
Pou�ití

RegulÆtor tlaku pro po�adovanØ hodnoty od 1 bar do 11 bar -
jmenovitÆ svìtlost ventilu DN 125 a� DN 400 - jmenovitý tlak
PN 16 a PN 25 - pro kapaliny a nehołlavØ plyny do 150 °C.

DiferenŁní tlak nad regulÆtorem slou�í jako pomocnÆ energie
a musí pro otevłení regulÆtoru odpovídat alespoò minimÆlnímu
diferenŁnímu tlaku ∆Pmin płedepsanØmu v tabulce 1.
Namontovaný pomocný łídící ventil - jako redukŁní ventil tlaku
nebo płepou�tìcí ventil - urŁuje funkci regulÆtoru.

CharakteristickØ znaky

• regulÆtory P nenÆroŁnØ na œdr�bu, není tłeba �ÆdnÆ po-
mocnÆ energie

• obzvlÆ�tì płíznivØ regulaŁní vlastnosti płi malØ odchylce
regulace, t.j. vysokÆ płesnost regulace pomocným łídicí ven-
tilem

• pohodlnØ nastavení po�adovanØ hodnoty na pomocnØm
łídicím ventilu

• jednosedlový prøchozí ventil s płírubovým napojením

Provedení

− regulaŁní ventil typ 2422 (modifikovaný) s mìkce tìsnící
ku�elkou a vnitłní zavírací pru�inou bez servopohonu,

− v danØm płípadì s pomocným łídicím ventilem (HSV) s la-
paŁem neŁistot a jehlovým �krtícím ventilem,

− tìleso ventilu z �edolitiny, sfØrolitiny nebo ocelolitiny

Typ 2333 × redukŁní ventil tlaku pro kapaliny a nehołlavØ
plyny. Pro regulaci sní�enØho tlaku p2 na nastavenou
po�adovanou hodnotu na pomocnØm łídicím ventilu.
Tento typ je vybavený pro medium vhodným pomocným
łídícím ventilem (HSV); redukŁní ventil typ 50 ES nebo 44-2.
Standardní provedení s HSV 50 ES je zvlÆ�tì vhodnØ pro stu-
denou vodu.

Typ 2335 × płepou�tìcí ventil (obr. 1) pro kapaliny a ne-
hołlavØ plyny. Pro regulaci tlaku płed p1 na nastavenou
po�adovanou hodnotu na pomocnØm łídicím ventilu.
Vybavený vhodným pomocným łídicím ventilem pro medium
(HSV); standardnì s płepadovým ventilem typ 44-7.

�

ZvlÆ�tní provedení

− provedení podle ANSI
− provedení podle JIS
− s rozdìlovaŁem proudìní pro omezení hluku (nikoliv u ka-

palin)
− vy��í jmenovitý tlak
− vy��í rozsahy po�adovanØ hodnoty
− provedení odolnØ olejøm
− dodatkovì s 2/2-cestným magnetickým ventilem pro nouzo

vou regulaŁní funkci pro dÆlkovou obsluhu nebo omezovací
funkci v kombinaci s el. bezpeŁnostním omezovaŁem tlaku

Typ 2333: ventil zavírÆ, kdy� tlak za ventilem stoupÆ.
Typ 2335: ventil otvírÆ, kdy� tlak płed ventilem stoupÆ.

RegulÆtory tlaku bez pomocnØ energie
pomocnì ovlÆdanØ prøtokovým mediem

RedukŁní ventil tlaku typ 2333 s pomocným łídicím ventilem

Płepou�tìcí ventil typ 2335 s pomocným łídícím ventilem

Obr. 1 ⋅ Płepadový ventil typ 2335 (DN 150) s pomocným
łídicím ventilem (SSV) typ 44-7
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Funkce

Prøchozí ventil je protØkÆn ve smìru �ipky. Postavení ku�elky
ventilu ovlivòuje płitom prøtok po uvolnìnØ plo�e mezi
ku�elkou (3) a sedlem ventilu (2). SmìrodatnØ pro pomìry tlaku
v regulaŁním ventilu je postavení zdvihu pomocnØho ov-
lÆdacího ventilu HSV (5). Zøstane-li HSV zavłený, je regulaŁní
ventil œplnì odlehŁen. Mezi HSV a jehlovým �krtícím ventilem
(6) venku na odlehŁovacím vlnovci (4) - u DN 300 a DN 400:
nad odlehŁovací membrÆnou - trvající łídící tlak ps a tlak płed
p1 se zvedají na (ps = p1). Stavìcí pru�ina pod ku�elkou ven-
tilu zavírÆ ventil. S otevłením HSV se zvìt�uje Dp nad jehlovým
�krtícím ventilem. Síla na plo�e ku�elky pøsobí proti síle stavìcí
pru�iny a otvírÆ ventil.
Pro bezpeŁnou funkci musí - u omezovaŁe tlaku a płepadovØho
ventilu - trvat v tabulce 1 uvedený minimÆlní diferenŁní tlak
Dpmin .

U redukŁního ventilu tlaku typ 2333 vede stoupající
sní�ený tlak p2 k zavłení HSV (5). Øídicí tlak ps stoupÆ, płiŁem�
se pohybuje ku�elka (3) ve smìru zavłení. Płi zavłenØm HSV
(5) (ps = p1) je takØ œplnì zavłen redukŁní ventil.

U płepadovØho ventilu typ 2335 zpøsobuje stoupající
płední tlak p1 otevłení HSV (5). Øídící tlak ps klesÆ. RegulaŁní
ventil otvírÆ proti síle stavìcí pru�iny.

ZabudovÆní

• zabudovÆní do vodorovnì probíhajícího potrubí,
• smìr prøtoku odpovídající �ipce na tìlese,
• a� DN 250: skladba ventilu vŁetnì tìlesa smìłujícího dolø

DN 300, DN 400: odlehŁovací membrÆna nahoru.
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obr. 2 ⋅ redukŁní ventil tlaku typ 2333 (DN 125 a� DN 150)
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obr. 3 ⋅ redukŁní ventil tlaku typ 2333 (DN 300 a DN 400)

funkce

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

funkce
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1 tìleso ventilu
2 sedlo ventilu
3 ku�elka s tyŁkou ku�elky

a stavìcí pru�inou
4 odlehŁovací vlnovec;

u DN 300 a DN 400:
odlehŁovací membrÆny

5 pomocný łídící ventil (HS)
5.1 tlakovØ vedení po�adovaných

hodnot
6 jehlový �krtící ventil
7 lapaŁ neŁistot



Rozsah po�adovanØ hodnoty v bar, plynule nastavitelný.

Diagram tlaku-teploty

Max. płíp. diferenŁní tlaky ∆pmax jsou omezeny œdaji
v nÆsledujícím grafu tlaku-teploty (obr. 5)

Tabulka 2 ⋅ materiÆly (Łísla materiÆlu)

RegulaŁní ventil

Jmen. tlak PN 16 16/25 16/25

Tìleso
�edolitina
GG-25

WN 0.6025

sfØrolitina
GGG-40.3

WN 0.7043

ocelolitina
GS-C 25

WN 1.0619

Sedlo ventilu nerez ocel WN 1.4006

Ku�elka
Standardní provedení nerez ocel (WN 1.4301) s EPDM-mìkkým tìsnìním

Provedení odolnØ
olejøm

a� DN 250: PTFE mìkkØ tìsnìní
u DN 300: FKM-mìkkØ tìsnìní
u DN 400: NBR-mìkkØ tìsnìní

OdlehŁení tlaku
Entlastungsschalen StW 22

DN 125 a� DN 250: odlehŁující vlnovec zCrNiMo-oceli (WN 1.4571)
DN 300/DN 400: EPDM-odlehŁující membrÆna

Provedení odolnØ
olejøm

a� DN 300: FKM
bei DN 400: NBR

PlochØ tìsnìní Grafit s kovovým nosiŁem

Pomocný łídící ventil HSV

typ 50 ES 44-2 44-7

Tìleso mosaz
CuZn40Pb

slitina mìdiG-CuSn5ZnPb

Sedlo WN 1.4104

Ku�elka WN 1.4104 WN 1.4305

s mìkkým tìsnìním NBR EPDM

provedení odolnØ
olejøm

NBR FKM

Pru�ina po�ad. hodnoty Ocelový drÆt pru�iny C

MembrÆna pohonu CR EPDM

Provedení odolnØ
olejøm

NBR FKM

Tabulka 1 ⋅ technickÆ data ⋅ v�echny tlaky v bar (płetlak)

Jmen. tlak PN 16 nebo 25

Jmen. svìtlost DN 125 150 200 250 300 400

Hodnoty KVS 200 360 520 620 1100 2000

Hodnoty KVS I (s rozdìlovaŁem
proudìní St I) 150 270 400 500 − −

Hodnota z 0,35 0,3 0,2

Min. difer. tlak ∆pmin v bar 1,2 1 0,8

Max. płíp. difer. tlak ∆pmax v bar 16 12 10 6

Prøsakový prøtok ≤ 0,02 % z hodnoty KVS

Max. płíp. teplota 50 °C u HSV 50 ES
150 °C 1) u HSV 44-2 a 44-7

GGG 40.3, GS - C 25

obr. 5 ⋅ diagram tlaku � teploty
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Rozmìry

Objednací text

RedukŁní ventil tlaku typ 2333/płepadový ventil typ 2335
DN ...
MateriÆl tìlesa ..., PN ,,,
Rozsah po�adovanØ hodnoty ... bar
Medium ..., max. teplota media ...
event. zvlÆ�tní provedení ...

TechnickØ zmìny vyhrazeny.

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

Obr. 6 ⋅ Rozmìry
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Tabulka 3 ⋅ rozmìry v mm a hmotnosti v kg

Jmen. svìtlost DN 125 150 200 250 300 400

DØlka L 400 480 600 730 850 1100

Vý�ka H1 460 590 730 510 610

Vý�ka H2 145 175 270 290 390

Hmotnost1) (pro PN 16 s hrdlemHSV) 75 118 260 305 315 625
1) +10% pro ocelolitinu PN 25 a sfØrolitinu GGG-40.3 PN 25

RedukŁní ventil tlaku typ 2333/płepou�tìcí ventil typ 2335
-DN 125 a� DN 250 -

RedukŁní ventil tlaku typ 2333/płepou�tìcí ventil typ 2335

- DN 300 a DN 400 -

Výhradní zastoupení: DLOUHÝ I.T.A.
JinonickÆ 805/57 150 00 Praha 5
Tel.: 02/5721 0437, 5721 0438, 525 634
Fax: 02/ 5721 0439
www.dlouhy-ita.cz, E-mail:info@dlouhy-ita.cz
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