Regulátory tlaku bez pomocné energie
pomocnì ovládané prùtokovým mediem

Typ 33-1 × bezpeènostní uzavírací ventil (SAV) s redukèním ventilem tlaku
Typ 33-7 × bezpeènostní pøepouštìcí ventil (SÜV)

Pouití
Poadované hodnoty od 1 bar do 10,5 bar a 11 bar × s ventily
s danou svìtlostí DN 65 do DN 250 × daným tlakem PN 16 do
PN 40 × pro vodu a jiná kapalná media do 150 °C, pro vzduch
a nehoølavé plyny do 80 °C.

Regulátory tlaku sestávají z regulaèního ventilu, pohonu
a namontovaného pomocného ovládacího ventilu. Diferenèní
tlak nad regulátorem slouí jako pomocná energie. Pro otevøení
regulátoru musí odpovídat minimálnímu diferenènímu tlaku
Dpmin, uvedenému v tabulce. Pomocný ovládací ventil urèuje
s pøíslušným šroubením funkci regulátoru. Jeho výchozí
ovládací tlak a tlak, který má být konstantnì dodrován je
pøenášen impulsními trubkami na pracovní membránu pohonu,
která je uchycena pruinou.
Charakteristické znaky
· regulátor P je nenároèný na údrbu, není tøeba ádná pomocná energie
· obzvláštì pøíznivé jsou regulaèní vlastnosti pøi malé
zbytkové regulaèní odchylce, t.j. vysoká pøesnost regulace
namontovaným pomocným regulaèním ventilem
· dále rozsah poadované hodnoty a pohodlné nastavení na
pomocném regulaèním ventilu
· tìsný uzavírací jednosedlový ventil s odlehèením pøedního
a následného tlaku vlnovcem z nerez oceli
· je vhodný pro zaøízení na dálkový rozvod tepla - pøístroj odpovídá poadavkùm AGFW (Pracovní spoleèenství dálkového tepla) Provedení
Regulátory tlaku sestávají z regulaèního ventilu s mìkce tìsnící
kuelkou a tìlesa ze šedolitiny, sférolitiny (DN 65 do DN 150)
nebo ocelolitiny a pohonu s EPDM-valivou membránou s úèinnou membránovou plochou A = 640 cm2.
Typ 33-1 × Bezpeènostní uzavírací ventil (SAV) (obr. 1)
s redukèním ventilem pro regulaci sníeného tlaku p2 na
nastavenou poadovanou hodnotu na pomocném regulaèním
ventilu HSV.
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Obr. 2
Pøepouštìcí ventil 33-7

Obr. 1
Redukèní ventil tlaku typ 33-1

Typ 33-7 × Bezpeènostní pøepouštìcí ventil (SÜV) (obr.2)
pro regulaci tlaku pøed p1 na poadovanou hodnotu nastavenou na pomocné øídícím ventilu HSV.
Tabulka 1 ⋅ technická data ⋅ všechny tlaky v bar (pøetlak)
Jmen. tlak
PN
Jmen. svìtlost1) DN 65
Hodnota KVS
50
Hodnota KVS-0,32)
1,6
Hodnota z
0,4
Max. pøíp. teplota
Min. difer. tlak ∆pmin
v bar
Rozsah poad.
hodnot1)
plynule nastavitelná
Max. pøíp. difer. tlak
∆p v bar
Max. pøíp. tlak pøed
p1

16 a 40
80 100 125 150 200
80 125 190 280 420
1,7
2
2,4
3
5
0,35 0,35 0,35 0,35 0,3
150 °C
0,4

0,5

250
500
5
0,3

0,6

Typ 33-1: 1 a 10,5 bar
Typ 33-7: 1 a 11 bar
16

12

10

Typ 33-1: 25 bar
Typ 33-7: 16 bar

DN 300 a DN 400, jako i rozsah poad.hodnoty 1 a 16 bar - nezkoušené
souèástky - lze dodat na vyádání

2)

I pøes zabudování lapaèe neèistot pøed regulátorem mohou èástice neèistot v závislosti na vzdálenosti od síta – nepøíznivì ovlivnit uzavírání regulaèního
ventilu. Pøi nasazení lapaèe neèistot SAMSON typ 2NI mùe max. prùsak,
zpùsobený zneèištìním ventilu, odpovídat udané hodnotì Kvs 0,3.

150

1) Mez

nasazení podle DIN 4747
do DN 50: GG-25 pro teploty ≤200°C
od DN 65: GG-25 pro teploty ≤120°C

Pøíslušný pøehledový list

TÜV-pøezkoušeno
- pro vodu -

1)

t
0

Typ 33-1: Ventil uzavírá, stoupá-li tlak za ventilem.
Typ 33-7: Ventil otevírá, stopá-li tlak pøed ventilem.

Pro dimenzování bezpeènostního ventilu nebo bezpeènostního pøepadového
ventilu je tato hodnota významná.

T 2500

výtisk duben 1996

Typový list

T 2551 CZ

Funkce
Ventil je protékán ve smìru šipky. Postavení kuelky ventilu pøitom ovlivòuje prùtok po uvolnìné ploše mezi kuelkou (3) a sedlem ventilu (2).
Pøi úplnì odlehèeném ventilu pùsobí tlak pøed kuelkou (3) nad
vrtem v tyèce kuelky na vnìjší stranu vlnovce (5), tlak za
kuelkou pùsobí na vnitøní stranu. Tím jsou kompenzovány
tlakové síly na kuelce ventilu.
Nezávisle na zpùsobu konstrukce jako redukèní ventil tlaku
(obr. 3) nebo pøepouštìcí ventil (obr. 4) prochází tlak pøed p1
øídícím vedením jako pomocná energie k pomocnému øídícímu
ventilu HSW (8); vybaví øídící tlak ps závislý na nastavení
poadované hodnoty (9).
U redukèního ventilu tlaku typ 33-1 (obr. 3) trvá sníený
tlak p2, který má být konstantnì udrován, na HSV a spodní
stranì membrány. HSV zde pracuje jako redukèní ventil tlaku,
vede shora øídící tlak ps - proti velikosti regulace p2 a síle
pruiny - na membránu.
Klesne-li tlak p2 , který má ventil regulovat, stoupá ps ; regulaèní
ventil je pøíslušnì otevøen. V zavøeném stavu je ps = p2 ; ventil
zavírá silou ovládacích pruin (7).
U pøepouštìcího ventilu typ 33-7 (obr. 4) je HSV pøepouštìcí ventil. Tlak pøed p1, který má regulovat, pùsobí shora
na membránu, pøièem øídící tlak ps, vytvoøený HSV se stoupajícím tlakem pøed p1 klesá. Regulaèní ventil otevírá potom
proti síle ovládacích pruin (7). V zavøeném stavu je ps = p1,
regulaèní ventil zavírá silou ovládacích pruin.
U pøepadového ventilu typ 343-7 (obr.4) je HSV pøepouštìcí ventil. Tlak pøed p1, který má regulovat, pùsobí shora
na membránu, pøièem klesne øídící tlak ps vyrobený prostøednictvím HSV spolu se stoupajícím tlakem pøed p1. Regulaèní
ventil otvírá potom proti síle regulaèních pruin (7).
V zavìšeném stavu je ps = p1, regulaèní ventil zavírá silou regulaèních pruin.
Zabudování
− pøístroj pøipravený pro zabudování se hodí pouze pro vestavìní do vodorovnì probíhajících potrubí
− smìr prùtoku odpovídající šipce na tìlesu
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Obr. 3 - Funkce
redukèní ventil tlaku typ 33-1

Obr. 4 - Funkce
pøepadový ventil typ 33-7

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Tìleso ventilu
Sedlo ventilu
Kuelka
Tyèka kuelky
Kovový vlnovec

Regulaèní membrána
Regulaèní pruiny
Pomocný øídící ventil
Nastavení poadované
hodnoty

Zkouška souèástek
Pøístroje jako SAV pøíp. SÜV - pro vodu - jsou pøezkušovány
Technickým dozorèím spolkem (TÜV). Zkušební znaèku
obdríte na vyádání.
Abmessungen
Rozmìry
Tabulka 3 - rozmìry v mm a hmotnost
Svìtlost

DN

Délka

L

Výška

H

65

80

PN 16

PN 16/25

PN 16/25/4
0

šedolitina
GG-25
WN 0.6025

sférolitina1)
GGG-40.3
WN 0.7043

ocelolitina
GS-C 25
WN 1.0619

1)

100 125 150 200 250

290 310 350 400 480 600 730
605

Membránové
tìleso Æ D A = 640 cm2

Tabulka 2 ⋅ materiály (WN = èíslo materiálu)
Jmen. tlak

1

635 685 815

925

380

+10% pro ocelolitinu PN 25 a sférolitinu GGG-40.3 PN 25

L

Nerez ocel WN 1.4006
Nerez ocel
DN 65 a DN 100: WN 1.4006
DN 125 a DN 250: WN 1.4301

Kuelka s EPDMmìkkým tìsnìním
Odlehèovací vlnovec
Tìsnící krouek

Nerez ocel WN 1.4571

H

Grafit s kovovým nosièem

Servopohon
Misky membrány

Ocelový plech StW 22 DIN 1614

Membrána

EPDM s tkaninovou vlokou

Vodící pouzdro

DU-pouzdro s EPDM-tìsnícím kroukem

Regulaèní ventil
Tìleso

Mosaz × CuZn37Pb WN 2.0331

Kuelka

Mosaz × CuZn40Pb2 WN 2.0402

Kovový vlnovec
Øídící vedení
Šroubení
1)

Tombak × CuZn15 WN 2.0240
Ocel, zvláštní provedení mìï
Ocel

a vèetnì DN 150

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D - 6 0314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D - 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07

ØD

Obr 5 ⋅ Rozmìry

Objednací text
Redukèní ventil tlaku typ 33-1/pøepouštìcí ventil typ 33-7
DN ..., PN..., materiál tìlesa ...
event. zvláštní provedení .../pøíslušenství ...
Technické zmìny vyhrazeny.
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