
Pou�ití
Po�adovanØ 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 jinÆ kapalnÆ media do 150 °C, pro vzduch
a nehołlavØ plyny do 80 °C.

RegulÆtory tlaku sestÆvají z regulaŁního ventilu, pohonu
a namontovanØho pomocnØho ovlÆdacího ventilu. DiferenŁní
tlak nad regulÆtorem slou�í jako pomocnÆ energie. Pro otevłení
regulÆtoru musí odpovídat minimÆlnímu diferenŁnímu tlaku
Dpmin, uvedenØmu v tabulce. Pomocný ovlÆdací ventil urŁuje
s płíslu�ným �roubením funkci regulÆtoru. Jeho výchozí
ovlÆdací tlak a tlak, který mÆ být konstantnì dodr�ovÆn je
płenÆ�en impulsními trubkami na pracovní membrÆnu pohonu,
kterÆ je uchycena pru�inou.
CharakteristickØ znaky
• regulÆtor P je nenÆroŁný na œdr�bu, není tłeba �ÆdnÆ po-

mocnÆ energie
• obzvlÆ�tì płíznivØ jsou regulaŁní vlastnosti płi malØ

zbytkovØ regulaŁní odchylce, t.j. vysokÆ płesnost regulace
namontovaným pomocným regulaŁním ventilem

• dÆle rozsah po�adovanØ hodnoty a pohodlnØ nastavení na
pomocnØm regulaŁním ventilu

• tìsný uzavírací jednosedlový ventil s odlehŁením płedního
a nÆslednØho tlaku vlnovcem z nerez oceli

• je vhodný pro załízení na dÆlkový rozvod tepla - płístroj od-
povídÆ po�adavkøm AGFW (Pracovní spoleŁenství dÆlko-
vØho tepla) -

Provedení
RegulÆtory tlaku sestÆvají z regulaŁního ventilu s mìkce tìsnící
ku�elkou a tìlesa ze �edolitiny, sfØrolitiny (DN 65 do DN 150)
nebo ocelolitiny a pohonu s EPDM-valivou membrÆnou s œŁin-
nou membrÆnovou plochou A = 640 cm2.
Typ 33-1 × BezpeŁnostní uzavírací ventil (SAV) (obr. 1)
s redukŁním ventilem pro regulaci sní�enØho tlaku p2 na
nastavenou po�adovanou hodnotu na pomocnØm regulaŁním
ventilu HSV.

Diagram tlaku-teploty

Typ 33-1: Ventil uzavírá, stoupá-li tlak za ventilem.
Typ 33-7: Ventil otevírÆ, stopÆ-li tlak płed ventilem.

TÜV-płezkou�eno
- pro vodu -

RegulÆtory tlaku bez pomocnØ energie
pomocnì ovlÆdanØ prøtokovým mediem

Typ 33-1 × bezpeŁnostní uzavírací ventil (SAV) s redukŁním ventilem tlaku

Typ 33-7 × bezpeŁnostní płepou�tìcí ventil (SÜV)

Obr. 2
Płepou�tìcí ventil 33-7

Tabulka 1 ⋅ technickÆ data ⋅ všechny tlaky v bar (pøetlak)

Jmen. tlak PN 16 a� 40
Jmen. svìtlost1) DN 65 80 100 125 150 200 250
Hodnota KVS 50 80 125 190 280 420 500
Hodnota KVS-0,32) 1,6 1,7 2 2,4 3 5 5
Hodnota z 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,3 0,3
Max. płíp. teplota 150 °C
Min. difer. tlak ∆pmin
v bar 0,4 0,5 0,6

Rozsah po�ad.
hodnot1)

plynule nastavitelnÆ

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

Max. płíp. difer. tlak
∆p v bar 16 12 10

Max. płíp. tlak płed
p1

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

1) DN 300 a DN 400, jako� i rozsah po�ad.hodnoty 1 a� 16 bar - nezkou�enØ
souŁÆstky - lze dodat na vy�ÆdÆní
2) I płes zabudovÆní lapaŁe neŁistot płed regulÆtorem mohou ŁÆstice neŁistot -
v zÆvislosti na vzdÆlenosti od síta � nepłíznivì ovlivnit uzavírÆní regulaŁního
ventilu. Płi nasazení lapaŁe neŁistot SAMSON typ 2NI mø�e max. prøsak,
zpøsobený zneŁi�tìním ventilu, odpovídat udanØ hodnotì Kvs 0,3.

Pro dimenzovÆní bezpeŁnostního ventilu nebo bezpeŁnostního płepadovØho
ventilu je tato hodnota významnÆ.

1) Mez nasazení podle DIN 4747
do DN 50: GG-25 pro teploty ≤200°C
od DN 65: GG-25 pro teploty ≤120°C
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Typ 33-7 × BezpeŁnostní płepou�tìcí ventil (SÜV) (obr.2)
pro regulaci tlaku płed p1 na po�adovanou hodnotu na-
stavenou na pomocnØ łídícím ventilu HSV.

Obr. 1
RedukŁní ventil tlaku typ 33-1
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Funkce
Ventil je protØkÆn ve smìru �ipky. Postavení ku�elky ventilu płi-
tom ovlivòuje prøtok po uvolnìnØ plo�e mezi ku�elkou (3) a sed-
lem ventilu (2).
Płi œplnì odlehŁenØm ventilu pøsobí tlak płed ku�elkou (3) nad
vrtem v tyŁce ku�elky na vnìj�í stranu vlnovce (5), tlak za
ku�elkou pøsobí na vnitłní stranu. Tím jsou kompenzovÆny
tlakovØ síly na ku�elce ventilu.
NezÆvisle na zpøsobu konstrukce jako redukŁní ventil tlaku
(obr. 3) nebo płepou�tìcí ventil (obr. 4) prochÆzí tlak płed p1
łídícím vedením jako pomocnÆ energie k pomocnØmu łídícímu
ventilu HSW (8); vybaví łídící tlak ps zÆvislý na nastavení
po�adovanØ hodnoty (9).
U redukŁního ventilu tlaku typ 33-1 (obr. 3) trvÆ sní�ený
tlak p2, který mÆ být konstantnì udr�ovÆn, na HSV a spodní
stranì membrÆny. HSV zde pracuje jako redukŁní ventil tlaku,
vede shora łídící tlak ps - proti velikosti regulace p2 a síle
pru�iny - na membrÆnu.
Klesne-li tlak p2 , který mÆ ventil regulovat, stoupÆ ps ; regulaŁní
ventil je płíslu�nì otevłen. V zavłenØm stavu je ps = p2 ; ventil
zavírÆ silou ovlÆdacích pru�in (7).
U płepou�tìcího ventilu typ 33-7 (obr. 4) je HSV płe-
pou�tìcí ventil. Tlak płed p1, který mÆ regulovat, pøsobí shora
na membrÆnu, płiŁem� łídící tlak ps, vytvołený HSV se stou-
pajícím tlakem płed p1 klesÆ. RegulaŁní ventil otevírÆ potom
proti síle ovlÆdacích pru�in (7). V zavłenØm stavu je ps = p1,
regulaŁní ventil zavírÆ silou ovlÆdacích pru�in.
U płepadovØho ventilu typ 343-7 (obr.4) je HSV płe-
pou�tìcí ventil. Tlak płed p1, který mÆ regulovat, pøsobí shora
na membrÆnu, płiŁem� klesne łídící tlak ps vyrobený prostłed-
nictvím HSV spolu se stoupajícím tlakem płed p1. RegulaŁní
ventil otvírÆ potom proti síle regulaŁních pru�in (7).
V zavì�enØm stavu je ps = p1, regulaŁní ventil zavírÆ silou regu-
laŁních pru�in.

ZabudovÆní
− płístroj płipravený pro zabudovÆní se hodí pouze pro ves-

tavìní do vodorovnì probíhajících potrubí
− smìr prøtoku odpovídající �ipce na tìlesu

Zkou�ka souŁÆstek
Płístroje jako SAV płíp. SÜV - pro vodu - jsou płezku�ovÆny
Technickým dozorŁím spolkem (TÜV). Zku�ební znaŁku
obdr�íte na vy�ÆdÆní.
Abmessungen

Rozmìry

Objednací text
RedukŁní ventil tlaku typ 33-1/płepou�tìcí ventil typ 33-7
DN ..., PN..., materiÆl tìlesa ...
event. zvlÆ�tní provedení .../płíslu�enství ...

TechnickØ zmìny vyhrazeny.

Tabulka 2 ⋅ materiÆly (WN = Łíslo materiÆlu)
RegulaŁní ventil

Jmen. tlak PN 16 PN 16/25 PN 16/25/4
0

Tìleso
�edolitina
GG-25

WN 0.6025

sfØrolitina1)

GGG-40.3
WN 0.7043

ocelolitina
GS-C 25

WN 1.0619

Sedlo Nerez ocel WN 1.4006

Ku�elka s EPDM-
mìkkým tìsnìním

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

OdlehŁovací vlnovec Nerez ocel WN 1.4571

Tìsnící krou�ek Grafit s kovovým nosiŁem

Servopohon

Misky membrÆny Ocelový plech StW 22 DIN 1614

MembrÆna EPDM s tkaninovou vlo�kou

Vodící pouzdro DU-pouzdro s EPDM-tìsnícím krou�kem

RegulaŁní ventil

Tìleso Mosaz × CuZn37Pb WN 2.0331

Ku�elka Mosaz × CuZn40Pb2 WN 2.0402

Kovový vlnovec Tombak × CuZn15 WN 2.0240

Øídící vedení Ocel, zvlÆ�tní provedení mìï

�roubení Ocel
1) a� vŁetnì DN 150

Tabulka 3 - rozmìry v mm a hmotnost

Svìtlost DN 65 80 100 125 150 200 250

DØlka L 290 310 350 400 480 600 730

Vý�ka H 605 635 685 815 925

MembrÆnovØ
tìleso ˘ D 380A = 640 cm2

1) +10% pro ocelolitinu PN 25 a sfØrolitinu GGG-40.3 PN 25

Obr 5 ⋅ Rozmìry

1

2
3

4
5

6

7

p

9

2

p1

ps

8

L

H

ØD

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

1 Tìleso ventilu
2 Sedlo ventilu
3 Ku�elka
4 TyŁka ku�elky
5 Kovový vlnovec

6 RegulaŁní membrÆna
7 RegulaŁní pru�iny
8 Pomocný łídící ventil
9 Nastavení po�adovanØ
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Obr. 3 - Funkce
redukŁní ventil tlaku typ 33-1

Obr. 4 - Funkce
płepadový ventil typ 33-7
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