Regulátory tlaku bez pomocné energie
pomocnì ovládané prùtokovým mediem

Redukèní ventil tlaku typ 2333 s pomocným øídicím ventilem
Pøepouštìcí ventil typ 2335 s pomocným øídícím ventilem

Pouití
Regulátor tlaku pro poadované hodnoty od 1 bar do 11 bar jmenovitá svìtlost ventilu DN 125 a DN 400 - jmenovitý tlak
PN 16 a PN 25 - pro kapaliny a nehoølavé plyny do 150 °C.

Typ 2333: ventil zavírá, kdy tlak za ventilem stoupá.
–Typ 2335: ventil otvírá, kdy tlak pøed ventilem stoupá.

Diferenèní tlak nad regulátorem slouí jako pomocná energie
a musí pro otevøení regulátoru odpovídat alespoò minimálnímu
diferenènímu tlaku ∆Pmin pøedepsanému v tabulce 1.
Namontovaný pomocný øídící ventil - jako redukèní ventil tlaku
nebo pøepouštìcí ventil - urèuje funkci regulátoru.
Charakteristické znaky
· regulátory P nenároèné na údrbu, není tøeba ádná pomocná energie
· obzvláštì pøíznivé regulaèní vlastnosti pøi malé odchylce
regulace, t.j. vysoká pøesnost regulace pomocným øídicí ventilem
· pohodlné nastavení poadované hodnoty na pomocném
øídicím ventilu
· jednosedlový prùchozí ventil s pøírubovým napojením

Provedení
− regulaèní ventil typ 2422 (modifikovaný) s mìkce tìsnící
kuelkou a vnitøní zavírací pruinou bez servopohonu,
− v daném pøípadì s pomocným øídicím ventilem (HSV) s lapaèem neèistot a jehlovým škrtícím ventilem,
− tìleso ventilu z šedolitiny, sférolitiny nebo ocelolitiny
Typ 2333 × redukèní ventil tlaku pro kapaliny a nehoølavé
plyny. Pro regulaci sníeného tlaku p2 na nastavenou
poadovanou hodnotu na pomocném øídicím ventilu.
Tento typ je vybavený pro medium vhodným pomocným
øídícím ventilem (HSV); redukèní ventil typ 50 ES nebo 44-2.
Standardní provedení s HSV 50 ES je zvláštì vhodné pro studenou vodu.
Typ 2335 × pøepouštìcí ventil (obr. 1) pro kapaliny a nehoølavé plyny. Pro regulaci tlaku pøed p1 na nastavenou
poadovanou hodnotu na pomocném øídicím ventilu.
Vybavený vhodným pomocným øídicím ventilem pro medium
(HSV); standardnì s pøepadovým ventilem typ 44-7.

Pøíslušný pøehledový list
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Obr. 1 ⋅ Pøepadový ventil typ 2335 (DN 150) s pomocným
øídicím ventilem (SSV) typ 44-7

Zvláštní provedení
− provedení podle ANSI
− provedení podle JIS
− s rozdìlovaèem proudìní pro omezení hluku (nikoliv u kapalin)
− vyšší jmenovitý tlak
− vyšší rozsahy poadované hodnoty
− provedení odolné olejùm
− dodatkovì s 2/2-cestným magnetickým ventilem pro nouzo
vou regulaèní funkci pro dálkovou obsluhu nebo omezovací
funkci v kombinaci s el. bezpeènostním omezovaèem tlaku
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Funkce
Prùchozí ventil je protékán ve smìru šipky. Postavení kuelky
ventilu ovlivòuje pøitom prùtok po uvolnìné ploše mezi
kuelkou (3) a sedlem ventilu (2). Smìrodatné pro pomìry tlaku
v regulaèním ventilu je postavení zdvihu pomocného ovládacího ventilu HSV (5). Zùstane-li HSV zavøený, je regulaèní
ventil úplnì odlehèen. Mezi HSV a jehlovým škrtícím ventilem
(6) venku na odlehèovacím vlnovci (4) - u DN 300 a DN 400:
nad odlehèovací membránou - trvající øídící tlak ps a tlak pøed
p1 se zvedají na (ps = p1). Stavìcí pruina pod kuelkou ventilu zavírá ventil. S otevøením HSV se zvìtšuje Dp nad jehlovým
škrtícím ventilem. Síla na ploše kuelky pùsobí proti síle stavìcí
pruiny a otvírá ventil.
Pro bezpeènou funkci musí - u omezovaèe tlaku a pøepadového
ventilu - trvat v tabulce 1 uvedený minimální diferenèní tlak
Dpmin .

1

p1

p2

pS

obr. 2 ⋅ redukèní ventil tlaku typ 2333 (DN 125 a DN 150)

funkce
U redukèního ventilu tlaku typ 2333 vede stoupající
sníený tlak p2 k zavøení HSV (5). Øídicí tlak ps stoupá, pøièem
se pohybuje kuelka (3) ve smìru zavøení. Pøi zavøeném HSV
(5) (ps = p1) je také úplnì zavøen redukèní ventil.

pS

U pøepadového ventilu typ 2335 zpùsobuje stoupající
pøední tlak p1 otevøení HSV (5). Øídící tlak ps klesá. Regulaèní
ventil otvírá proti síle stavìcí pruiny.
p2

p1

1

Zabudování
· zabudování do vodorovnì probíhajícího potrubí,
· smìr prùtoku odpovídající šipce na tìlese,
· a DN 250: skladba ventilu vèetnì tìlesa smìøujícího dolù

2

3

4

obr. 3 ⋅ redukèní ventil tlaku typ 2333 (DN 300 a DN 400)

funkce

1

DN 300, DN 400: odlehèovací membrána nahoru.

p2

p1

pS
5.1

obr. 4 ⋅ pøepadový ventil 2335 (DN 125 a DN 250)

funkce
1
2
3
4

2

tìleso ventilu
sedlo ventilu
kuelka s tyèkou kuelky
a stavìcí pruinou
odlehèovací vlnovec;
u DN 300 a DN 400:
odlehèovací membrány

5 pomocný øídící ventil (HS)
5.1 tlakové vedení poadovaných
hodnot
6 jehlový škrtící ventil
7 lapaè neèistot
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Tabulka 1 ⋅ technická data ⋅ všechny tlaky v bar (pøetlak)
Jmen. tlak

PN

Jmen. svìtlost

DN

16 nebo 25
125

150

200

250

300

400

Hodnoty KVS

200

360

520

620

1100

2000

Hodnoty KVS I (s rozdìlovaèem
proudìní St I)

150

270

400

500

−

−

Hodnota z

0,35

0,3

Min. difer. tlak ∆pmin v bar

1,2

1

Max. pøíp. difer. tlak ∆pmax v bar

16

12

0,2
0,8
10

6

Prùsakový prùtok

≤ 0,02 % z hodnoty KVS

Max. pøíp. teplota

50 °C u HSV 50 ES
150 °C 1) u HSV 44-2 a 44-7

Rozsah poadované hodnoty v bar, plynule nastavitelný.
Tabulka 2 ⋅ materiály (èísla materiálu)
Regulaèní ventil
Jmen. tlak

PN

Tìleso

16

16/25

16/25

šedolitina
GG-25
WN 0.6025

sférolitina
GGG-40.3
WN 0.7043

ocelolitina
GS-C 25
WN 1.0619

Sedlo ventilu

nerez ocel WN 1.4006

Kuelka
Standardní provedení

nerez ocel (WN 1.4301) s EPDM-mìkkým tìsnìním

Provedení odolné
olejùm

a DN 250: PTFE mìkké tìsnìní
u DN 300: FKM-mìkké tìsnìní
u DN 400: NBR-mìkké tìsnìní
Entlastungsschalen StW 22
DN 125 a DN 250: odlehèující vlnovec zCrNiMo-oceli (WN 1.4571)
DN 300/DN 400: EPDM-odlehèující membrána

Odlehèení tlaku
Provedení odolné
olejùm

a DN 300: FKM
bei DN 400: NBR

Ploché tìsnìní

Grafit s kovovým nosièem

Pomocný øídící ventil HSV
50 ES

typ
Tìleso

44-2

44-7

mosaz
CuZn 40Pb

slitina mìdiG-CuSn 5ZnPb

Sedlo
Kuelka

WN 1.4104

WN 1.4104

WN 1.4305

s mìkkým tìsnìním

NBR

EPDM

provedení odolné
olejùm

NBR

Pruina poad. hodnoty
Membrána pohonu
Provedení odolné
olejùm

FKM
Ocelový drát pruiny C

CR
NBR

Diagram tlaku-teploty
Max. pøíp. diferenèní tlaky ∆pmax jsou omezeny údaji
v následujícím grafu tlaku-teploty (obr. 5)

EPDM
FKM

GGG 40.3, GS - C 25

obr. 5 ⋅ diagram tlaku – teploty
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Tabulka 3 ⋅ rozmìry v mm a hmotnosti v kg
Jmen. svìtlost

125

150

200

250

300

400

Délka L

400

480

600

730

850

1100

Výška H1

460

590

730

510

610

Výška H2

145

175

270

290

390

75

118

315

625

Hmotnost1)
1)

DN

(pro PN 16 s hrdlemHSV)

260

305

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

Rozmìry

1

1

Redukèní ventil tlaku typ 2333/pøepouštìcí ventil typ 2335
-DN 125 a DN 250 -

Redukèní ventil tlaku typ 2333/pøepouštìcí ventil typ 2335
- DN 300 a DN 400 -

Obr. 6 ⋅ Rozmìry

Objednací text
Redukèní ventil tlaku typ 2333/pøepadový ventil typ 2335
DN ...
Materiál tìlesa ..., PN ,,,
Rozsah poadované hodnoty ... bar
Medium ..., max. teplota media ...
event. zvláštní provedení ...

Technické zmìny vyhrazeny.
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