo	do	fluido	do	processo.	
Para garantir que a válvula de controlo 
funciona corretamente, siga as instruções 
de instalação indicadas em seguida:

 Î Respeitar os comprimentos de entrada e 
de saída (ver Tabela 6). Contactar a 
SAMSON se as condições da válvula ou 
os	estados	do	fluido	de	processo	se	des-
viem dos indicados.

 Î Instalar a válvula livre de tensão e com a 
menor quantidade de vibrações possível. 
Se necessário, colocar suportes na válvula.

 Î Instalar a válvula permitindo um espa-
ço	suficiente	para	remover	o	atuador	e	
a válvula ou para executar trabalhos 
de manutenção e reparação.

Posição de montagem
Em geral, recomendamos instalar a válvu-
la com o atuador na posição vertical e vi-
rado para cima.
Nas versões seguintes, a válvula deve ser 
instalada com o atuador virado para cima:

 − Válvulas em DN 100 e maiores
 − Válvulas com peça de extensão para 

baixas temperaturas abaixo de -10 °C
 Î Contactar a SAMSON se a posição de 
montagem não estiver como aqui es-
pecificada.

Suporte ou suspensão
Dependendo da versão da válvula e da 
posição de montagem, a válvula de con-

trolo e a tubagem devem ser suportadas 
ou suspensas. A empresa instaladora é 
responsável neste caso.

Desgaste prematuro e fugas devido a su-
porte	insuficiente	ou	suspensão.
Nas seguintes versões, a válvula de con-
trolo tem de ser suportada ou suspensa:

 − Válvulas que não são instaladas com o atua-
dor na posição vertical virado para cima.

Fixar um suporte adequado ou suspensão 
para a válvula.
Bujão de exaustão
Os bujões de exaustão são aparafusados 
nas portas de ar de exaustão de dispositi-
vos pneumáticos e eletropneumáticos. Es-
tes garantem que qualquer ar de exaustão 
que se forma pode ser ventilado para a at-
mosfera (para evitar excesso de pressão 
no dispositivo). Além disso, os bujões de 
exaustão permitem a entrada de ar para 
evitar a formação de vácuo no dispositivo.

 Î Coloque o bujão de exaustão do lado 
oposto ao local de trabalho do pessoal 
de operação.

 Î Na montagem dos acessórios da vál-
vula,	certifique-se	de	que	podem	ser	
operados a partir do local de trabalho 
do pessoal de operação.

O local de trabalho do pessoal de opera-
ção, é a localização a partir da qual a vál-
vula, o atuador da válvula e todos os 
acessórios montados podem ser acedidos 
para serem operados.

AVISO!

Nota
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5.2.2 Acessórios adicionais
Filtros
Recomendamos	instalar	um	filtro	SAMSON	
a montante da válvula. Evita que partículas 
sólidas	no	fluido	do	processo	danifiquem	a	
válvula.

Válvulas de by-pass e de corte
É recomendável instalar uma válvula de 
corte	a	montante	do	filtro	e	a	jusante	da	

válvula e a criação de uma linha de by
-pass. A linha de by-pass garante que a 
instalação não precisa de parar para tra-
balhos de manutenção e reparação na 
válvula.

Isolamento
Apenas isolar válvulas de controlo com 
peça de extensão ou fole de vedação até 
à	flange	do	corpo	da	válvula	para	tempe-
raturas	do	fluido	inferiores	a	0	°C	ou	aci-
ma de 220 °C.

Tabela 6: Comprimentos de entrada e saída

Q

a x DN b x DN

Estado do flui-
do do processo Condições da válvula Comprimento 

de entrada a
Comprimento 

da saída b

Gás
Ma	≤	0,3 2 4
0,3	≤	Ma	≤	0,7 2 10

Vapor

Ma	≤	0,3 1) 2 4
0,3	≤	Ma	≤	0,7 1) 2 10
Vapor saturado (percentagem de con-
densado> 5%) 2 20

Líquido

Livre	de	cavitação/w	<	10	m/s 2 4
Cavitação	com	produção	de	ruído/w	≤	3	m/s 2 4
Cavitação com produção de ruí-
do/3	<	w	<	5	m/s 2 10

Cavitação	crítica/w	≤	3	m/s 2 10
Cavitação	crítica/3	<	w	<	5	m/s 2 20

Flashing – 2 20
Multifase – 10 20

1) Não vapor saturado

Q Caudal
a Comprimento de en-

trada
b Comprimento de saí-

da
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Não isolar as válvulas montadas conforme 
NACE MR 0175 e que tenham porcas e 
parafusos não adequados para ambientes 
de gás ácido.
Toma de teste
Versões com fole de vedação equipado 
com uma toma de teste (G 1/8)	na	flange	
superior permitem que a capacidade de 
vedação do fole seja monitorizada.
Especialmente para líquidos e vapores, re-
comendamos a instalação de um indicador 
de fuga adequado (por exemplo, um manó-
metro de contacto, uma saída para um reci-
piente aberto ou uma janela de inspecção).

Risco de ferimentos devido a componen-
tes	sob	pressão	e	fluido	do	processo	es-
capar sob pressão.
Não afrouxar o parafuso da toma de teste 
enquanto a válvula estiver em operação.

Guarda de segurança
Para reduzir o risco decorrente de partes 
móveis (atuador e haste do obturador), 
pode ser instalada uma guarda de segu-
rança.
Emissão de ruído
Interiores	com	divisores	de	fluxo	podem	
ser utilizados para reduzir a emissão de 
ruído (ver u T 8081).
5.2.3 Instalar a válvula de 

controlo
Versão com flanges
1. Feche a válvula de corte na tubagem 

enquanto a válvula estiver a ser insta-
lada.

2. Retirar as tampas de proteção das 
portas da válvula antes de instalar a 
válvula.

3. Levantar	a	válvula	utilizando	equipa-
mento de elevação adequado ao local 
de instalação (ver secção 4.2.2). Res-
peitar	a	direção	do	fluido	através	da	
válvula. A seta na válvula indica a dire-
ção	do	fluido.

4. Certifique-se	de	que	as	juntas	de	flan-
ge corretas são utilizadas.

5. Aparafusar a tubagem à válvula livre 
de tensão.

6. Dependendo do campo de aplicação, 
deixe a válvula arrefecer ou aquecer 
até atingir a temperatura ambiente an-
tes de arrancar.

7. Abrir lentamente a válvula de corte na 
tubagem após a instalação da válvula.

Risco de danos na válvula devido a um 
aumento brusco da pressão e às altas ve-
locidades daí decorrentes.
Abrir lentamente a válvula de corte na tu-
bagem durante o arranque.
8. Verifique	a	válvula	para	garantir	o	seu	

correto funcionamento.
Versão com extremidades para soldar
1. Proceder conforne descrito para Ver-

são	com	flanges	(passos	1	a	3).
2. Retrair completamente a haste do 

atuador para proteger o obturador de 
faíscas durante a soldadura.

3. Soldar a válvula livre de tensão na tu-
bagem. 

ADVERTÊNCIA!

AVISO!
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4. Proceder conforne descrito para Ver-
são	com	flanges	(passos	6	a	8).

5.3 Verificação rápida
As válvulas SAMSON são entregues pron-
tas	para	utilização.	Para	verificar	o	bom	
funcionamento da válvula podem ser feitos 
os seguintes testes rápidos:

Fecho estanque
1. Fechar a válvula.
2. Abrir lentamente a válvula de corte na 

tubagem.

Risco de danos na válvula devido a um 
aumento brusco da pressão e às altas 
velocidades daí resultantes.
Abrir lentamente a válvula de corte na tu-
bagem durante o arranque.

3. Verificar	a	válvula	para	detecção	de	fu-
gas (inspecção visual).

Movimento de curso
O movimento da haste do atuador deve 
ser linear e suave.

 Î Abrir e fechar a válvula, observando o 
movimento da haste do atuador.

 Î Aplicar os sinais de comando máximo 
e	mínimo	para	verificar	as	posições	fi-
nais da válvula.

 Î Verificar	a	leitura	do	curso	na	escala	
indicadora de deslocação.

AVISO!
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Posição de segurança
 Î Desligar a linha do sinal de pressão.
 Î Verificar	se	a	válvula	se	move	para	a	
posição de segurança.

Empanque ajustável

Uma	etiqueta	sobre	a	flange	(2)	ou	a	arca-
da (3) indica se um empanque ajustável 
está instalado.

1. Apertar o casquilho roscado gradual-
mente (rodando para a direita) até o 
empanque vedar a válvula.

Risco de dano da válvula devido ao cas-
quilho roscado demasiado apertado.
Certifique-se	de	que	a	haste	do	obturador	
ainda pode mover-se suavemente após o 
casquilho roscado estar apertado.

2. Abrir e fechar a válvula várias vezes.
3. Verificar	a	válvula	para	detecção	de	fu-

gas para a atmosfera (inspecção vi-
sual).

4. Repetir os passos 1 e 2, até o empan-
que vedar completamente a válvula.

Se o empanque ajustável não vedar ade-
quadamente, entre em contato com o de-
partamento de Serviço Pós-venda da SAM-
SON.

Teste de pressão
Durante	o	teste	de	pressão,	certifique-se	
de que as seguintes condições são cum-
pridas:

 − Retrair a haste do obturador para abrir 
a válvula.

 − Respeitar a pressão máxima permitida 
para a válvula e para a instalação.

A empresa instaladora é responsável pela 
realização do teste de pressão. O depar-
tamento de Serviço Pós-venda da.
SAMSON pode ajudá-lo a planear e exe-
cutar um teste de pressão na sua instala-
ção.

Dica

AVISO!

Nota

Nota
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6 Operação
Imediatamente após concluir a montagem 
e o arranque (ver secção 5), a válvula es-
tá pronta a ser utilizada.

Perigo de esmagamento resultante de pe-
ças móveis (atuador e haste do obturador).
Não introduza mãos ou dedos na arcada 
enquanto a válvula estiver em funciona-
mento.

Risco de ferimentos pessoais quando o 
atuador purga.
Utilizar proteção para os olhos quando tra-
balhar próximo da válvula de controlo.

Risco de queimaduras devido a compo-
nentes ou tubagens quentes ou frias.
Dependendo	do	fluido	do	processo,	os	
componentes das válvulas e as tubagens 
podem	ficar	muito	quentes	ou	frias	e	cau-
sar queimaduras.
Utilizar roupa e luvas de proteção.

Operação perturbada por um bloqueio do 
atuador ou haste do obturador.
Não impeça o movimento do atuador ou 
haste do obturador inserindo objetos no 
seu percurso.

6.1 Trabalho em modo 
manual

Válvulas equipadas com atuadores com 
volante manual podem ser fechadas ou 
abertas manualmente em caso de falha 
de abastecimento de ar.

 Î Para um funcionamento normal em cir-
cuito fechado, mover o volante manual 
para a posição neutra.

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!

AVISO!
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7 Manutenção de rotina
A válvula de controlo está sujeita a des-
gaste normal, especialmente na sede, ob-
turador, e empanque. Dependendo das 
condições	de	operação,	verifique	a	válvula	
em intervalos regulares para prevenir uma 
possível falha antes que possa ocorrer.

O serviço Pós-Venda da SAMSON pode 
ajudá-lo a elaborar um plano de inspecção 
para as suas instalações.
Recomendamos a remoção da válvula da 
tubagem para trabalhos de manutenção 
ou reparação (ver secção 9.2).

Risco de rebentamento do equipamento 
sob pressão.
As válvulas de controlo e as tubagens são 
equipamentos sob pressão. A abertura impró-
pria pode causar o rebentamento da válvula.

 − Antes de começar qualquer trabalho na 
válvula de controlo, despressurizar to-
das as secções da instalação em ques-
tão e a válvula.
 − Purgar	o	fluido	do	processo	de	todas	as	
secções da instalação em questão bem 
como da válvula.
 − Utilizar equipamento de proteção pessoal

Risco de ferimentos pessoais devido ao 
fluido	do	processo	residual	na	válvula.
Quando	trabalhar	na	válvula,	o	fluido	do	
processo residual pode escapar e depen-

dendo das suas propriedades pode cau-
sar ferimentos pessoais, por exemplo 
queimaduras (químicas).
Utilizar roupa, luvas e óculos de proteção.

Risco de queimaduras devido a compo-
nentes e tubagens quentes ou frios.
Os componentes da válvula e a tubagem 
podem	ficar	muito	quentes	ou	frios.	Risco	
de queimaduras.

 −Deixar os componentes e as tubagens 
arrefecer ou aquecer.
 −Utilizar roupa e luvas de proteção.

Risco de danos na válvula devido a manu-
tenção ou reparação incorrecta.
Os trabalhos de manutenção e reparação 
devem ser realizados apenas por pessoal 
qualificado.

Risco de danos na válvula devido a binários 
de aperto excessivamente altos ou baixos.
Respeitar	os	binários	especificados	para	o	
aperto dos diversos componentes da vál-
vula de controlo. Apertos com binários ex-
cessivamente elevados poderão levar a 
que as peças se desgastem mais rapida-
mente. Peças demasiado soltas poderão 
causar fugas.
Respeitar	os	binários	de	aperto	especifi-
cados (u AB 0100).

Dica

PERIGO!

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!

AVISO!

AVISO!
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Risco de danos na válvula devido à utiliza-
ção de ferramentas inadequadas.
Utilizar apenas ferramentas aprovadas pe-
la SAMSON (u AB 0100).

Risco de danos na válvula devido à utiliza-
ção	de	lubrificantes	inadequados.
Utilizar	apenas	lubrificantes	aprovados	pe-
la SAMSON (u AB 0100).

A	válvula	de	controlo	foi	verificada	pela	
SAMSON antes de sair da fábrica.

 −Certos resultados de teste (vedação da 
sede	e	teste	de	estanquicidade)	certifi-
cadas pela SAMSON perdem a sua vali-
dade quando o corpo da válvula ou a 
tampa do atuador são abertos.
 − A garantia do produto deixa de ser válida 
se os trabalhos de manutenção ou repa-
ração não descritos nestas instruções fo-
rem realizados sem o acordo prévio do 
Serviço Pós-Venda da SAMSON.
 −Utilizar apenas peças sobresselentes 
originais da SAMSON, que estejam em 
conformidade	com	as	especificações	ori-
ginais.

7.1 Substituição da junta
AVISO
Risco de danos na válvula de con-
trolo, devido a manutenção ou re-
paração incorrecta.
A junta só pode ser substituída 
quando forem cumpridas todas as 
seguintes condições:

 −O tamanho nominal da válvula é 
≤DN	150.
 − A válvula não tem um obturador 
equilibrado.

Para substituir a junta em outras 
versões de válvulas, entre em 
contacto com o departamento de 
Serviço Pós-Venda da SAMSON.

7.1.1 Versão standard
1. Remover o atuador da válvula. Ver do-

cumentação do atuador associado.
2. Desapertar as porcas do corpo (14) gra-

dualmente num padrão cruzado.
3. Levantar	a	flange	(2)	e	o	obturador	com	

a haste do obturador (5) para fora do 
corpo (1).

4. Remover	a	junta	(17).	Limpe	cuidado-
samente as faces de vedação no cor-
po	da	válvula	(1)	e	na	flange	(2).

5. Inserir uma nova junta (17) no corpo.
6. Colocar	a	flange	(2)	sobre	o	corpo.

Versão com obturador V-port: colo-
car	a	flange	(2)	no	corpo	da	válvula,	
certificando-se	que	a	maior	porta	em	
forma de V do obturador V-port está 
voltada para a saída da válvula. Ver 
secção 5.1.

7. Pressionar	o	obturador	(5)	firmemente	
para	dentro	da	sede	(4),	enquanto	fixa	

AVISO!

AVISO!

Nota
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1 Corpo
2 Flange	/	arcada	da	válvula
4 Sede
5 Obturador (com haste de obturador)
8 Casquilho roscado (porca de empanque)
9 Porca
10 Contraporca
11 Mola
14 Porca do corpo
15 Empanque
16 Anéis de empanque
17 Junta do corpo
21 Peça de extensão
23 Casquilho guia

25 Extensão da haste do obturador
30 Anilhas de retenção
32 Parafuso
33 Porca
84 Escala indicadora de curso
A Atuador
A7 Haste do atuador
A8 Porca de anel
A26 Peça de acoplamento

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

14

2

15

21

17

33

9

25

10
8

30

32

23

5 4

Fig. 8: Versão standard do Tipo 3241 com Atuador Tipo 3271 (esquerda) e Tipo 3241 na versão 
com peça de extensão (direita)
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a	flange	(2)	com	as	porcas	(14)	do	cor-
po. Apertar as porcas gradualmente 
num padrão cruzado. Respeitar os bi-
nários de aperto.

8. Monte o atuador. Ver documentação 
do atuador associado.

9. Ajustar o valor inferior ou superior da 
gama do sinal de pressão. Ver docu-
mentação do atuador associado.

7.1.2 Versão com peça de ex-
tensão ou fole de vedação

1. Remover o atuador da válvula. Ver do-
cumentação do atuador associado.

2. Desapertar as porcas do corpo (14) gra-
dualmente num padrão cruzado.

3. Levantar	a	peça	de	extensão	(21)	com	
a arcada da válvula (2) e o obturador 
com a haste do obturador (5) para fora 
do corpo (1).

4. Remover	a	junta	do	corpo	(17).	Limpe	cui-
dadosamente as faces de vedação no 
corpo da válvula (1) e na peça de exten-
são (21).

5. Montar uma nova junta (17) de corpo.
6. Colocar a peça de extensão (21) com 

a arcada (2) e o obturador com a has-
te do obturador (5) no corpo.
Versão com obturador V-port: Colo-
car o conjunto sobre o corpo da válvu-
la,	certificando-se	de	que	a	maior	por-
ta em forma de V do obturador V-port 
está voltada para a saída da válvula. 
Ver secção 5.1.

7. Pressionar	o	obturador	(5)	firmemente	
para	dentro	da	sede	(4),	enquanto	se	fi-
xa a peça de extensão (21) com as por-
cas (14) do corpo. Apertar as porcas 

gradualmente num padrão cruzado. 
Respeitar os binários de aperto.

8. Monte o atuador. Ver documentação 
do atuador associado.

9. Ajustar o valor inferior ou superior da 
gama do sinal de pressão. Ver docu-
mentação do atuador associado.

7.2 Substituição do empanque

Risco de danos na válvula de controlo, de-
vido a manutenção ou reparação incorrecta.
O empanque só pode ser substituído 
quando se cumprem todas as seguintes 
condições:

 − O	tamanho	nominal	da	válvula	é	≤DN	150.
 − A válvula não tem um obturador equilibrado.
 − A válvula não tem um fole de vedação.
 −O empanque instalado na válvula é 
standard	ou	ADSEAL.

Para substituir o empanque em outras versões 
de válvulas, entre em contacto com o departa-
mento de Serviço Pós-Venda da SAMSON.

7.2.1 Versão standard
Empanque standard (PTFE)
1. Remover o atuador da válvula. Ver do-

cumentação do atuador associado.
2. Desapertar as porcas do corpo (14) gra-

dualmente num padrão cruzado.
3. Levantar	a	flange	(2)	e	o	obturador	com	

a haste do obturador (5) para fora do 
corpo (1).

4. Desenroscar a porca (9) e a contra
-porca (10) da haste do obturador.

5. Desaparafusar o casquilho roscado (8).
6. Puxar o obturador com haste do obtu-

rador	(5)	para	fora	da	flange	(2).

AVISO!
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7. Retirar todas as partes do empanque 
para fora da câmara de empanque uti-
lizando uma ferramenta adequada.

8. Substituir	as	peças	danificadas.	Limpe	a	
câmara do empanque cuidadosamente.

9. Aplicar	um	lubrificante	adequado	a	to-
das as peças do empanque e à haste 
do obturador (5).

10. Montar o obturador com a haste do ob-
turador (5) no corpo da válvula (1).

11. Colocar	a	flange	(2)	sobre	o	corpo.
Versão com obturador V-port: colocar a 
flange	(2)	no	corpo	de	válvula,	certificando-
se que a maior porta em forma de V do ob-
turador V-port está voltada para a saída da 
válvula. Ver secção 5.1.

12. Deslizar cuidadosamente as peças de 
empanque sobre a haste do obturador 
para dentro da câmara de empanque 
utilizando uma ferramenta adequada. 
Certifique-se	de	observar	a	sequência	
correta (ver Fig. 9).

13. Pressionar	o	obturador	(5)	firmemente	
para	dentro	da	sede	(4),	enquanto	fixa	
a	flange	(2)	com	as	porcas	(14)	do	cor-
po. Apertar as porcas gradualmente 
num padrão cruzado. Respeitar os bi-
nários de aperto.

14. Enrosque o casquilho roscado (8) e aper-
te-o. Respeitar os binários de aperto.

15. Enroscar frouxamente a contraporca 
(10) e a porca do acoplador (9) na 
haste do obturador.

16. Monte o atuador. Ver documentação 
do atuador associado.

17. Ajustar o valor inferior ou superior da 
gama do sinal de pressão. Ver docu-
mentação do atuador associado.

Empanque ADSEAL
1. Proceder conforme descrito em Empan-

que standard (PTFE), passos 1 a 11.
2. Deslizar as peças do empanque sobre a 

haste	do	obturador	na	ordem	especificada:
 − Mola (11)
 − Anilha (12)
 − Anéis de empanque (16)

3. Deslizar os vedantes (15.2) sobre a 
haste do obturador.
Inserir	o	fio	do	anel	espaçador	vermelho	
(15.1) na ranhura do anel de retenção.
Deslizar o anel de retenção sobre a 
haste do obturador.

4. Inserir o anel espaçador vermelho 
(15.1) entre o casquilho roscado (8) e 
o anel de retenção. Ver Fig. 9.

5. Proceder conforme descrito em Empan-
que standard (PTFE), passos 13 a 17.

7.2.2 Versão com peça de 
extensão

Empanque standard (PTFE)
1. Remover o atuador da válvula. Ver do-

cumentação do atuador associado.
2. Desenroscar a porca (9) e a contra

-porca (10) da extensão da haste do 
obturador (25).

3. Desaparafusar o casquilho roscado (8).
4. Remover as porcas (33) e os parafusos (32).
5. Levantar	cuidadosamente	a	arcada	da	

válvula (2) sobre a extensão da haste 
do obturador (25).

6. Retirar todas as partes do empanque 
para fora da câmara de empanque uti-
lizando uma ferramenta adequada.

7. Renovar	as	peças	danificadas	e	limpar	
cuidadosamente a câmara de empanque.
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8. Aplicar	um	lubrificante	adequado	a	to-
das as peças do empanque e à exten-
são da haste do obturador (25).

9. Levantar	cuidadosamente	a	arcada	da	
válvula (2) sobre a extensão da haste do 
obturador (25) na peça de extensão (21).
Versão com obturador V-port: colocar 
a arcada da válvula (2) sobre a peça de 
extensão,	certificando-se	que	a	maior	
porta em forma de V do obturador 
V-port está voltada para a saída da vál-
vula. Ver secção 5.1.

10. Deslizar cuidadosamente as peças de 
empanque sobre a extensão da haste 

do obturador na câmara de empanque 
utilizando uma ferramenta adequada. 
Certifique-se	de	observar	a	sequência	
correta (ver Fig. 9).

11. Apertar a arcada da válvula com por-
cas (33) e parafusos (32). Respeitar 
os binários de aperto.

12. Enrosque o casquilho roscado (8) e aper-
te-o. Respeitar os binários de aperto.

13. Apertar frouxamente a contraporca 
(10) e a porca (9) na haste do obtura-
dor.

14. Monte o atuador. Ver documentação 
do atuador associado.

16

8

12

16

15.2

15

15.1

11

2 Arcada da válvula
5 Obturador com haste do obturador
8 Casquilho roscado (porca de em-

panque)
11 Mola
12 Anilha
15 Empanque

15.1 Calço com anel de retenção
15.2 Vedantes
16 Anéis de empanque

16

8

12

11

2

5

Fig. 9: Empanque	standard	(esquerda)	e	empanque	ADSEAL	(direita)
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15. Ajustar o valor inferior ou superior da 
gama do sinal de pressão. Ver docu-
mentação do atuador associado.

Empanque ADSEAL
1. Proceder conforme descrito em Em-

panque standard (PTFE), passos 1 a 9.
2. Deslizar as peças do empanque sobre 

a extensão da haste do obturador na 
ordem	especificada:

 − Mola (11)
 − Anilha (12)
 − Anéis de empanque (16)

3. Deslizar os vedantes (15.2) ao longo 
da extensão da haste do obturador.
Inserir	o	fio	do	anel	espaçador	verme-
lho (15.1) na ranhura do anel de reten-
ção.
Deslizar o anel de retenção ao longo 
da extensão da haste do obturador.

4. Inserir o anel espaçador vermelho 
(15.1) entre o casquilho roscado (8) e 
o anel de retenção. Ver Fig. 9.

5. Proceder conforme descrito em Empan-
que standard (PTFE), passos 11 a 15.

7.3 Substituição da sede e 
do obturador

Risco de danos na válvula de controlo, de-
vido a manutenção ou reparação incor-
recta.
A sede e o obturador só podem ser substi-
tuídos quando estiverem reunidas todas 
as seguintes condições:

 −O tamanho nominal da válvula é 
≤DN	150.
 − A válvula não tem um obturador equilibrado.
 − A válvula não tem um fole de vedação.
 −O empanque instalado na válvula é 
standard	ou	ADSEAL.

Para substituir a sede e o obturador em 
outras versões de válvulas, entre em con-
tacto com o departamento de Serviço 
Pós-Venda da SAMSON.

Risco de danos na superfície da sede e 
do obturador devido a manutenção ou re-
paração incorrecta.
Substituir sempre tanto a sede como o ob-
turador.

Ao substituir a sede e o obturador, tam-
bém recomendamos a substituição do em-
panque. Ver secção 7.2.

7.3.1 Versão standard
1. Remover do atuador da válvula. Ver a 

documentação do atuador associado.
2. Desapertar as porcas do corpo (14) 

gradualmente num padrão cruzado.
3. Levantar	a	flange	(2)	e	o	obturador	

com a haste do obturador (5) para fora 
do corpo (1).

4. Substituir a junta tal como descrito na 
secção 7.1.1.

AVISO!

AVISO!

Dica
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5. Desenroscar a porca (9) e a contra
-porca (10) da haste do obturador.

6. Desaparafusar o casquilho roscado 
(8).

7. Puxar o obturador com a haste do ob-
turador	(5)	para	fora	da	flange	(2).

8. Retirar todas as partes do empanque 
para fora da câmara de empanque uti-
lizando uma ferramenta adequada.

9. Desenroscar a sede (4), utilizando 
uma ferramenta adequada.

10. Aplicar	um	lubrificante	adequado	à	
rosca e ao cone de vedação da nova 
sede.

11. Aparafusar a sede (4). Respeitar os bi-
nários de aperto.

12. Aplicar	um	lubrificante	adequado	a	to-
das as peças do empanque e à nova 
haste do obturador (5).
Recomendamos também substituir o 
empanque. Ver secção 7.2.1.

13. Montar o novo obturador com a haste 
do obturador (5) no corpo da válvula 
(1).

14. Colocar	a	flange	(2)	sobre	o	corpo.
Versão com obturador V-port: colo-
car	a	flange	(2)	no	corpo	de	válvula,	
certificando-se	que	a	maior	porta	em	
forma de V do obturador V-port está 
voltada para a saída da válvula. Ver 
secção 5.1.

15. Deslizar cuidadosamente as peças de 
empanque sobre a haste do obturador 
para dentro da câmara de empanque 
utilizando uma ferramenta adequada. 

Certifique-se	de	observar	a	sequência	
apropriada (ver Fig. 9).

16. Pressionar	o	obturador	(5)	firmemente	
para	dentro	da	sede	(4),	enquanto	fixa	
a	flange	(2)	com	as	porcas	(14)	do	cor-
po. Apertar as porcas gradualmente 
num padrão cruzado. Respeitar os bi-
nários de aperto.

17. Enrosque o casquilho roscado (8) e 
aperte-o. Respeitar os binários de 
aperto.

18. Apertar frouxamente a contraporca (10) 
e a porca (9) na haste do obturador.

19. Monte o atuador. Ver a documentação 
do atuador associado.

20. Ajustar o valor inferior ou superior da 
gama do sinal de pressão. Ver docu-
mentação do atuador associado.
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7.3.2 Versão com peça de 
extensão

1. Remover o atuador da válvula. Ver a 
documentação do atuador associado.

2. Desenroscar a porca (9) e a contra
-porca (10) da extensão da haste do 
obturador (25).

3. Desaparafusar o casquilho roscado (8).
4. Remover as porcas (33) e os parafu-

sos (32).
5. Levantar	cuidadosamente	a	arcada	da	

válvula (2) sobre a extensão da haste 
do obturador (25).

6. Retirar todas as partes do empanque 
para fora da câmara de empanque uti-
lizando uma ferramenta adequada.

7. Desapertar as porcas do corpo (14) gra-
dualmente num padrão cruzado.

8. Levantar	a	peça	de	extensão	(21),	jun-
tamente com a extensão da haste do 
obturador (25), haste do obturador e 
obturador (5) para fora do corpo (1).

9. Substituir a junta tal como descrito na 
secção 7.1.2.

10. Certifique-se	de	que	o	casquilho	guia.	
(23)	não	está	danificado.	Se	necessá-
rio, substituir o casquilho guia por meio 
de uma ferramenta adequada.

11. Desenroscar a sede (4), utilizando 
uma ferramenta adequada.

12. Aplicar	um	lubrificante	adequado	à	
rosca e ao cone de vedação da nova 
sede.

13. Aparafusar a sede (4). Respeitar os bi-
nários de aperto.

14. Manter o obturador e a haste do obtu-
rador	fixos	utilizando	alicates	de	mon-
tagem. Desapertar a extensão da has-
te do obturador (25) com uma ferra-
menta adequada e retire-a da peça de 
extensão (21).

15. Aplicar	um	lubrificante	adequado	a	to-
das as peças de empanque e à extre-
midade da haste do obturador do novo 
obturador (5).
Recomendamos também substituir o 
empanque. Ver secção 7.2.2.

16. Certifique-se	de	que	as	duas	anilhas	
(30) ainda estão na extensão da haste 
do obturador (25). Renovar a anilha, 
se necessário.

17. Manter o novo obturador com a haste 
do	obturador	(5)	fixos.	Colocar	na	pe-
ça de extensão (21). Apertar a exten-
são da haste do obturador (25) na has-
te do obturador utilizando uma ferra-
menta adequada. Respeitar os biná-
rios de aperto.

18. Colocar a peça de extensão (21) junta-
mente com a extensão da haste do 
obturador (25), a haste do obturador e 
o obturador (5) no corpo (1).
Versão com obturador V-port: colo-
que a peça de extensão (21) no corpo 
da válvula, garanta que a maior porta 
em forma de V do obturador V-port es-
tá voltada para a saída da válvula. 
Consulte a secção 5.1.
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19. Pressionar	o	obturador	(5)	firmemente	
para	dentro	da	sede	(4),	enquanto	fixa	
a peça de extensão (21) com as por-
cas (14) do corpo. Apertar as porcas 
gradualmente num padrão cruzado. 
Respeitar os binários de aperto.

20. Levantar	cuidadosamente	a	arcada	da	
válvula (2) sobre a extensão da haste do 
obturador (25) na peça de extensão (21).

21. Deslizar cuidadosamente as peças do 
empanque através da extensão da 
haste do obturador para a câmara de 
empanque utilizando uma ferramenta 
adequada.	Certifique-se	de	observar	a	
sequência apropriada (ver Fig. 9).

22. Apertar a arcada da válvula com por-
cas (33) e parafusos (32). Respeitar 
os binários de aperto.

23. Enrosque o casquilho roscado (8) e 
aperte-o. Respeitar os binários de 
aperto.

24. Apertar frouxamente a contraporca (10) 
e a porca (9) na haste do obturador.

25. Monte o atuador. Ver documentação 
do atuador associado.

26. Ajustar o valor inferior ou superior da 
gama do sinal de pressão. Ver docu-
mentação do atuador associado.

7.4 Preparação para o envio 
de devolução

As válvulas defeituosas podem ser devol-
vidas à SAMSON para reparação.
Proceder da seguinte forma para devolver 
válvulas à SAMSON:

1. Colocar a válvula de controlo fora de 
operação (ver secção 9).

2. Descontaminar a válvula. Remover 
qualquer	fluido	de	processo	residual.

3. Preencher a Declaração de Contami-
nação, que pode ser descarregada a 
partir do nosso website em 
u www.samson.de > Services > Che-
ck lists for after sales service > Decla-
ration on Contamination.

4. Enviar a válvula juntamente com o for-
mulário	preenchido	para	a	filial	SAMSON	
mais	próxima.	As	filiais	da	SAMSON	es-
tão listadas no nosso website em 
u www.samson.de > Contact.

7.5 Encomendar peças so-
bresselentes e forneci-
mentos correntes

Contactar	a	sua	filial	SAMSON	mais	próxi-
ma ou o Serviço Pós-Venda SAMSON pa-
ra obter informações sobre peças sobres-
selentes,	lubrificantes	e	ferramentas.

Peças sobresselentes
Ver secção 10.3 para detalhes sobre pe-
ças sobresselentes.

Lubrificante
Detalhes	sobre	lubrificantes	adequados	
podem ser encontrados no documento 
u AB 0100.

Ferramentas
Detalhes sobre ferramentas adequadas 
podem ser encontrados no documento 
u AB 0100.
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8 Avarias
Dependendo	das	condições	operacionais,	verificar	a	válvula	em	determinados	interva-
los para prevenir uma possível falha antes que possa ocorrer. Os operadores são res-
ponsáveis pela elaboração de um plano de inspecção.

O serviço Pós-Venda da SAMSON pode ajudá-lo a elaborar um plano de inspecção pa-
ra as suas instalações.

8.1 Reparação de avarias
Avaria Razões possíveis Ação recomendada
A haste do atuador ou do obtu-
rador não se move sob solicita-
ção.

O atuador está bloqueado. Verificar	a	ligação.
Desbloquear o atuador.

Sinal de pressão muito baixo Verificar	o	sinal	de	pressão.
Verificar	se	há	fugas	na	linha	
do sinal de pressão.

A haste do atuador ou do obtu-
rador não faz todo o curso.

Sinal de pressão muito baixo Verificar	o	sinal	de	pressão.
Verificar	se	há	fugas	na	linha	
do sinal de pressão.

A válvula tem fugas para a at-
mosfera (emissões fugitivas).

O empanque está com defeito. Substituir empanque (ver sec-
ção 7.2) ou entre em contacto 
com o departamento de Servi-
ço Pós-Venda da SAMSON.

Versão com empanque 
ajustável 1): empanque não 
apertado corretamente.

Ver secção 5.3, Empanque 
ajustável. Contactar o 
departamento de Serviço Pós-
Venda da SAMSON quando 
continuar a ter fuga.

Versão com fole de vedação: o 
fole metálico de vedação está 
com defeito. 

Contactar o departamento de 
Serviço Pós-Venda da 
SAMSON

A	junta	da	flange	está	solta	ou	
gasta.

Verificar	a	junta	da	flange.
Substituir a junta (ver 
secção 7.1 ou contactar o 
departamento de Serviço Pós-
Venda da SAMSON).

Dica
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8.2 Acção de emergência
Após falha no fornecimento de ar ou no si-
nal de controlo, a válvula assume a sua 
posição de segurança (ver secção 3.1).
Os operadores são responsáveis pela ac-
ção de emergência a ser tomada na insta-
lação.
Em caso de avaria da válvula:
1. Fechar as válvulas de corte a montan-

te e a jusante da válvula de controlo 
para	impedir	o	fluido	do	processo	de	
fluir	através	da	válvula.

2. Verificar	a	válvula	quanto	a	danos.	Se	
necessário, contactar o departamento 
de Serviço Pós-venda da SAMSON.

Colocar a válvula de novo em funciona-
mento após um mau funcionamento

 Î Abrir lentamente as válvulas de corte. 
Permitir	que	o	fluido	do	processo	pos-
sa	fluir	para	a	válvula	lentamente.

Avaria Razões possíveis Ação recomendada
Aumento do caudal com válvu-
la fechada (fuga na sede)

Sujidade ou outras partículas 
estranhas depositadas entre a 
sede e o obturador.

Isolar a secção da tubagem e 
limpar a válvula.

O interior da válvula, particular-
mente com sede macia, está 
desgastado.

Substituir a sede e o obturador 
(ver secção 7.3 ou contactar o 
Serviço Pós-Venda da SAM-
SON).

1) Uma	etiqueta	na	flange	(2)	ou	na	arcada	(3)	indica	se	um	empanque	ajustável	está	instalado.

Contactar o departamento de serviço Pós-Venda da SAMSON para obter informações 
sobre avarias que não constam da tabela.

Nota
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9 Desativação e desmonta-
gem

Risco de rebentamento no equipamento 
de pressão
As válvulas de controlo e as tubagens são 
equipamentos sob pressão. A abertura im-
própria pode causar o rebentamento da 
válvula.

 − Antes de começar qualquer trabalho na 
válvula de controlo, despressurizar to-
das as secções da instalação em ques-
tão e a válvula.
 − Purgar	o	fluido	do	processo	de	todas	as	
secções da instalação em questão bem 
como da válvula.
 −Utilizar equipamento de proteção pes-
soal

Risco de ferimentos pessoais devido ao 
fluido	do	processo	residual	na	válvula.
Quando	trabalhar	na	válvula,	o	fluido	do	
processo residual pode escapar e depen-
dendo das suas propriedades pode cau-
sar ferimentos pessoais, por exemplo 
queimaduras (químicas).
Utilizar roupa, luvas e óculos de proteção.

Risco de queimaduras devido a compo-
nentes e tubagens quentes ou frios.

Os componentes da válvula e a tubagem 
podem	ficar	muito	quentes	ou	frios.	Risco	
de queimaduras.

 −Deixar os componentes e as tubagens 
arrefecer ou aquecer.
 −Utilizar roupa e luvas de proteção.

9.1 Desativação
Para desativar a válvula de controlo para 
trabalhos de manutenção e reparação ou 
desmontagem, proceda da seguinte forma:
1. Fechar as válvulas de corte a montan-

te e a jusante da válvula de controlo 
para	impedir	o	fluido	do	processo	de	
fluir	através	da	válvula.

2. Purgar completamente as tubagens e 
a válvula.

3. Desligar e bloquear o fornecimento de 
ar comprimido para despressurizar o 
atuador.

4. Se necessário, deixar que os compo-
nentes de tubagem e da válvula arre-
feçam ou aqueçam.

9.2 Remover a válvula da tu-
bagem

Versão com flanges
1. Colocar a válvula de controlo fora de 

serviço (ver secção 9.1).
2. Desaparafusar	as	flanges.
3. Remover a válvula da tubagem (ver 

secção 4.2).

PERIGO!

ADVERTÊNCIA!

ADVERTÊNCIA!
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Versão com extremidades para soldar
1. Colocar a válvula de controlo fora de 

serviço (ver secção 9.1).
2. Cortar a tubagem á frente da costura 

de soldadura.
3. Remover a válvula da tubagem (ver 

secção 4.2).

9.3 Remover o atuador da 
válvula

Ver documentação relativa ao atuador.

9.4 Eliminação
 Î Respeitar as regulamentações de de-
tritos locais, nacionais e internacio-
nais.

 Î Não	eliminar	componentes,	lubrifican-
tes e substâncias perigosas juntamen-
te com o lixo doméstico.
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10 Apêndice

10.1 Serviço pós-venda
Contactar o departamento de Serviço 
Pós-venda da SAMSON para suporte so-
bre trabalhos de manutenção ou repara-
ção ou quando surgem problemas de fun-
cionamento ou avarias.

E-mail
Pode contactar o Departamento de 
Serviço Pós-Venda em 
aftersalesservice@samson.de.

Endereços da SAMSON AG e suas fi-
liais
Os	endereços	da	SAMSON	AG,	suas	fi-
liais, representantes, e instalações de ser-
viço em todo o mundo podem ser encon-
trados no website da SAMSON, em todos 
os catálogos de produtos SAMSON ou na 
parte de trás destas Instruções de Monta-
gem e de Operação.

Especificações necessárias
Por favor, indique os seguintes detalhes:

 − Número de ordem e número de posi-
ção na ordem

 − Tipo, número do modelo, diâmetro no-
minal e versão da válvula

 − Pressão	e	temperatura	do	fluido
 − Caudal	em	m³/h
 − Gama de trabalho do atuador (por 

exemplo 0,2 a 1 bar)
 − Está	instalado	um	filtro?
 − Esquema da instalação

10.2 Certificados
As declarações de conformidade estão lis-
tadas nas páginas seguintes.
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SAMSON	AKTIENGESELLSCHAFT	
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 
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Modul/Module A 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende	Produkte/explaines	in	sole	resposibility	for	the	following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version
Durchgangsventil/Globe	Valve	 240	 3241	

DIN,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body	DN65-125,	Gehäuse	GGG/Sph.	gr.	iron-
Body	DN50-80,	Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Durchgangsventil/Globe	Valve	 240	 3241	
DIN,	Geh.	Stahl	u.a./Body	Steel	etc.,	DN40-100,	

Fluide/Fluids	G2,	L2			2)

Durchgangsventil/Globe	Valve	 240	 3241	
ANSI,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body,	Cl250	1	½“-2“,	Cl125	2	½“-4“,	

Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 240	 3244	
DIN,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body	DN65-125,	Gehäuse	GGG/Sph.	gr.	iron-

Body	DN50-80,	Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 240	 3244	
DIN,	Geh.	Stahl	u.a./Body	Steel	etc.,	DN40-100,	

Fluide/Fluids	G2,	L2			2)

Schrägsitzventil/Bevel-Valve	 ---	 3353	 DIN,	Rotgussgehäuse/Bronce-Body,	alle	Fluide/all	Fluids	

Schrägsitzventil/Bevel-Valve	 ---	 3353	
DIN,	Stahlgehäuse/Steel-Body,	
Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Durchgangsventile/Globe	Valve	 V2001	 3321	
DIN,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body,	DN	65-100,	

Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Durchgangsventile/Globe	Valve	 V2001	 3321	
ANSI,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body,	2	½“-4“	

Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 V2001	 3323	
DIN,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body,	DN	65-100,	

Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 V2001	 3323	
ANSI,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body,	2	½“-4“	

Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 250	 3253	
DIN,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body	DN200	PN10,	

Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)
1) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases	acc.	to	Article	4,	Section	1	Subsection	c.i second indent 

	 Flüssigkeiten	nach	Art.	4	Abs.1	Pkt.	c.ii//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 
2) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases	acc.	to	Article	4,	Section	1	Subsection c.i second indent 

 Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii zweiter Gedankenstrich//Liquids	acc.	to	Article	4,	Section	1 Subsection c.ii second indent 

die	Konformität	mit	nachfolgender	Anforderung/we	declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 
Modul A/ 
Module A 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

	 Hersteller/Manufacturer:	 SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus	Hörschken	
Zentralabteilungsleiter	/	Head	of	Central	Department 
Entwicklung	Ventile	und	Antriebe	/	R&D	Valves	and	Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter	/	Head	of	Central	Department 
Qualitätsmanagement	/	Total	Quality	Management	
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Modul/Module D / N° CE-PED-D-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende	Produkte/explaines	in	sole	resposibility	for	the	following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version
Stellgerät für Heißwasser und Dampf 

mit	Sicherheitsfunktion/Safety	
Accessories for Hot Water and Steam

3374 (2000 N) mit	Typ/with	Type	No.	2811,	2814,	2823,	3321,	3241, 3267 
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-11-0017 

Sicherheitsabsperreinrichtung für 
Feuerungsanlagen/	

Safety Accessories for Firing Plants

240 3241 3241-4362, 
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-11-0018

240 3241 3241-4364, 
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-11-0019 

Stellgerät für Heißwasser und Dampf 
mit	Sicherheitsfunktion/	

Safety Accessories for Hot Water and 
Steam

240 3241 mit/with	3271,	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-10-0006

240, 3267 3241, 3267 mit/with	3271	und/and	3277,	240cm²	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-10-0007 

240, 3267 3241, 3267 mit/with	3271	und/and	3277,	350cm²	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-10-0008

240 3241
auch	druckentlastet/also	pressure	relieved	

mit/with	3271	und/and	3277	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-10-0009

3274 (1800 N) mit/with	3241,	2423,	2823,	3267	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-10-0027

3274 (3000 N) mit/with	3241,	3214,	2814	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-10-0028

Stellgerät für Wasser und Dampf mit 
Sicherheitsfunktion/	

Safety Accessories for Water and 
Steam

3222, 3213, 
2488, 2489, 
2487, 2491, 
2494, 2495, 
2423, 3214

2770 mit/with	3267,	2814,	2823,	2710,	2730	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-09-0008

Sicherheitsabsperreinrichtung für 
Gasbrenner	und	Gasgeräte/Safety	

Accessories for Gas-burners and Gas-
Equipment 

240 3241 3241-0261	bis/to	3241-0275	
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-02-0017 

Stellgerät	zur	Leckgasableitung	für	
Gasbrenner	und	Gasgeräte/Control	

Valve for draining for Gas-burners and 
Gas-equipm. 

240 3241 3241-4321 
Zertifikat-Nr./Certificate	No.:	01	202	931-B-02-0018 

die	Konformität	mit	nachfolgender	Anforderung/we	declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 
Modul D/ 
Module D 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

	 Hersteller/Manufacturer:	 SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus	Hörschken	
Zentralabteilungsleiter	/	Head	of	Central	Department 
Entwicklung	Ventile	und	Antriebe	/	R&D	Valves	and	Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter	/	Head	of	Central	Department 
Qualitätsmanagement	/	Total	Quality	Management	
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Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende	Produkte/explaines	in	sole	resposibility	for	the	following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version

Durchgangsventil/Globe	Valve	 240	 3241	
DIN,	Gehäuse	GG/Cast	iron-Body	ab/from	DN150,	Gehäuse	GGG/Sph.	gr.	

iron-Body	ab/from	DN100,	Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2		 1)

DIN/ANSI,	Geh.	Stahl	u.a./Body	Steel	etc.,	alle	Fluide/all	Fluids	

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 240	 3244	
DIN,	Gehäuse	GG	ab	DN150/Cast	iron-Body	from	DN150; Gehäuse GGG ab 

DN100/Sph.	gr.	iron-Body	from	DN100,	Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

DIN/ANSI,	Geh.	Stahl	u.a./Body	Steel	etc.,	alle	Fluide/all	Fluids	
Tieftemperaturventil/Cryogenic	Valve	 240	 3248	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	

Durchgangsventil/Globe	Valve	 250	 3251	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	
Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 250	 3253	 DIN/ANSI,	Geh.	Stahl	u.a./Body	Steel	etc.,	alle	Fluide/all	Fluids 
Durchgangsventil/Globe	Valve	 250	 3254	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	

Eckventil/Angle	Valve	 250	 3256	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	
Split-Body-Ventil/Split-Body-Valve	 250	 3258	 DIN,	alle	Fluide/all	Fluids	

IG-Eckventil/IG-Angle	Valve	 250	 3259	 DIN,	alle	Fluide/all	Fluids	

Dampfumformventil/	
Steam-converting Valve 280 

3281	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	
3284	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	
3286	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	
3288	 DIN,	alle	Fluide/all	Fluids	

Durchgangsventile/Globe	Valve	 V2001	 3321	 DIN,	Geh.	Stahl	u.a./Body	Steel	etc.,	alle	Fluide/all Fluids 
ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 V2001	 3323	 DIN,	Geh.	Stahl	u.a./Body	Steel	etc.,	alle	Fluide/all Fluids 
ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	

Schrägsitzventil/Bevel-Valve	 ---	 3353	 DIN,	Geh.	Stahl/Body	Steel,	alle	Fluide/all	Fluids	

Drosselschalldämpfer/Silencer	 3381	

3381-1 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids;	Einzeldrosselscheibe	mit	Anschweißende/	
Single attenuation plate with welding end 

3381-3	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	

3381-4 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids;	Einzeldrosselscheibe mehrstufig mit 
Anschweißende/Single	attenuation	plate	multi-stage	with welding end 

Durchgangsventil/Globe	Valve	 240	 3241	 ANSI,	Gehäuse	GG	Cl125	ab	5"/Cast	iron-Body	Cl125	from	5",	Fluide/Fluids	
G2,	L1,	L2			1)

Tieftemperaturventil/	
Cryogenic Valve 240	 3246	 DIN/ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	

Dreiwegeventil/Three-way	Valve	 250	 3253	 DIN,	Gehäuse	GG	ab	DN200	PN16/Cast	iron-Body	from	DN200 PN16, 
Fluide/Fluids	G2,	L1,	L2			1)

Durchgangsventil/Globe	Valve	 290	 3291	 ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	
Eckventil/Angle	Valve	 290	 3296	 ANSI,	alle	Fluide/all Fluids 

Durchgangsventil/Globe	Valve	 590	 3591	 ANSI,	alle	Fluide/all	Fluids	
Eckventil/Angle	Valve	 590	 3596	 ANSI,	alle	Fluide/all Fluids 

1) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases	acc.	to	Article	4,	Section	1	Subsection	c.i second indent 
	 Flüssigkeiten	nach	Art.	4	Abs.1	Pkt.	c.ii//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 

die	Konformität	mit	nachfolgender	Anforderung/we	declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 
Modul H/ 
Module H 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

	 Hersteller/Manufacturer:	 SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus	Hörschken	
Zentralabteilungsleiter	/	Head	of	Central	Department 
Entwicklung	Ventile	und	Antriebe	/	R&D	Valves	and	Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter	/	Head	of	Central	Department 
Qualitätsmanagement	/	Total	Quality	Management	
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Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende	Typen	/	explaines	in	sole	resposibility	for	the	following products: 

Ventile für elektrische Stellgeräte / Globe and three-way valves equipped with electric actuators 

Typ	/	Type	3213,	3222	(Erz.-Nr.	/	Model	No..	2710);	3323,	3535	(2803);	3213,	3531	(2811);	3214	(2814);	2423E	(2823);	241	(3241);	244	
(3244);	267	(3267);	

die	Konformität	mit	nachfolgender	Anforderung	/	the conformity with the following requirement.

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (siehe auch Artikel 41 
und 48). 

2014/68/EU	 vom	15.05.2014	

Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating of the making available on the market of pressure equipment (see also Article 
41 and 48). 

2014/68/EU	 of		
15.05.2014 

Angewandtes	 Konformitätsbewertungsverfahren	 für	 Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i  erster 
Gedankenstrich. 

Modul siehe 
Tabelle 

durch  
certified by 

Bureau Veritas 
S. A. (0062) 

Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 4, Section 1, Subsection c.i, 
first indent. 

For type of mo-
dule, see table 

Nenndruck Nominal 
pressure

DN
NPS

15
½ 

20
¾ 

25
1 

32
1¼ 

40
1½ 

50
2 

65
- 

80
3 

100
4 

125
- 

150
6 

200
8 

250
10 

300
12 

400
16

PN 25 ohne (1) A (2) H - 
PN 40 ohne (1) H - 
Class 150 ohne (1) A (2) H - 
Class 300 ohne (1) H - 

(1) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen hat keine Gültigkeit im Sinne der Druckgeräterichtlinie 
   The CE marking affixed to the control device does not refer to the Pressure Equipment Directive. 

(2) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen gilt	ohne	Bezeichnung	der	Notifizierten	Stelle	(Kennr. 0062) 
   The CE marking affixed to the control device is valid, but does not refer to the notified body (ID No. is invalid). 

Geräte,	denen	laut	Tabelle	das	Konformitätsbewertungsverfahren Modul H zugrunde liegt, beziehen sich auf die 
„Zulassungsbescheinigung eines Qualitätssicherungssystems“	ausgestellt	durch	die	Notifizierte	Stelle.	
The module H conformity assessment procedure applied to the valves according to the table is based on the	“Certificate	of		
Quality System Approval” issued by the notified body.    
Dem	Entwurf	zu	Grunde	gelegt	sind	Verfahren	aus:	/	The design is based on the methods of: 
DIN	EN	12516-2,	DIN	EN	12516-3	bzw.	/	respectively	ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42 
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht  
The Manufactur`s Quality Assurance System is monitored by following Notifed Body 

Bureau Veritas S.A. nr 0062 67/71, boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
Hersteller / Manufacturer: SAMSON AG / Weismüllerstraße 3 / 60314 Frankfurt 

Frankfurt am Main, den 19.07.2016 

Klaus	Hörschken		 Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter	/	Head of Central Department 	 Zentralabteilungsleiter	/	Head of Central Department 
Entwicklung	Ventile	und	Antriebe	/	Development Valves and Actuators	 Total	Quality	Management	/	Total Quality Management
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Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 
SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende	Typen	/	explaines	in	sole	resposibility	for	the	following products: 

Ventile für elektrische Antriebe / Globe and three-way valves equipped with electric actuators

Typ	/	Type	3213,	3222	(Erz.-Nr.	/	Model No.	2710);	3226,	3260*	(2713*);	3323,	3535	(2803);	3213,	3531	(2811);	3214	(2814);	2423E	(2823);	
241	(3241);	244	(3244);	267	(3267)	

die	Konformität	mit	nachfolgender	Anforderung	/	the conformity with the following requirement. 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (siehe auch Artikel 41 
und 48).  

2014/68/EU	 vom	15.05.2014	

Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating of the making available on the market of pressure equipment (see also Article 
41 and 48). 

2014/68/EU	 of		
15.05.2014 

Angewandtes	Konformitätsbewertungsverfahren	 für	Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii und Pkt. c.i 
zweiter Gedankenstrich.  

Modul siehe 
Tabelle 

durch  
certified by 

Bureau Veritas 
S. A. (0062) 

Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 
and Subsection c.i second indent. 

For type of mo-
dule, see table 

Nenndruck Nominal 
pressure

DN
NPS

15
½ 

20
¾ 

25
1 

32
1¼ 

40
1½ 

50
2 

65 80
3 

100
4 

125 150
6 

200
8 

250
10 

300
12 

400
16

PN 16 ohne/without (1) A (2) H 
PN 25 ohne/without (1) A (2) H - 
PN 40 ohne/without (1) A (2) H - 
Class 150 ohne/without (1) A (2) H - 
Class 300 ohne/without (1) A (2) H - 

(1) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen hat keine Gültigkeit im Sinne der Druckgeräterichtlinie 
   The CE marking affixed to the control device does not refer to the Pressure Equipment Directive. 

(2) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen gilt	ohne	Bezeichnung	der	Notifizierten	Stelle	(Kennr. 0062) 
   The CE marking affixed to the control device is valid, but does not refer to the notified body (ID No. is invalid). 

	 *	 Für	Ventile	vom	Typ	3260	sind	ab	DN	150	Fluide	nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii erster Gedankenstrich nicht zugelassen. 
Fluids according to Art. 4, Section 1, Subsection c.ii, first indent are not permissible for Type 3260 Valves with DN equal or bigger than 150.  

Geräte,	denen	laut	Tabelle	das	Konformitätsbewertungsverfahren Modul H zugrunde liegt, beziehen sich auf die 
„Zulassungsbescheinigung eines Qualitätssicherungssystems“	ausgestellt	durch	die	Notifizierte	Stelle.	
The module H conformity assessment procedure applied to the valves according to the table is based on the	“Certificate	of		
Quality System Approval” issued by the notified body.     
Dem	Entwurf	zu	Grunde	gelegt	sind	Verfahren	aus:	/	The design is based on the methods of: 
DIN	EN	12516-2,	DIN	EN	12516-3	bzw.	/	respectively	ASME B16.1, ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42 
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht  
The Manufactur`s Quality Assurance System is monitored by following Notifed Body 

Bureau Veritas S.A. nr 0062 67/71, boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
Hersteller / Manufacturer: SAMSON AG / Weismüllerstraße 3 / 60314 Frankfurt 

Frankfurt am Main, den 19.07.2016 

Klaus	Hörschken		 Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter	/	Head of Central Department 	 Zentralabteilungsleiter	/	Head of Central Department 
Entwicklung	Ventile	und	Antriebe	/	Development Valves and Actuators	 Total	Quality	Management	/	Total Quality Management
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10.3 Peças sobresselentes

Legenda
1 Corpo
2 Flange/arcada	da	válvula
3 Arcada
4 Sede
5 Obturador (com haste de obtura-

dor)
7 Casquilho	guia	(flange)
8 Casquilho roscado (porca de em-

panque)
9 Porca
10 Contraporca
11 Mola
12 Anilha
13 Perno roscado
14 Porca
15 Empanque (ajustável)
16 Empanque
17 Junta do corpo
19 Casquilho
21 Peça de extensão
22 Fole de vedação
23 Casquilho guia (peça de extensão)
24 Casquilho guia (fole de vedação)
25 Extensão da haste do obturador
26 Etiqueta (fole de vedação ou peça 

de extensão)
27/28

Peças	de	fixação
31/34
29 Obturador para versão com fole de 

vedação
30 Anilhas de retenção
32 Parafuso
33 Porca
37 Haste do obturador com fole

39 Junta
41 Porca

42 Bujão roscado com vedante
44 Anel/porca	de	anel 1)

45 Anel de empanque 1)

46 Junta 1)

47 Suporte 1)

48 Parafuso sextavado  1)

49 Parafuso sextavado  1)

50 Bloqueio 1)
51 Guia 1) (várias guias apenas para a 

versão	com	junta	de	grafite)
52 Anel 1) (apenas para a versão com 

junta	de	grafite)
53 Anel de retenção 1)

61 Divisor	de	fluxo	II 2)

62 Divisor	de	fluxo	I	ou	III 2)

63 Anel 2)

64 Junta 2)

65 Junta 2)

80 Chapa	de	identificação
81 Pino ranhurado
82 Parafuso
83/84 Escala indicadora de curso
85 Parafuso
90 Carapuça
91 Tampa protetora
92 Porca
101 Castelo do fole
102 Parafuso com o anel de retenção 1) 

(apenas para versão com fole de 
vedação)

1) Versão com obturador de válvula equilibrado
2) Versão com divisor de caudal



DN 15…150
NPS ½…6

90
9

10

15
12

12
19

16
8

11

2
32

7

81

41

37
30
42

81

26

24
22

5

17
63

62

61

4

80
82
83
84

25
30 33

14 33

91 911

91 911

13

39

14

14

21
23

90
9
10

15
12
16

8

11
12
19
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81
26

82
83
84

7
2

5

48
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46
49

50
46
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44

45
47

48
53

51



DN 200…300
NPS 8…12

(DN 250, DN 300)
(10", 12")

80 81

92

83

32

84
80 81 83 84

85
82

3

42

9

10
8

16

16

12

12

12

19

11
12
19

15

3

37

39
7
101

33

14
39
22
2

21
14

81
7
5

26

7

24
27
28
29
5

64
65
63
62

61
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