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Rys. 1 · Zawór trójdrogowy 
      z si³ownikiem elektrycznym
      typu 3226/5824

Rys. 2 · Zawór trójdrogowy typu 3226/2780-2 
      z si³ownikiem pneumatycznym 
      i ustawnikiem pozycyjnym typu 3760



1. Budowa i sposób dzia³ania

Zawory regulacyjne z si³ownikiem elektrycz-
nym sk³adaj¹ siê z zaworu trójdrogowego ty-
pu 3226 i si³ownika elektrycznego typu 5824
lub 5825 z funkcj¹ nastawy awaryjnej.

Si³owniki z funkcj¹ nastawy awaryjnej s¹ wy-
posa¿one w sprê¿ynê pomocnicz¹, po³¹czo-
n¹ z silnikiem za pomoc¹ sprzêg³a.

Elektromagnes roz³¹cza sprzêg³o w wypad-
ku zaniku zasilania lub przerwania obwodu
pomocniczego. Powoduje to zwolnienie
sprê¿yny i wysuniêcie trzpienia si³ownika.
W przypadku zaworu mieszaj¹cego nastê-
puje zamkniêcie przelotu B-AB.

Zawory regulacyjne z si³ownikiem pneuma-
tycznym sk³adaj¹ siê z zaworu trójdrogowe-
go typu 3226 i si³ownika pneumatycznego
typu 2780-1 lub 2780-2 (do zintegrowanej
zabudowy ustawnika pozycyjnego).

Kierunek przep³ywu przez zawór trójdrogo-
wy jest zgodny ze wskazaniem strza³ki na
korpusie. Po³o¿enie grzyba zaworu (11) de-

cyduje o natê¿eniu przep³ywu przez przeœwit
miêdzy grzybem i gniazdem.
Grzyb po³¹czony jest z si³ownikiem docisko-
wo.Trzpieñ si³ownika wysuwaj¹c siê powo-
duje przesuwanie grzyba w dó³. Przy wci¹-
ganiu trzpienia si³ownika trzpieñ grzyba prze-
suwany jest ku górze za pomoc¹ sprê¿yny (5).
Dla si³owników elektrycznych standardowym
sygna³em steruj¹cym jest sygna³ trójpunktowy.
W przypadku si³owników pneumatycznych
typu 2780-1 do przy³¹cza ciœnienia steruj¹-
cego doprowadzany jest sygna³ pneumaty-
czny w zakresie 0,4 do 1 bar, a si³owników
typu 2780-2 sygna³ w zakresie 0,4 do 2 bar.
Zawór mieszaj¹cy ró¿ni siê od rozdzielaj¹-
cego u³o¿eniem grzyba i dlatego nale¿y je
montowaæ zgodnie ze schematami przedsta-
wionymi na rys. 5.

OSTRZE¯ENIE
Urz¹dzenie mo¿e byæ montowane, uruchamiane i eksploatowane wy³¹cz-
nie przez fachowy personel. Wymagane s¹ odpowiednie warunki trans-
portu i sk³adowania.

Si³ownik typu 5825 z funkcj¹ nastawy awaryjnej mo¿e byæ przestawiany
rêcznie jedynie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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1.1 Dane techniczne zaworów
Œrednica nominalna gwint wewnêtrzny G 1/2 3/4 1

gwint zewnêtrzny DN 15 20 25 32 40 50

Ciœnienie nominalne PN 25

Wspó³czynniki Kvs 4 1) 6,3 10 16 20 32

Skok nominalny mm 6 12

Dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ �p bar 10 6,2 4,2 1,7 1,1 1,1

Max. dopuszczalna temperatura 150°C

Przeciek < KlII. wg DIN IEC 534 (�0,05% wartoœci wspó³czynnika Kvs)

Uszczelnienie grzyba uszczelnienie miêkkie

Materia³y korpus stop G-CuSn 5 Zn Pb

grzyb Cu Zn 60 Pb 2 zh z uszczelnieniem miêkkim z EPDM
(kauczuk etylenowo-propylenowy) 2)

d³awnica pierœcienie z FPM (FMK) i EPDM 2)

1) do wyboru tak¿e 1,0; 1,6 i 2,5
2) w wykonaniu odpornym na dzia³anie olejów zamiast kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) stosuje siê FPM (FKM)

1.2 Dane techniczne si³owników
Si³owniki elektryczne Typ  5824 bez funkcji 

nastawy awaryjnej
5825 z funkcj¹

nastawy awaryjnej

–10 –11 –20 –10 –11 –20

Skok nominalny 1) mm 7,5
(6,0)

7,5
(6,0)

12 7,5
(6,0)

7,5
(6,0)

12

Czas przestawienia s 45 (35) 90 (70) 70 45 (35) 90 (70) 70

Czas przestawienia przez sprze¿ynê
nastawy awaryjnej s — 4 5 8

Nominalna si³a nacisku osiowego N 700

      z funkcj¹ nastawy awaryjnej N — 500

Napêd rêczny tak mo¿liwy

Przy³¹cze elektryczne V 230, 50 Hz,   24 V na ¿yczenie

Pobór mocy ok. 3 VA ok. 3 VA + 1 VA

Dop. temperatura otoczenia 0 do 50°C 

Dop. temperatura sk³adowania –20 do 70°C 

Dop. temperatura trzpienia si³ownika 0 do 110°C

Stopieñ ochrony 
(monta¿ pionowy zgodnie z DIN IEC 529) IP 54

Klasa ochrony II

Kategoria przepiêciowa II

Stopieñ zanieczyszczenia 2

Odpornoœæ na zak³ócenia EN 50082-2

Emisja zak³óceñ EN 50081-1

Ciê¿ar 0,75 1
1) si³owniki o skoku 7,5 mm mog¹ wspó³pracowaæ z zaworami o skoku 6 mm
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2. Monta¿

Zawór trójdrogowy nale¿y montowaæ z si³ow-
nikiem skierowanym do góry. Je¿eli zawór i
si³ownik s¹ dostarczane osobno, nale¿y naj-
pierw zamontowaæ zawór, a potem si³ownik.

Zawór mo¿e byæ stosowany jako zawór mie-
szaj¹cy lub rozdzielaj¹cy. Przyk³ady monta-
¿u przedstawiono na rys. 5.

Wybieraj¹c miejsce monta¿u nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿eby po zmontowaniu ca³oœci instalacji
urz¹dzenie by³o ³atwo dostêpne. Ruroci¹gi na-
le¿y przed monta¿em dok³adnie przep³ukaæ.

Przed zaworem nale¿y zamontowaæ filtr (np.
typu 1 NI firmy SAMSON) ), poniewa¿ w
przeciwnym razie resztki uszczelek, pozosta-

³oœci po spawaniu lub te¿ inne zanieczyszcze-
nia przenoszone wraz z medium mog¹ zak³ó-
ciæ prawid³ow¹ pracê zaworu, a przede wszy-
stkim zmniejszyæ szczelnoœæ jego zamkniêcia.

Korpus zaworu nale¿y zamontowaæ bez na-
prê¿eñ. W razie potrzeby ruroci¹gi pode-
przeæ w pobli¿u przy³¹czy.

2.1 Filtr

Filtr montuje siê przed zaworem.

Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazywanym przez strza³kê na korpusie.

Sito musi zwieszaæ siê ku do³owi. Nale¿y pa-
miêtaæ o zachowaniu dostatecznej iloœci
miejsca niezbêdnego do demonta¿u sita.

Si³owniki pneumatyczne Typ 2780-1 2780-2

Robocza powierzchnia membrany 120 cm2

Max. dopuszcz. ciœnienie zasilaj¹ce 4 bar

Po³o¿enie bezpieczeñstwa mo¿liwoœæ zmiany kierunku dzia³ania przez prze³o¿enie sprê¿yn

Skok nominalny dla DN 15 do 25 (G 1/2 do G1) = 6 mm, dla DN 32 do 50 = 12 mm

Zakres ciœnienia steruj¹cego 0,4 do 1 bar 0,4 do 2 bar

Wymagane ciœnienie zasilaj¹ce 1,4 bar 2,4 bar

Liczba sprê¿yn w si³owniku 3 6 (3 przy DN 15 do 25)

Przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego ISO 288/1, G1/8, NPT 1/8 poprzez p³ytê kierunkow¹ przy
zabudowie ustawnika pozycyjnego

Dop. temperatura otoczenia –10 do 80°C

Ciê¿ar ok. 2 kg 3,2 kg

Rys. 5 · Przyk³ady monta¿u
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2.2 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zamontowaæ przed filtrem i zawo-
rem po jednym zaworze odcinaj¹cym, aby
umo¿liwiæ odciêcie instalacji w celu jej oczy-
szczenia i konserwacji lub te¿ podczas d³u¿-
szych przerw w eksploatacji.

3. Monta¿ si³ownika
Je¿eli si³ownik nie jest po³¹czony z zaworem
fabrycznie, nale¿y to zrobiæ na miejscu po
zdjêciu os³ony za³o¿onej na czas transportu.

Si³owniki elektryczne
Typ 5824: nastawnik (8.4) obróciæ w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i nastawiæ po³owê skoku trzpienia.
Si³ownik umieœciæ na przy³¹czu (6) i dokrêciæ
nakrêtk¹ ko³pakow¹ (8.1) (moment doci¹ga-
j¹cy 20 Nm).
Typ 5825 (z funkcj¹ nastawy awaryjnej): po
zdjêciu p³yty czo³owej trzpieñ si³ownika
mo¿na wci¹gn¹æ za pomoc¹ klucza szeœcio-
k¹tnego (4 mm). Klucz przekrêcaæ tylko w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do czasu zadzia³ania wy³¹cznika
momentowego (8.3).
Kluczem przykrêciæ si³ownik do zaworu.
Trzpieñ si³ownika mo¿na wci¹gn¹æ tak¿e do-
prowadzaj¹c napiêcie do zacisków eL, L i N.

Si³owniki pneumatyczne
W si³ownikach pneumatycznych z funkcj¹
nastawy awaryjnej "trzpieñ si³ownika wysu-
wany na zewn¹trz" zaleca siê przed monta-
¿em doprowadziæ do przy³¹cza (8.6) ciœnie-
nie steruj¹ce.
Si³ownik umieœciæ na przy³¹czu (6) i dokrêciæ
nakrêtk¹ ko³pakow¹ (8.1) (moment doci¹ga-
j¹cy 20 Nm).

4. Pod³¹czenie
4.1 Pod³¹czenie elektryczne

Uk³adaj¹c przewody elektryczne na-
le¿y koniecznie przestrzegaæ przepi-
sów dotycz¹cych wykonywania ins-
talacji napiêciowych.

Pod³¹czenie elektryczne nale¿y wykonaæ
przy wykorzystaniu d³awików zgodnie ze
schematem na rys. 6.
Sygna³y steruj¹ce z regulatora nale¿y dopro-
wadziæ do zacisków eL i aL.
Je¿eli do zacisku eL doprowadzone jest na-
piêcie, trzpieñ si³ownika jest wci¹gany do
wewn¹trz.
Je¿eli natomiast sygna³ steruj¹cy doprowa-
dzony jest do zacisku aL, wówczas trzpieñ si-
³ownika jest wysuwany na zewn¹trz.
W przypadku równoleg³ej pracy si³owników
sterowanie musi odbywaæ siê za pomoc¹
osobnych styków. W przeciwnym razie w
po³o¿eniach krañcowych mog¹ wystêpowaæ
drgania si³owników.
Szczegó³owe informacje na temat si³owni-
ków elektrycznych zawiera instrukcja mon-
ta¿u i obs³ugi EB 5824.

Rys. 6 · Schemat pod³¹czeniowy zaworu
      regulacyjnego typu 5824/5825
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4.2 Pod³¹czenie pneumatyczne

Si³ownik typu 2780-1
W zale¿noœci od kierunku dzia³ania si³owni-
ka ciœnienie steruj¹ce nale¿y doprowadziæ
do dolnego lub górnego przy³¹cza si³owni-
ka. Przeciwleg³e przy³¹cze nale¿y zamkn¹æ
korkiem odpowietrzaj¹cym.

Si³ownik typu 2780-2
W przypadku zabudowy ustawnika pozycyj-
nego sposób doprowadzenia ciœnienia steru-
j¹cego zale¿y od bocznej p³yty kierunkowej.
W przypadku zastosowania si³ownika bez
ustawnika pozycyjnego konieczne jest zasto-
sowanie p³ytki przy³¹czeniowej.
Szczegó³owe informacje na temat si³owni-
ków pneumatycznych zawiera instrukcja
monta¿u i obs³ugi EB 5840.

5. Obs³uga

Rêczne przestawianie si³ownika
Za pomoc¹ pokrêt³a rêcznego (8.4) mo¿na
ustawiæ zawór w ¿¹danym po³o¿eniu.
W przypadku si³ownika z funkcj¹ nastawy
awaryjnej (typu 5825) po zdjêciu p³yty czo-
³owej trzpieñ si³ownika mo¿na wci¹gn¹æ za
pomoc¹ klucza nasadowego (4 mm).
Klucz przekrêcaæ tylko w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara.
Po zadzia³aniu funkcji nastawy awaryjnej
brak samozatrzymania.
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6. Wymiary w mm
Œrednica nominalna DN (G) 15 (1/2) 20 (3/4) 25 (1) 32 40 50

Skok 6 12

Wysokoœæ H2 51 61

Zawór z gwintem wewnêtrznym

Przy³¹cze R1 G 1/2 G 3/4 G 1

D³ugoœæ L1 65 75 90

Wysokoœæ 1) H1 40 40 40

Rozwartoœæ klucza SW1 27 34 46

Zawory z gwintem zewnêtrznym

Przy³¹cze R G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 3/4 G 2 G 2 1/2

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L2 65 70 75 100 110 130

Wysokoœæ 1) H3 40 60 65

Zawory z koñcówkami do wspawania

Rohrdurchmesser d 21,3 26,9 32,8 42 48 60

D³ugoœæ L2 210 234 244 268 294 330

Wysokoœæ 1) H4 112 122 124 149 162 175

Zawory z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)

Gwint zewnêtrzny A G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2

D³ugoœæ L3 129 144 159 180 196 228

Wysokoœæ 1) H5 71,5 76,5 81,5 99 108 114
1) dla DN 15 do DN 25 (G 1/2 do G1) wysokoœæ zmniejsza siê. Oferujemy przystawkê do urz¹dzeñ na wymianê.
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