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Opmerking over dit inbouw- en bedieningsvoorschrift

Dit inbouw- en bedieningsvoorschrift helpt u bij het veilig monteren en bedienen van het ap-
paraat. De voorschriften zijn bindend voor de behandeling van SAMSON apparaten.

 Î Voor veilig en correct gebruik van de voorschriften leest u ze aandachtig door en 
bewaart u ze voor later gebruik.

 Î Als u vragen hebt over deze voorschriften, neem dan contact op met de SAMSON 
after-sales afdeling (aftersalesservice@samson.de).

The Montage- en bedieningshandleiding voor deze instrumenten worden 
meegeleverd met de instrumenten. De meest recente documenten staan op  
internet www.samson.de > product documentatie. U kunt hier op het 
gewenste document klikken of het document nummer ingeven in het [Find:] 
veld.

 Betekenis van de aanwijzingen 

Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, die 
dodelijk of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, die 
dodelijk of ernstig letsel tot gevolg kunnen 
hebben.

Waarschuwing voor materiële schade.

Aanvullende informatie.

Aanbevolen actie / handeling.

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

ATTENTIE!

Informatie

Tip
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Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen

1 Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen
Voorgenomen gebruik
De SAMSON-globe valve type 3241 is in combinatie met een aandrijving, bv. de pneumati-
sche aandrijving type 3271 of type 3277, bedoeld voor de regeling van het debiet, de druk 
en de temperatuur van vloeibare, gasvormige of nevelige media. Het ventiel en de aandrij-
ving zijn bestemd voor nauwkeurig gedefinieerde omstandigheden (bv. bedrijfsdruk, me-
dium, temperatuur). Daarom moet de gebruiker ervoor zorgen dat het regelventiel enkel 
daar ingezet wordt waar de gebruiksomstandigheden beantwoorden aan de criteria die aan 
de bestelling ten grondslag liggen. Indien de gebruiker het regelventiel in andere toepassin-
gen of omgevingen wenst te gebruiken, moet hij hiertoe met SAMSON overleggen.
SAMSON is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet-naleving van het eigenlijke 
gebruik, noch voor schade die door externe krachten of andere externe factoren ontstaat.

 Î Informatie over beperkingen m.b.t. de inzetbaarheid, over de inzetgebieden en -moge-
lijkheden is beschikbaar in de technische data en op het typeplaatje.

Redelijkerwijs	te	verwachten	oneigenlijk	gebruik
Het regelventiel is niet geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:
 − Toepassingen buiten de technische gegevens en buiten de door de beschrijving aangege-

ven grenswaarden
 − Gebruik buiten de door de op het regelventiel aangebouwde randapparatuur gedefini-

eerde grenswaarden
Voorts beantwoorden de volgende activiteiten niet aan het eigenlijke gebruik:
 − Gebruik van reserveonderdelen, afkomstig van derden
 − Het uitvoeren van niet beschreven onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Kwalificatie	van	het	bedieningspersoneel
Het regelventiel mag uitsluitend door specialistisch personeel in overeenstemming met de er-
kende stand van de techniek geïnstalleerd, in bedrijf genomen, onderhouden en gerepareerd 
worden. Specialistisch personeel in de zin van deze inbouw- en bedieningshandleiding zijn 
diegenen die op grond van hun opleiding en vakkennis, hun deskundigheid en ervaring, 
evenals hun kennis van de betreffende normen, in staat zijn om de hun opgedragen werk-
zaamheden te beoordelen en mogelijke gevaren te onderkennen.
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Persoonlijke	beschermingsmiddelen
SAMSON adviseert, afhankelijk van het gebruikte medium, de volgende beschermingsmiddelen:
 − Veiligheidskleding, veiligheidshandschoenen en oogbescherming bij het gebruik van 

hete, koude, agressieve en/of corrosieve media
 − Gehoorbescherming bij werkzaamheden in de buurt van het ventiel
 Î Overige beschermingsmiddelen bij de exploitant van de installatie aanvragen.

Wijzigingen	en	overige	aanpassingen
Wijzigingen en overige aanpassingen aan het product staat SAMSON niet toe. Deze wor-
den uitsluitend op eigen risico uitgevoerd en kunnen onder andere tot veiligheidsrisico’s lei-
den, alsook tot het niet langer beantwoorden van het product aan de eisen voor het gebruik 
ervan.

Beveiligingsmiddelen
Bij uitval van de hulpenergie neemt het ventiel zelfstandig een bepaalde veilige positie in (zie 
hfdst. 3.1). De veilige positie komt overeen met de bewegingsrichting en is bij 
SAMSON-aandrijvingen op het typeplaatje van de aandrijving vermeld (cf. aandrijvingsdo-
cumentatie).

Waarschuwing voor restrisico’s
Om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen, moeten de exploitant en het bedie-
ningspersoneel de risico´s die aan het regelventiel door het doorstromend medium en de be-
drijfsdruk, alsook door de steldruk en door bewegende delen ontstaan, met passende midde-
len voorkomen. Hiervoor moeten de exploitant en het bedieningspersoneel alle gevarenin-
structies, waarschuwingen en instructies van deze inbouw- en bedieningshandleiding, met 
name voor de installatie, ingebruikname en onderhoud, in acht nemen.

Zorgvuldigheidsplicht van de exploitant
De exploitant is verantwoordelijk voor een probleemloze werking, evenals voor de naleving 
van de veiligheidsvoorschriften. De exploitant is verplicht het bedieningspersoneel deze in-
bouw- en bedieningshandleiding en andere toepasselijke documenten ter beschikking te stel-
len en het bedieningspersoneel te instrueren over de correcte werking. Bovendien moet de 
exploitant ervoor zorgen dat het bedieningspersoneel of derden niet in gevaar worden ge-
bracht.

Zorgvuldigheidsplicht van het bedieningspersoneel
Het bedieningspersoneel moet met de onderhavige inbouw- en bedieningshandleiding en 
met de andere toepasselijke documenten bekend zijn en moet zich houden aan de daarin 
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opgenomen gevareninstructies, waarschuwingen en instructies. Bovendien moet het bedie-
ningspersoneel met de geldende regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid en onge-
vallenpreventie bekend zijn en deze naleven.

Overige	geldende	normen	en	richtlijnen
De regelventielen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn drukapparatuur 
2014/68/EU. Bij ventielen die van de CE-markering voorzien zijn, biedt de EU-verklaring 
informatie omtrent de toegepaste procedure voor de evaluatie van de conformiteit. De dien-
overeenkomstige EU-verklaring is beschikbaar in de bijlage van deze MB (zie hfdst. 10.2).
De niet-elektrische regelventieluitvoeringen hebben volgens de ontstekingsgevaarbepaling, 
conform EN 13463-1:2009 paragraaf 5.2, ook bij zelden optredende bedrijfsstoringen 
geen eigen potentiële ontstekingsbron en vallen daarom niet onder de richtlijn 2014/34/EU.

 Î Voor de aansluiting op de potentiaalvereffening moet paragraaf 6.4 van de norm 
EN 60079-14, VDE 0165-1 worden aangehouden.

Ondersteunende documenten
De volgende documenten zijn van toepassing in aanvulling op deze inbouw- en bedienings-
handleiding:
 − MB voor aangebouwde aandrijving, bv. u EB 8310-X voor aandrijvingen type 3271 en 

type 3277
 − MB’s voor aangebouwde randapparatuur (klepstandsteller, magneetventiel etc.)
 − u AB 0100 voor gereedschappen, aanhaalmomenten en smeermiddelen

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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1.1 Verwijzingen	naar	mogelijk	ernstig	letsel

GEVAAR!

Gevaar op breuk van het drukdragende instrument!
Regelventielen en leidingen zijn drukdragende instrumenten. Onjuist openen kan tot 
barsten van componenten van het regelventiel leiden.

 Î Vóór werkzaamheden aan het regelventiel de desbetreffende componenten en het 
ventiel drukloos maken.

 Î Het doorstromende medium uit de desbetreffende componenten en het ventiel laten 
lopen.

 Î Beschermingsmiddelen dragen.

1.2 Verwijzingen	naar	mogelijk	letsel

WAARSCHUWING!

Afknelgevaar door bewegende delen!
Het regelventiel bevat bewegende onderdelen (aandrijvingsstang en klepsteel), die tot 
beknelling kunnen leiden door er de handen in te steken.

 Î Tijdens het werken niet uw handen in het juk steken.
 Î Bij werkzaamheden aan het regelventiel pneumatische hulpenergie en controlesig-
naal onderbreken en afsluiten.

Verwondingsgevaar	door	ontluchting	van	de	aandrijving!
Bij werking wordt bij de regeling of bij opening en sluiting van het ventiel de aandrij-
ving ontlucht!.

 Î Het regelventiel dusdanig installeren dat de aandrijving niet op ooghoogte ontlucht 
wordt.

 Î Een geschikte geluiddemper en stop gebruiken.
 Î Bij werkzaamheden in de nabijheid van het regelventiel moet u oogbescherming ge-
bruiken.
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WAARSCHUWING!

Letselgevaar door voorgespannen veren!
Regelventielen die uitgerust zijn met aandrijvingen met voorgespannen aandrijvingsve-
ren, staan onder mechanische spanning. Deze regelventielen zijn, in combinatie met 
pneumatische SAMSON-aandrijvingen, herkenbaar aan de verlengde schroeven aan 
de onderzijde van de aandrijving.

 Î Vóór werkzaamheden aan de aandrijving de kracht van de veervoorspanning op-
heffen; zie bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

Risico op letsel door residu van het medium in het ventiel!
Wanneer er werkzaamheden aan het ventiel worden uitgevoerd, kunnen mediaresten 
lekken en letsel veroorzaken (bijvoorbeeld verbrandingen, brandwonden), afhankelijk 
van de mediumeigenschappen.

 Î Indien mogelijk het doorstromende medium uit de desbetreffende componenten en 
het ventiel laten lopen.

 Î Beschermende kleding, beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.

Gevaar voor brandwonden door warme of koude componenten en leidingen!
Afhankelijk van het doorstromende medium kunnen ventielcomponenten en leidingen 
zeer heet of zeer koud worden en bij aanraking tot brandwonden leiden.

 Î Laat de onderdelen en leiding afkoelen of opwarmen.
 Î Beschermende kleding en handschoenen dragen.

1.3 Verwijzingen	naar	mogelijke	materiële	schade

KENNISGEVING!

Beschadiging van het ventiel door verontreinigingen (bv. vaste deeltjes) in de leidingen!
De reiniging van de leidingen in de installatie is de verantwoordelijkheid van de ex-
ploitant van de installatie.

 Î leidingen vóór inbedrijfstelling uitspoelen.
 Î Maximaal toegestane druk voor ventiel en installatie in acht nemen.
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KENNISGEVING!

Beschadiging van het ventiel door ongeschikte eigenschappen van het doorstromen-
de medium!
Hert ventiel is berekend op een doorstromend medium met bepaalde eigenschappen.

 Î Enkel een doorstromend medium gebruiken dat aan de dimensioneringscriteria be-
antwoordt.

Beschadiging van het ventiel en lekkage door te hoge of te lage aanhaalmomenten!
De componenten van het regelventiel moeten met bepaalde aanhaalmomenten worden 
aangespannen. Te sterk aangedraaide componenten zijn onderhevig aan overmatige 
slijtage. Te licht aangedraaide componenten kunnen lekkage veroorzaken.

 Î Aandraaimomenten aanhouden, overeenkomstig u AB 0100.

Beschadiging van het ventiel door onjuiste gereedschappen!
Voor verrichting van werkzaamheden aan het ventiel moeten specifieke gereedschap-
pen worden gebruikt.

 Î Uitsluitend door SAMSON goedgekeurde gereedschappen gebruiken, overeenkom-
stig u AB 0100.

Beschadiging van het ventiel door onjuiste smeermiddelen!
Het materiaal van het ventiel vereist specifieke smeermiddelen. Onjuiste smeermiddelen 
kunnen het oppervlak aantasten en beschadigen.

 Î Uitsluitend door SAMSON goedgekeurd smeermiddelen gebruiken, overeenkomstig 
u AB 0100.

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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2 Markeringen op het apparaat
2.1 Typeplaatje van het ventiel

6 8

12 13
10 11

14 15 16 17 181…5 9

SAMSON

20

21

19

beeld 1:	Typeplaatje ventiel

1…5 PED (Pressure Equipment Directive – richtlijn drukapparatuur), art. 4, par. 3
Identificatienummer van de aangemelde instantie, vloeistofgroep en categorie

6 Typeomschrijving
8 Materiaal
9 Bouwjaar
10 Ontwerpdiameter:

DIN: DN · ANSI: NPS · JIS: DN … A/B
11 Ontwerpdruk:

DIN: PN · ANSI: CL · JIS: K
12 Ordernummer met wijzigingsindex

In geval van service: ‘AA’ voorafgaand
13 Orderpositie

In geval van service: variant-ID
14 Flowcoëfficiënt

DIN: KVS-waarde · ANSI: CV-waarde · JIS: CV-waarde
15 Karakteristieke curve:

%: equiprocentueel · Lin: lineair · NO/NC: open-/dichtwerking
16 Zitting-plugafdichting:

ME: metallisch (cf. hfdst. 3.3)
HA: hard metaal
ST: gestelliteerd®

KE: keramiek
PT: zachte afdichting met PTFE
PK: zachte afdichting met PEEK

17 Zittingcode (garnituurmateriaal) · op aanvraag
18 Drukbalancering:

DIN: D · ANSI: B · JIS: B
19 Geluiddemper:

1: ST 1 · 3: ST 3
20 Productieland
21 PBM-uitvoering
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Bij de ontwerpdiameters NPS ½ tot 6 is het 
typeplaatje (80) van het ventiel op de flens 
aangebracht (beeld 2). Vanaf NPS 8 bevindt 
zich het typeplaatje op het juk (beeld 3).

80

80

beeld 2:	Typeplaatje 
op de flens

beeld 3:	Typeplaatje 
op het juk

2.2 Typeplaatje van de aan-
drijving

Zie bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

2.3 Materiaalmarkering
De ventielen zijn bij de zitting en de plug 
met het artikelnummer gemarkeerd. Het ma-
teriaal kan met opgave van dit artikelnum-
mer bij SAMSON opgevraagd worden. 
Aanvullend wordt ter identificatie van het 
garnituurmateriaal een zittingcode gebruikt. 
Deze wordt op het typeplaatje onder ‘zitting-
code’ (pos. 17) opgegeven. Zie voor details 
m.b.t. het typeplaatje: hfdst. 2.1.
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3 Opbouw en werking
Het type 3241 is een globe valve met enkele 
zitting. Dit type wordt bij voorkeur met de 
pneumatische SAMSON-aandrijvingen 
type 3271 of type 3277 gecombineerd (cf. 
beeld 4), maar kan ook met andere aandrij-
vingen gecombineerd worden.
In de behuizing (1) zijn ventielzitting (4) en 
plug met de klepsteel (5) gemonteerd. De 
klepsteel is via de koppelingshelften (A26) 
met de aandrijfas (A7) verbonden en wordt 
door de veerbelaste V-ringpakking (16) af-
gedicht. In de pneumatische aandrijving (A) 
zijn, afhankelijk van de gekozen veilige po-
sitie, veren boven of onder een membraan 
aangebracht (cf. hfdst. 3.1). Een wijziging 
van de regeldruk die op het membraan in-
werkt, verstelt de plug. Het oppervlak van 
het membraan bepaalt de grootte van het 
aandrijvingsoppervlak.

Het medium stroomt door het ventiel in de 
richting van de pijl. Wanneer de regeldruk 
stijgt, neemt de kracht op het membraan in 
de aandrijving toe. De veren worden samen-
gedrukt. Afhankelijk van de gekozen bewe-
gingsrichting schuift de aandrijfas in of uit. 
Dit verandert de stand van de plug ten op-
zichte van de zitting, hetgeen op zijn beurt 
het debiet bepaalt.
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1
5
4

16

11

3
84

8

9
10

14
2

17

92

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

1 Behuizing
2 Flens
3 Juk
4 Zitting
5 Plug (met klepsteel)
8 Draadbus (pakkingsmoer)
9 Koppelingsmoer
10 Contramoer
11 Veer
14 Moeren
16 Pakking
17 Vlakke afdichting 

(behuizingsafdichting)
84 Slagtypeplaatje
92 Slagmoer
A Aandrijving
A7 Aandrijfstang
A8 Ringmoer
A26 Koppelingshelften

beeld 4:	Regelventiel type 3241-1 met pneu-
matische aandrijving type 3271, be-
huizing tot NPS 6

beeld 5:	Ventiel type 3241, behuizing 
NPS 8 tot 12
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3.1 Veilige posities
De veilige positie is afhankelijk van de ge-
combineerde aandrijving.
Bij pneumatische aandrijvingen heeft het re-
gelventiel, afhankelijk van de plaatsing van 
de drukveren, twee verschillende veilige 
posities:

Aandrijfas	door	veer	uitgaand	(FA)
Bij een verkleining van de steldruk of bij uit-
val van de hulpenergie bewegen de veren 
de aandrijfas naar beneden en sluiten het 
ventiel. Opening van het ventiel vindt plaats 
bij een groter wordende steldruk tegen de 
druk van de veren in.

Aandrijfas	die	door	de	veer	gaat	(FE)
Bij een vermindering van de steldruk of bij 
uitval van de hulpenergie bewegen de veren 
de aandrijfas naar boven en openen het 
ventiel. Sluiting van het ventiel vindt plaats 
bij een groter wordende steldruk tegen de 
kracht van de veren in.

De bewegingsrichting van de aandrijving 
kan indien nodig omgekeerd worden. Zie 
hiervoor de montage- en bedieningshandlei-
ding voor de desbetreffende pneumatische 
aandrijving:
u MB 8310-X voor type 3271 en type 3277

3.2 Varianten
Door inbouw in een modulair systeem kan 
de standaarduitvoering met een isoleerdeel 
of een metaalbalgafdichting aangevuld wor-
den.

Uitvoering als microventiel
Bij het microventiel is in de ventielbehuizing 
in plaats van de zitting-/plugcombinatie een 
microregelelement ingebouwd (beeld 6).

5b

5a

4d
4c
4b
4a

4a Zittingsbehuizing
4b Veer
4c Zitting
4d Moer
5a Klepsteel
5b Plug
beeld 6:	Microregelelement

Tip

http://www.samson.de/pdf_de/e83100de.pdf
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Aandrijvingen
In deze MB wordt de geprefereerde combi-
natie van het ventiel met een pneumatische 
aandrijving type 3271 of type 3277 be-
schreven. De pneumatische aandrijving (met 
of zonder handmatige bediening) kan ver-
vangen worden door een pneumatische aan-
drijving van een andere grootte maar met 
dezelfde slag.

 Î Op de maximaal toegestane aandrij-
vingskracht letten.

Indien bij de combinatie ventiel/aandrijving 
het slagbereik groter is dan het slagbereik 
van het ventiel, moet het verenpakket van de 
aandrijving dusdanig voorgespannen wor-
den dat de slagen overeenkomen; zie bijbe-
horende aandrijvingsdocumentatie.

In plaats van de enkelvoudige pneumatische 
aandrijving kan een aandrijving met een 
aanvullende handmatige bediening of een 
elektrische aandrijving gemonteerd worden.

3.3 Technische gegevens
De typeplaatjes van ventiel en aandrijving 
geven informatie over de uitvoering van het 
regelventiel; zie. hfdst. 2.1 en aandrijvings-
documentatie.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in 
het typeblad u T 8012 .

Conformiteit
Het ventiel type 3241 is zowel CE- als 
EAC-conform.

Temperatuurbereik
Afhankelijk van de uitvoering is het regelven-
tiel berekend op een temperatuurbereik van 
-10 tot +220 °C (14 tot 428 °F). Met een iso-
leer- of balgdeel kan het temperatuurbereik 
tot -196 tot +450 °C (-325 tot +842 °F) wor-
den uitgebreid.

Lekklasse
Afhankelijk van de uitvoering geldt de vol-
gende lekklasse:

Afdichting 
(pos. 16 op het 
typeplaatje)

ME, ST ME, ST PT, PK

Drukbalancering 
(pos. 18 op het 
typeplaatje)

– D/B –

Lekklasse (volgens 
ANSI/FCI 70-2) min. IV min. IV VI

Geluidsemissies
SAMSON kan geen algemeen geldende uit-
spraak over de geluidsontwikkeling doen. De 
geluidsemissies zijn afhankelijk van de uit-
voering van het ventiel, van de uitrusting van 
de installatie en van het gebruikte doorstro-
mende medium. Op aanvraag berekent 
SAMSON de geluidsemissies conform 
DIN EN 60534, deel 8-3 en deel 8-4 even-
als conform VDMA 24422, uitgave 89.

Informatie

Informatie

http://www.samson.de/pdf_de/t80120de.pdf
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Maten en gewichten
tafel 1 tot tafel 3 geven een overzicht van de maten en gewichten voor het ventiel type 3241 
in de normale uitvoering. tafel 4 en tafel 5 tonen de maten en gewichten voor het ventiel 
type 3241 met isoleer- of balgdeel. De lengten en hoogten zijn in de maatafbeeldingen op 
blz. 22 gedefinieerd.

tafel 1:	Maten ventiel type 3241 tot NPS 6 (DN 150)

Ventiel

NPS ½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 4 6

DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150

NPT ½ ¾ 1 1½ 2 – – – –

Lengte 
L 1)

Klasse 125 
en 150

in 7,25 7,25 7,25 8,75 10,00 10,88 11,75 13,88 17,75

mm 184 184 184 222 254 276 298 352 451

Klasse 300
in 7,50 7,62 7,75 9,25 10,50 11,50 12,50 14,50 18,62

mm 190 194 197 235 267 292 318 368 473

H1 bij 
aan-
drijving

≤750 cm²
in 8,74 8,78 10,31 13,94 15,35

mm 222 223 262 354 390

1000 cm²
1400-60 cm²

in
–

16,26 17,72

mm 413 450

1400-
120 cm²

2800 cm²

in
–

mm

H2 bij 
uitvoe-
ring

Gegoten 
staal

in 1,73 1,73 1,73 2,83 2,83 3,86 3,86 4,65 6,89

mm 44 44 44 72 72 98 98 118 175

Smeedstaal
in 2,1 – 2,76 3,62 3,86 – 5,05 – –

mm 53 – 70 92 98 – 128 – –

1) Bouwlengten volgens ANSI/ISA 75.08.01

Gehoorschade en doofheid door hoog 
geluidsniveau!
Bij werkzaamheden in de buurt van het 
ventiel gehoorbescherming dragen.

WAARSCHUWING!
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tafel 2:	Maten ventiel type 3241 vanaf NPS 8 (DN 200)

Ventiel
NPS 8 10 10 10 12

DN 200 250/ 
grijs	gietijzer

250 tot 
SB 200 mm

250 vanaf 
SB 250 mm 300

Lengte 
L 1)

Klasse 125 
en 150

in 21,38 26,50 26,50 26,50 29,00

mm 543 673 673 673 737

Klasse 300
in 22,38 27,88 27,88 27,88 30,50

mm 568 708 708 708 775

H4
in 15,35 15,35 17,76 17,76 25,67

mm 390 390 451 451 652

H8 2) 
bij 
aan-
drijving

1000 cm²
1400-

60 cm²

in 16,46 16,46 16,46 19,80 19,80

mm 418 418 418 503 503

1400-
120 cm²

2800 cm²

in 19,80 19,80 19,80 25,59 25,59

mm 503 503 503 650 650

H2
in 9,65 10,63 12,20 12,20 14,57

mm 245 270 310 310 370

1) Bouwlengten volgens ANSI/ISA 75.08.01
2) Als ventielen met CV 290, 420 of 735 (KVS 250, 360 of 630) en de nominale slag 60 mm met een te grote slag in-

gezet worden, wordt H8 op grond van de constructie verhoogd met 6,69“ (170 mm).

tafel 3:	Gewichten ventiel type 3241

Ventiel
NPS ½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12

DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300

Gewicht 
zonder aan-
drijving

lbs 15 18 20 35 44 71 82 137 287 1096 1892 2535

kg 7 8 9 16 20 32 37 62 130 497 858 1150
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tafel 4:	Maten en gewichten ventiel type 3241 met isoleer- of balgteil tot NPS 6 (DN 150)

Nominale diameter
NPS ½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 4 6

DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150

Isoleer-/
balgdeel

H4 bij 
aan-
drijving

≤750 cm²

kort
in 16,10 16,14 17,76 25,04 26,46

mm 409 410 451 636 672

lang
in 28,07 28,11 29,72 34,53 35,94

mm 713 714 755 877 913

1000 cm²
1400-60 cm²

kort
in

–
27,36 28,82

mm 695 732

lang
in

–
36,85 38,31

mm 936 973

1400-
120 cm²/
2800 cm²

kort
lang

in
–

mm

Gewicht zonder aan-
drijving (ca.)

kort
lbs 22 24 26 49 57 88 99 176 353

kg 10 11 12 22 26 40 45 80 160

lang
lbs 31 33 35 57 66 97 108 194 370

kg 14 15 16 26 30 44 49 88 168
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tafel 5:	Maten en gewichten ventiel type 3241 met isoleer- of balgdeel vanaf NPS 8 (DN 200)

Uitvoering met Isoleerdeel Balgdeel

Nominale diameter 
ventiel

NPS 8
10

tot SB 
200 mm

10
SB 

250 mm
12 8

10
tot SB 

200 mm

10
SB 

250 mm
12

DN 200
250

tot SB 
200 mm

250
SB 

250 mm
300 200

250
tot SB 

200 mm

250
SB 

250 mm
300

H4 bij 
aan-
drijving

1000 cm²
1400-

60 cm²

in 32,7 41,9 – 45,3 40,8 58,7 – 59,8

mm 830 1065 – 1150 1036 1492 – 1520

1400-
120 cm²

2800 cm²

in 32,7 41,9 41,9 45,3 40,8 58,7 58,7 59,8

mm 830 1065 1065 1150 1036 1492 1492 1520

H8 bij 
aan-
drijving

1000 cm²
1400-

60 cm²

in 16,5 16,5 19,8 19,8 16,5 16,5 19,8 19,8

mm 418 418 503 503 418 418 503 503

1400-
120 cm²

2800 cm²

in 19,8 19,8 25,6 25,6 19,8 19,8 25,6 25,6

mm 503 503 650 650 503 503 650 650

Gewicht zonder 
aandrijving (ca.)

lbs 1191 2220 2220 2690 1312 2407 2407 2793

kg 540 1007 1007 1220 595 1092 1092 1267
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Afmeting
H1

H2

L

H8
H4

H2

L

Type 3241 · NPS ½ tot 6 (DN 15 tot 150) Type 3241 · NPS 8 tot 12 (DN 200 tot 300)

H4

H8
H4

Type 3241 met isoleer- of balgdeel · 
NPS ½ tot 6 (DN 15 tot 150)

Type 3241 met isoleer- of balgdeel · 
NPS 8 tot 12 (DN 200 tot 300)
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Voor meer maten en gewichten kunt u de volgende typebladen raadplegen:
u T 8012 voor ventielen met balgdeel, isoleerdeel of verwarmingsmantel
Voor aandrijvingen geldt bij de bijbehorende aandrijvingsdocumentatie, bv. voor 
pneumatische SAMSON-aandrijvingen:
u T 8310-1 voor aandrijvingen type 3271 en type 3277 tot 750 cm² aandrijvingsoppervlak
u T 8310-2 voor aandrijvingen type 3271 vanaf 1000 cm² aandrijvingsoppervlak
u T 8310-3 voor aandrijvingen type 3271 met 1400-60 cm² aandrijvingsoppervlak

Informatie

http://www.samson.de/pdf_de/t80120de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83101de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83102de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83103de.pdf
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4 Voorbereidende maatregelen
Voer de volgende stappen na ontvangst van 
de artikelen uit:
1. De levering controleren. De geleverde 

artikelen met behulp van de leveringsbon 
controleren.

2. De levering op schade door het transport 
controleren. Transportschade bij 
SAMSON en de transportonderneming 
(overeenkomstig de leveringsbon) melden.

4.1 Uitpakken

Verpakking pas direct vóór inbouw in de 
leiding verwijderen.

Vóór het opheffen en inbouwen van het ven-
tiel de volgende stappen uitvoeren:
1. Ventiel uitpakken.
2. Het verpakkingsmateriaal op de juiste 

manier afvoeren.

Beschadiging van het ventiel door binnen-
dringende vreemde objecten!
De beschermingskappen aan de in- en uit-
gang van het ventiel voorkomen dat 
vreemde objecten in het ventiel dringen en 
het beschadigen.
Beschermingskappen pas direct vóór de in-
bouw in de leiding verwijderen.

4.2 Vervoeren en opheffen

Gevaar door vallen van zwevende lasten!
Niet onder de zwevende lasten blijven staan.

Kantelen van de hijswerktuigen en beschadi-
ging van de vorkheftrucks door overschrij-
ding van het hefvermogen!
 − Alleen goedgekeurde hijswerktuigen en 
vorkheftrucks gebruiken waarvan het hef-
vermogen tenminste met het gewicht van 
het ventiel overeenkomt, evt. met inbegrip 
van de aandrijving.
 − Voor gewichten hfdst. 3.3 of typeblad 
u T 8012 raadplegen.

Verwondingsgevaar door het kantelen van 
het regelventiel!
 − Op het zwaartepunt van het regelventiel 
letten.
 − Regelventiel beveiligen tegen kantelen en 
verdraaien.

Informatie

KENNISGEVING!

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

http://www.samson.de/pdf_de/t80120de.pdf
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Beschadiging van het regelventiel door on-
juiste bevestiging van de aanslagmiddelen!
Het aangelaste draagoog aan SAMSON- 
-aandrijvingen dient enkel voor de montage 
en demontage van de aandrijving alsook 
voor het optillen van de aandrijving zonder 
ventiel. Dit draagoog is niet bestemd voor 
het opheffen van een volledig regelventiel.
 − Bij het opheffen van het regelventiel ervoor 
zorgen dat de totale last door de aanslag-
middelen die aan de ventielbehuizing be-
vestigd zijn, gedragen wordt.
 − Lastdragende aanslagmiddelen niet aan 
de aandrijving, het handwiel of overige 
onderdelen bevestigen.
 − De vereisten voor het hijsen in acht nemen, 
in overeenstemming met hoofdstuk 4.2.2.

Op aanvraag stelt de aftersalesservice uitge-
breide transport- en hefinstructies beschik-
baar.

4.2.1 Transporteren
Het regelventiel kan met behulp van hef-
werktuigen zoals bijv. een kraan of vorkhef-
truck getransporteerd worden.

 Î Het regelventiel vóór het transport op 
een pallet of in de transportcontainer 
plaatsen.

 Î Voldoen aan de transportvoorwaarden.

Transportvoorwaarden
 − Regelventiel tegen invloeden van bui-

tenaf zoals bijv. schokken beschermen.
 − Corrosiebescherming (verfwerk, opper-

vlaktecoating) niet beschadigen. Bescha-
digingen onmiddellijk herstellen.

 − Regelventiel tegen vocht en vuil bescher-
men.

 − Bij regelventielen in de normale uitvoering 
bedraagt de toegestane transporttempera-
tuur -20 tot +65 °C (-4 tot +149 °F).

De transporttemperaturen voor andere uit-
voeringen zijn op aanvraag bij de aftersa-
lesservice verkrijgbaar.

4.2.2 Hijsen
Voor de inbouw van het regelventiel in de 
leiding kunnen grotere ventielen met behulp 
van hefwerktuigen zoals bv. een kraan of 
vorkheftruck opgeheven worden.

Voorwaarden	voor	het	hijsen
 − Aanslagmiddelen beveiligen tegen slip-

pen en wegglijden.

KENNISGEVING!

Tip

Informatie



 26  EB 8012 NL

Voorbereidende maatregelen

 

beeld 7:	Hefpunten aan het regelventiel tot NPS 6 met flensen (links) en met laseinden (midden) vanaf 
NPS 6 met aanvullend draagoog aan de aandrijving (rechts)

 − Aanslagmiddelen dusdanig bevestigen 
dat ze na inbouw in de leiding opnieuw 
verwijderd kunnen worden.

 − Trillen en kantelen van het regelventiel 
voorkomen.

 − Bij werkonderbrekingen de last niet ge-
durende een lange tijdsspanne in de 
lucht laten hangen.

 − Zorg ervoor dat de as van de leiding bij 
het heffen steeds horizontaal ligt en de 
as van de klepsteel steeds verticaal.

 − Zorg ervoor dat bij ventielen >NPS 6 het 
aanvullende aanslagmiddel tussen 
draagoog en draagwerktuig geen last 

opneemt. Dit aanslagmiddel dient uitslui-
tend ter beveiliging tegen omvallen tij-
dens het hijsen. Vóór het opheffen van 
het ventiel dit aanslagmiddel strak voor-
spannen.
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Uitvoering	met	flenzen
1. Steeds een heflus aan de flenzen van de 

behuizing en aan het draagwerktuig (bv. 
haak) van de kraan of vorkheftruck be-
vestigen, cf. beeld 7.

2. Vanaf	NPS 6: een volgende heflus aan 
het draagoog van de aandrijving en aan 
het draagwerktuig bevestigen.

3. Regelventiel voorzichtig opheffen. Con-
troleren of de lastopname-inrichtingen 
standhouden.

4. Regelventiel met gelijkmatige snelheid 
naar de plaats van inbouw bewegen.

5. Regelventiel in de leiding monteren, zie. 
hfdst. 5.2.3.

6. Na montage in de leiding: controleren of 
de flenzen stevig vastgeschroefd zijn en 
het ventiel in de leiding standhoudt.

7. Heflussen verwijderen.

Uitvoering met laseinden
1. Telkens een heflus aan de laseinden van 

de behuizing en aan het hefwerktuig (bv. 
haak) van de kraan of vorkheftruck be-
vestigen, cf. beeld 7.

2. De aan de behuizing aangeslagen 
heflussen onderling met een verbinder 
beveiligen tegen wegglijden.

3. Vanaf	NPS 6: een volgende heflus aan 
het draagoog van de aandrijving en aan 
het draagwerktuig bevestigen.

4. Regelventiel voorzichtig opheffen. Con-
troleren of de lastopname-inrichtingen 
standhouden.

5. Regelventiel met gelijkmatige snelheid 
naar de plaats van inbouw bewegen.

6. Regelventiel in de leiding monteren, zie. 
hfdst. 5.2.3.

7. Na montage in de leiding: controleren of 
de lasnaden standhouden.

8. Verbinders en heflussen verwijderen.

SAMSON adviseert als draagwerktuig een haak met veiligheidssluiting te gebruiken (cf. 
beeld 7). De veiligheidssluiting voorkomt dat de aanslagmiddelen bij het heffen en transpor-
teren van de haak af glijden.

Tip
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4.3 Opslag

Beschadigingen aan het ventiel door onjuiste 
opslag!
 − Opslagcondities naleven.
 − Vermijd langdurige opslag.
 − Overleg bij afwijkende opslagcondities en 
langdurige opslag met SAMSON.

SAMSON adviseert bij langdurige opslag 
het regelventiel en de opslagcondities regel-
matig te controleren.

Opslagcondities
 − Regelventiel tegen invloeden van bui-

tenaf zoals bijv. schokken beschermen.
 − Corrosiebescherming (verfwerk, opper-

vlaktecoating) niet beschadigen. Bescha-
digingen onmiddellijk herstellen.

 − Regelventiel tegen nattigheid en vuil be-
schermen en bij een relatieve luchtvoch-
tigheid van <75 % opslaan. In vochtige 
ruimten vorming van condenswater voor-
komen. Evt. droogmiddel of verwarming 
gebruiken.

 − Zorg ervoor dat de omgevingslucht vrij 
van zuren of andere corrosieve en agres-
sieve media is.

 − Bij regelventielen in de normale uitvoe-
ring bedraagt de toegestane opslagtem-
peratuur -20 tot +65 °C (-4 tot +149 °F).

De opslagtemperaturen voor andere uitvoe-
ringen zijn op aanvraag bij de aftersalesser-
vice verkrijgbaar.

 − Plaats geen voorwerpen op het 
regelventiel.

Bijzondere	opslagcondities	voor	
elastomeren
Voorbeeld van elastomeren: aandrijvings-
membraan
 − Om de vorm te verkrijgen en om scheur-

vorming te voorkomen, mag u de elasto-
meren niet ophangen of knikken.

 − SAMSON adviseert elastomeren bij een 
opslagtemperatuur van 15 °C (59 °F) te 
bewaren.

 − Elastomeren moeten gescheiden van 
smeermiddelen, chemicaliën, oplossin-
gen en brandstoffen worden opgeslagen.

Op aanvraag stelt de aftersalesservice een 
uitgebreide instructie voor de opslag be-
schikbaar.

KENNISGEVING!

Informatie

Informatie

Tip
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4.4 Montage voorbereiden
De volgende voorbereidende stappen uitvoeren:

 Î Leidingen uitspoelen.

De reiniging van de leidingen in de installa-
tie is de verantwoordelijkheid van de exploi-
tant van de installatie.

 Î Ventiel op reinheid controleren.
 Î Ventiel op beschadigingen controleren.
 Î Type, ontwerpdiameter, ontwerpdruk en 
temperatuurbereik van het ventiel contro-
leren en met de installatiecondities verge-
lijken (ontwerpdiameter en ontwerpdruk 
van de leiding, mediumtemperatuur enz.).

 Î Bij stoomtoepassingen ervoor zorgen dat 
de leidingen droog zijn. Vocht bescha-
digt de interne delen van het ventiel.

 Î Controleren of een eventueel aanwezige 
manometer functioneert.

 Î Bij een reeds gemonteerd ventiel en aan-
drijving, de schroefverbindingen op een 
correct aandraaimoment controleren 
(overeenkomstig u AB 0100). Door het 
transport kunnen componenten los ko-
men te zitten.

Informatie

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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5 Montage	en	inbedrijfstelling
SAMSON-ventielen worden in functionele 
toestand geleverd. In afzonderlijke gevallen 
worden de aandrijving en het ventiel afzon-
derlijk geleverd en moeten deze gemonteerd 
worden. Hierna volgen de vereiste activitei-
ten voor de montage en inbedrijfstelling van 
het ventiel.

Beschadiging van het regelventiel door te 
grote of te geringe aanhaalmomenten!
De componenten van het regelventiel moeten 
met bepaalde aanhaalmomenten worden 
aangespannen. Te sterk aangedraaide com-
ponenten zijn onderhevig aan overmatige 
slijtage. Te licht aangedraaide componenten 
kunnen lekkage veroorzaken.
Aandraaimomenten aanhouden, overeen-
komstig u AB 0100.

Beschadiging van het regelventiel door on-
juiste gereedschappen!
Uitsluitend door SAMSON goedgekeurde 
gereedschappen gebruiken, overeenkomstig 
u AB 0100.

5.1 Ventiel	en	aandrijving	
monteren

Indien aandrijving en ventiel nog niet door 
SAMSON gemonteerd zijn, te werk gaan 
zoals beschreven in de aandrijvingsdocu-
mentatie.

Uitvoeringen met V-poortplug
Iedere V-poortplug heeft drie V-poortsegmen-
ten. Afhankelijk van de ontwerpdiameter van 
het ventiel zijn de grootte en symmetrische 
plaatsing van de segmenten verschillend. Het 
medium in het ventiel ontsnapt door de seg-
menten heen, zodra de plug uit de ventielzit-
ting geheven wordt (ventiel gaat open).
1. Vóór aanbouw van de aandrijving het 

V-poortsegment identificeren dat als eer-
ste opengaat wanneer de plug uit de 
klepzitting geheven wordt.

In de regel gaat het hierbij om het grootste 
V-poortsegment.

2. Bij aanbouw van de aandrijving ervoor 
zorgen dat het V-poortsegment dat als 
eerste opengaat naar de ventieluitgang 
wijst.

Beschadiging van de behuizingswand door 
verkeerd geleide mediumstraal!
Bij een verkeerde inbouw van de V-poort-
plug kan het medium niet onbelemmerd ont-
snappen. Hierdoor wordt het medium naar 
de behuizingswand geleid, hetgeen tot ern-
stige beschadigingen kan leiden.

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!

Tip

KENNISGEVING!

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf


EB 8012 NL  31 

Montage	en	inbedrijfstelling

Op de correcte inbouw van de V-poortplug 
letten.

 − Voordat een reeds gemonteerde aandrij-
ving door een andere aandrijving vervan-
gen kan worden, moet eerst de reeds ge-
monteerde aandrijving gedemonteerd wor-
den, overeenkomstig de bijbehorende aan-
drijvingsdocumentatie.
 − Door het voorspannen van de aandrijfve-
ren kan de stelkracht op een pneumatische 
aandrijving vergroot worden of het slagbe-
reik van de aandrijving verkleind worden, 
overeenkomstig de bijbehorende aandrij-
vingsdocumentatie.

5.2 Ventiel in de leiding 
monteren

5.2.1 Inbouwcondities 
controleren

Ophanging leiding
De in- en uitlooplengten zijn afhankelijk van 
het ingezette medium. Om een feilloos func-
tioneren van het regelventiel te kunnen ga-
randeren, bij de inbouw op de volgende 
kennisgevingen letten:

 Î In- en uitlooplengten aanhouden, zie. ta-
fel 6. Bij afwijkende ventielcondities en 
mediumtoestanden met SAMSON over-
leggen.

 Î Regelventiel met weinig trillingen en zon-
der mechanische spanningen monteren. 
Evt. stutten.

 Î Regelventiel zodanig monteren dat er 
voldoende plaats beschikbaar is voor het 
vervangen van de aandrijving en het 
ventiel, evenals voor onderhouds- en re-
paratiewerkzaamheden.

Inbouwpositie
SAMSON adviseert het regelventiel in het al-
gemeen dusdanig in te bouwen dat de aan-
drijving verticaal naar boven wijst.
Bij de volgende uitvoeringen moet het regel-
ventiel met aandrijving naar boven gemon-
teerd worden:
 − Ontwerpdiameters vanaf NPS 4
 − Ventielen met isoleerdeel voor lage tem-

peraturen onder -10 °C (14 °F)
 Î Bij afwijkingen van deze inbouwpositie 
met SAMSON overleggen.

Stut en ophanging
Afhankelijk van de uitvoering en de inbouw-
positie van het regelventiel is een stut of op-
hanging vereist. Dit is de verantwoordelijk-
heid van de installatiebouwer.

Vroegtijdige slijtage en lekken door ontoerei-
kende stutten of ophanging!
Bij de volgende uitvoeringen moet het regel-
ventiel met een stut of ophanging uitgerust 
worden:
 − bij ventielen waarbij de aandrijving niet 
verticaal naar boven wijst

Geschikte stut of ophanging gebruiken.

Informatie

KENNISGEVING!
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Ontluchting
Ontluchtingen worden in de afvoerluchtaan-
sluitingen van pneumatisch en elektropneu-
matische toestellen geschroefd om te garan-
deren dat de ontstane afvoerlucht naar bui-
ten kan ontsnappen (bescherming tegen 
overdruk in het toestel). Voorts maken ont-
luchtingen het aanzuigen van lucht mogelijk 
(bescherming tegen onderdruk in het toestel).

 Î Ontluchting naar de zijde leiden die van 
de werkplaats van het bedieningsperso-
neel is afgekeerd.

 Î Bij de aanbouw van de randapparatuur 
ervoor zorgen dat deze vanuit de werk-
plek van het bedieningspersoneel be-
diend kan worden.

De werkplek van het bedieningspersoneel 
beantwoordt aan de plaats van waaruit het 
ventiel, de aandrijving en aangebouwde 
randapparatuur bediend kunnen worden.

Informatie

tafel 6:	 In- en uitlooplengten

Q

a x NPS b x NPS

Mediumtoestand Ventielvoorwaarden Inlooplengte a Inlooplengte b

gasvormig
Ma ≤ 0,3 2 4

0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 2 10

dampvormig
Ma ≤ 0,3 1) 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 1) 2 10
Natte damp (condensaataandeel > 5 %) 2 20

vloeibaar

Vrij van cavitatie / w < 10 m/s 2 4
Geluidscavitatie / w ≤ 3 m/s 2 4
Geluidscavitatie / 3 < w < 5 m/s 2 10
Kritieke cavitatie / w ≤ 3 m/s 2 10
Kritieke cavitatie / 3 < w < 5 m/s 2 20

flashing – 2 20
meerdere fasen – 10 20

1) geen natte damp

Q Flow
a Inlooplengte
b Uitlooplengte
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5.2.2 Aanvullende inbouw-
werkzaamheden

Vuilfilter
SAMSON adviseert vóór de ventielbehui-
zing een SAMSON-vuilfilter in te bouwen. 
Een vuilfilter voorkomt dat deeltjes van vaste 
stoffen in het doorstromende medium het re-
gelventiel beschadigen.

Bypass en blokkeerventielen
SAMSON adviseert vóór het vuilfilter en 
achter het regelventiel steeds een blokkeer-
ventiel in te bouwen en een bypass te creë-
ren. Dankzij een bypass hoeft bij onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden aan het 
ventiel niet de gehele installatie buiten be-
drijf gesteld te worden.

Isolatie
Regelventielen met balg- of isoleerdeel mo-
gen bij mediumtemperaturen onder 0 °C 
(32 °F) of boven 220 °C (428 °F) slechts tot 
de dekselflens van de behuizingen geïso-
leerd worden.
Ventielen die conform NACE MR 0175 ge-
monteerd worden en waarvan de schroeven 
en moeren niet geschikt zijn voor een zuur-
gasomgeving, mogen niet geïsoleerd worden.

Testaansluiting
Bij de uitvoering met een metaalbalgafdich-
ting kan aan de bovenste flens een testaan-
sluiting (G 1/8) gebruikt worden om de dicht-
heid van de balg te controleren.
In het bijzonder bij vloeistoffen en dampen 
adviseert SAMSON aldaar een geschikte le-
kindicatie aan te sluiten (zoals bijv. een con-

tactmanometer, afloop in een open container 
of kijkglas).

Gevaar voor letsels door onder druk staande 
onderdelen en ontsnappend medium!
Schroef van de testaansluiting niet tijdens de 
werking losmaken.

Grijpbeveiliging
Om het gevaar voor beknelling door bewe-
gende onderdelen (aandrijvingsstang en 
klepsteel) te verminderen, kan een grijpbe-
veiliging ingebouwd worden.

Geluidsemissies
Ter vermindering van geluidsemissies kunnen 
binnengarnituren met geluidsdempers inge-
zet worden (cf. u T 8081).

5.2.3 Regelventiel inbouwen
Uitvoering	met	flenzen
1. Blokkeerventiel in de leiding sluiten zo-

lang de montage bezig is.

2. Beschermingskappen op ventielope-
ningen verwijderen vóór de montage.

3. Ventiel met geschikt hefwerktuig op de 
inbouwplaats opheffen; cf. hfdst. 4.2.2 
Hierbij op de stroomrichting van het ven-
tiel letten. Een pijl op het ventiel toont de 
stroomrichting.

4. Ervoor zorgen dat de correcte flensaf-
dichtingen ingezet worden.

5. leiding zonder spanning aan het ventiel 
schroeven.

WAARSCHUWING!

http://www.samson.de/pdf_de/t80810de.pdf
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6. Afhankelijk van het toepassingsgebied 
het ventiel vóór inbedrijfstelling tot omge-
vingstemperatuur laten afkoelen of op-
warmen.

7. Na inbouw van het ventiel het blokkeer-
ventiel in de leiding langzaam openen.

Beschadiging van het ventiel door abrupte 
stijging van de druk en een daaruit voort-
vloeiende hoge stroomsnelheid!
Blokkeerventiel in de leiding bij de inbedrijf-
stelling langzaam openen.

8. Controleren of het ventiel correct functio-
neert.

Uitvoering met laseinden
1. Te werk gaan zoals bij „Uitvoering met 

flenzen“ punt 1 tot 3.

2. Aandrijfas volledig inschuiven om de 
plug tijdens het lassen te beschermen te-
gen vonken.

3. Ventiel zonder spanning in de leiding 
lassen.

4. Verder zoals bij „Uitvoering met flenzen“ 
punt 6 tot 8.

5.3 Korte controles uitvoeren
Het ventiel wordt door SAMSON in functio-
nerende staat geleverd. Om de functie van 
het ventiel te testen kunnen de volgende 
korte controles uitgevoerd worden:

Dichtheid
1. Ventiel sluiten.
2. Blokkeerventiel in de leiding langzaam 

openen.

Beschadiging van het ventiel door abrupte 
stijging van de druk en een daaruit voort-
vloeiende hoge stroomsnelheid!
Blokkeerventiel in de leiding bij de inbedrijf-
stelling langzaam openen.

3. Op externe lekkage controleren (visuele 
controle).

Slagbeweging
De slagbeweging van de aandrijfas moet li-
neair zijn en zonder bruuske bewegingen 
geschieden.

 Î Ventiel openen en sluiten. Hierbij de be-
weging van de aandrijfas observeren.

 Î Achtereenvolgens een maximaal en een 
minimaal controlesignaal instellen om de 
eindposities van het ventiel te controle-
ren.

 Î Weergave op het slagtypeplaatje contro-
leren.

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!
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Veilige positie
 Î Regeldrukleiding sluiten.
 Î Controleren of het ventiel naar de opge-
geven veilige positie gaat.

Aantrekbare klepsteelpakking

Een plaatje op de flens (2) of het juk (3) 
geeft aan of er een aantrekbare klepsteel-
pakking gemonteerd is.

1. Schroefdraadbus stapsgewijze in de 
richting van de klok aandraaien totdat 
de klepsteelpakking afdicht.

Beschadiging van het ventiel door te strak 
aangespannen schroefdraadbus!
Ervoor zorgen dat de klepsteel na het aan-
draaien van de schroefdraadbus nog steeds 
zonder schokken kan worden bewogen.

2. Ventiel meermaals volledig openen en 
sluiten.

3. Op externe lekkage controleren (visuele 
controle).

4. Punt 1 en 2 herhalen totdat de klepsteel-
pakking volledig afdicht.

Indien de aantrekbare klepsteelpakking niet 
correct afdicht, contact opnemen met de af-
tersalesservice van SAMSON.

Druktest
Bij de druktest voor de volgende omstandig-
heden zorgen:
 − Plug inschuiven om het ventiel te openen.
 − Maximale toegestane druk voor ventiel 

en installatie aanhouden.

De uitvoering van de druktest is de verant-
woordelijkheid van de installatie-exploitant. 
De aftersalesservice van SAMSON onder-
steunt u bij de planning en uitvoering van 
een op uw installatie afgestemde druktest.

Tip

KENNISGEVING!

Informatie

Informatie
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6 Bediening
Zodra de werkzaamheden voor montage en 
inbedrijfstelling (cf. hfdst. 5) afgerond zijn, is 
het ventiel bedrijfsklaar.

Gevaar voor beknelling door bewegende 
onderdelen (aandrijfas en klepsteel)!
Tijdens het werken niet uw handen in het juk 
steken.

Verwondingsgevaar door ontluchting van de 
aandrijving!
Bij werkzaamheden in de nabijheid van het 
regelventiel moet u oogbescherming gebrui-
ken.

Gevaar voor brandwonden door warme of 
koude componenten en leidingen!
Afhankelijk van het doorstromende medium 
kunnen ventielcomponenten en leidingen 
zeer heet of zeer koud worden en bij aanra-
king tot brandwonden leiden.
Beschermende kleding en handschoenen 
dragen.

Storing van de werking door geblokkeerde 
aandrijfas of klepsteel!
Loop van de aandrijfas of klepsteel niet be-
lemmeren door er voorwerpen in te klemmen.

6.1 In de handmatige modus 
werken

Bij aandrijvingen met handbediening kan 
het ventiel bij uitval van de hulpenergie 
handmatig geopend of gesloten worden.

 Î Voor het normale regelbedrijf het hand-
wiel in de neutrale stand zetten.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

KENNISGEVING!
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7 Onderhoud
Het regelventiel is vooral aan de zitting, de 
plug en de klepsteelpakking aan natuurlijke 
slijtage onderhevig. Afhankelijk van de be-
drijfsomstandigheden moet het met dienover-
eenkomstige intervallen gecontroleerd worden, 
teneinde reeds maatregelen te kunnen treffen 
voordat zich potentiële storingen voordoen.

De aftersalesservice van SAMSON onder-
steunt u bij het opstellen van een op uw in-
stallatie afgestemd testplan.

SAMSON adviseert het ventiel voor onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden uit de 
leiding te demonteren (cf. hfdst. 9.2).

Gevaar op breuk van het drukdragende in-
strument!
Regelventielen en leidingen zijn drukdra-
gende instrumenten. Onjuist openen kan tot 
een breuk van de onderdelen van het regel-
ventiel leiden.
 − Vóór werkzaamheden aan het regelventiel 
de desbetreffende componenten en het 
ventiel drukloos maken.
 − Het doorstromende medium uit de desbe-
treffende componenten en het ventiel laten 
lopen.
 − Beschermingsmiddelen dragen.

Risico op letsel door residu van het medium 
in het ventiel!

Wanneer er werkzaamheden aan het ventiel 
worden uitgevoerd, kunnen mediaresten lek-
ken en letsel veroorzaken (bijvoorbeeld ver-
brandingen, brandwonden), afhankelijk van 
de mediumeigenschappen.
Beschermende kleding, beschermende hand-
schoenen en oogbescherming dragen.

Gevaar voor brandwonden door warme of 
koude componenten en leidingen!
De componenten van de klep en de leiding 
kunnen tijdens bedrijf erg heet of erg koud 
worden en brandwonden veroorzaken.
 − Laat de onderdelen en leiding afkoelen of 
opwarmen.
 − Beschermende kleding en handschoenen 
dragen.

Beschadiging van het ventiel door ondeskun-
dige onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den!
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
mogen uitsluitend door geschoold personeel 
worden uitgevoerd.

Beschadiging van het regelventiel door te 
grote of te geringe aanhaalmomenten!
De componenten van het regelventiel moeten 
met bepaalde aanhaalmomenten worden 
aangespannen. Te sterk aangedraaide com-
ponenten zijn onderhevig aan overmatige 

Tip

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!
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slijtage. Te licht aangedraaide componenten 
kunnen lekkage veroorzaken.
Aandraaimomenten aanhouden, overeen-
komstig u AB 0100.

Beschadiging van het regelventiel door on-
juiste gereedschappen!
Uitsluitend door SAMSON goedgekeurd ge-
reedschappen gebruiken, overeenkomstig 
u AB 0100.

Beschadiging van het regelventiel door on-
juiste smeermiddelen!
Uitsluitend door SAMSON goedgekeurde 
smeermiddelen gebruiken, overeenkomstig 
u AB 0100.

Het regelventiel is vóór aflevering door 
SAMSON gecontroleerd.
 − Door het ventiel te openen verliezen be-
paalde door SAMSON gecertificeerde 
testresultaten hun geldigheid. Dit betreft 
bijv. de controle op lekken in de zitting en 
de dichtheidscontrole (externe dichtheid).
 − Door de uitvoering van niet beschreven on-
derhouds- en reparatiewerkzaamheden zon-
der toestemming van de After Sales Service 
van SAMSON vervalt de productgarantie.
 − Als vervangingsonderdelen uitsluitend ori-
ginele onderdelen van SAMSON gebrui-
ken, die voldoen aan de oorspronkelijk 
specificatie.

7.1 Vlakke afdichting vervangen

Beschadiging van het regelventiel door ver-
keerde onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden!
De vlakke afdichting mag enkel vervangen 
worden, indien gelijktijdig aan de hiernavol-
gende voorwaarden voldaan wordt:
 − De ontwerpdiameter van het ventiel is ≤NPS 6.
 − Het ventiel is zonder drukbalancering uit-
gevoerd.

Voor de vervanging van de vlakke afdichting 
bij andere uitvoeringen contact opnemen 
met de aftersalesservice van SAMSON.

7.1.1 Standaarduitvoering
1. Aandrijving van het ventiel afnemen, zie 

bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

2. Behuizingsmoeren (14) stapsgewijze en 
kruislings losschroeven.

3. Flens (2) en plug met klepsteel (5) van de 
behuizing (1) tillen.

4. Vlakke afdichting (17) verwijderen. Af-
dichtingsoppervlakken in de behuizing (1) 
en aan de flens (2) zorgvuldig reinigen.

5. Nieuwe vlakke afdichting (17) in de be-
huizing plaatsen.

6. Flens (2) op de behuizing plaatsen.
Uitvoeringen	met	V-poortplug: flens (2) 
zodanig op de behuizing zetten dat het 
grootste V-poortsegment van de plug 
naar de ventieluitgang wijst; cf. hfdst. 5.1.

7. Plug (5) vast in de zitting (4) drukken. 
Hierbij flens (2) met behuizingsmoeren 

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!

Informatie

KENNISGEVING!

http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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1 Behuizing
2 Flens/ventielbovendeel
4 Zitting
5 Plug (met klepsteel)
8 Draadbus (pakkingsmoer)
9 Koppelingsmoer
10 Contramoer
11 Veer
14 Behuizingsmoer
15 Klepsteelpakking
16 Pakkingsringen
17 Vlakke afdichting (behuizingsafdichting)
21 Isoleerdeel

23 Geleidebus
25 Verlenging van klepsteel
30 Borgringen
32 Schroef
33 Moer
84 Slagtypeplaatje
A Aandrijving
A7 Aandrijfstang
A8 Ringmoer
A26 Koppelingshelften

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

14

2

15

21

17

33

9

25

10
8

30

32

23

5 4

beeld 8:	Type 3241 in standaarduitvoering met aandrijving type 3271 (links) en type 3241 in uitvoe-
ring met isoleerdeel (rechts)
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(14) bevestigen. Behuizingsmoeren 
stapsgewijze en kruislings aanspannen. 
Aanhaalmomenten in acht nemen.

8. Aandrijving monteren; zie bijbehorende 
aandrijvingsdocumentatie.

9. Begin of einde van signaalbereik instel-
len; zie bijbehorende aandrijvingsdocu-
mentatie.

7.1.2 Uitvoering met isoleer- 
of balgdeel

1. Aandrijving van het ventiel afnemen, zie 
bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

2. Behuizingsmoeren (14) stapsgewijze en 
kruislings losschroeven.

3. Isoleerdeel (21) met ventielbovendeel (2) 
en plug met klepsteel (5) van behuizing 
(1) afnemen.

4. Vlakke afdichting (17) verwijderen. Af-
dichtingsoppervlakken in de behuizing 
(1) en aan het isoleerdeel (21) zorgvul-
dig reinigen.

5. Nieuwe vlakke afdichting (17) in de be-
huizing plaatsen.

6. Isoleerdeel (21) met ventielbovendeel (2) 
en plug met klepsteel (5) op de behui-
zing plaatsen.
Uitvoeringen	met	V-poortplug: module 
zodanig op de behuizing plaatsen, dat 
het grootste V-poortsegment van de plug 
naar de ventieluitgang wijst; zie. 
hfdst. 5.1.

7. Plug (5) vast in de zitting (4) drukken. 
Hierbij isoleerdeel (21) met behuizings-
moeren (14) bevestigen. Behuizingsmoe-
ren stapsgewijze en kruislings aan-
draaien. Op aanhaalmomenten letten.

8. Aandrijving monteren; zie bijbehorende 
aandrijvingsdocumentatie.

9. Begin of einde van signaalbereik instel-
len; zie bijbehorende aandrijvingsdocu-
mentatie.

7.2 Klepsteelpakking vervangen

Beschadiging van het regelventiel door ver-
keerde onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden!
De klepsteelpakking mag enkel vervangen 
worden, indien gelijktijdig aan de volgende 
voorwaarden voldaan wordt:
 − De ontwerpdiameter van het ventiel is 
≤NPS 6.
 − Het ventiel is zonder drukbalancering uit-
gevoerd.
 − Het ventiel is zonder balgdeel uitgevoerd.
 − In het ventiel is de klepsteelpakking stan-
daard of ADSEAL ingebouwd.

Voor de vervanging van de klepsteelpakking 
bij andere uitvoeringen contact opnemen 
met de aftersalesservice van SAMSON.

7.2.1 Standaarduitvoering
Pakking	standaard	(PTFE)
1. Aandrijving van het ventiel afnemen, zie 

bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

2. Behuizingsmoeren (14) stapsgewijze en 
kruislings losschroeven.

3. Flens (2) en plug met klepsteel (5) van de 
behuizing (1) tillen.

KENNISGEVING!
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4. Koppelingsmoer (9) en contramoer (10) 
van de klepsteel af schroeven.

5. Draadbus (8) naar buiten draaien.
6. Plug met klepsteel (5) uit de flens (2) trekken.
7. Alle klepsteelpakkingsdelen met een ge-

schikt stuk gereedschap uit de pakkings-
kamer trekken.

8. Beschadigde delen vernieuwen. Pak-
kingskamer zorgvuldig reinigen.

9. Alle pakkingsonderdelen alsook de klep-
steel (5) met een geschikt smeermiddel 
instrijken.

10. Plug met klepsteel (5) in de ventielbehui-
zing (1) schuiven.

11. Flens (2) op de behuizing plaatsen.
Uitvoeringen	met	V-poortplug: flens (2) 
zodanig op de behuizing plaatsen dat het 
grootste V-poortsegment van de plug naar 
de ventieluitgang wijst; zie hfdst. 5.1.

12. Klepsteelpakking met een geschikt stuk 
gereedschap voorzichtig over de klep-
steel in de pakkingskamer schuiven. Op 
de correct plaatsing letten; zie beeld 9.

13. Plug (5) vast in de zitting (4) drukken. 
Hierbij flens (2) met behuizingsmoeren 
(14) bevestigen. Behuizingsmoeren 
stapsgewijze en kruislings aanspannen. 
Aanhaalmomenten in acht nemen.

14. Draadbus (8) erin schroeven en aan-
spannen. Op aanhaalmomenten letten.

15. Contramoer (10) en koppelingsmoer (9) 
los op de klepsteel schroeven.

16. Aandrijving monteren; zie bijbehorende 
aandrijvingsdocumentatie.

17. Begin of einde van signaalbereik instellen; 
zie bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

ADSEAL-pakking
1. Te werk gaan zoals in het gedeelte „Pak-

king standaard (PTFE)“ punt 1 tot 11 be-
schreven.

2. Onderdelen van de klepsteelpakking in 
de volgende volgorde over de klepsteel 
schuiven:

 − Veer (11)
 − Sluitring (12)
 − Pakkingsringen (16)

3. Afdichtringen (15.2) over de klepsteel 
schuiven.
Draad van de rode afstandsschijf (15.1) 
in de groef van de houdring leggen.
Houdring over de klepsteel schuiven.

4. Rode afstandsschijf (15.1) tussen draad-
bus (8) en houdring invoegen; cf. beeld 9.

5. Te werk gaan zoals in het gedeelte „Pak-
king standaard (PTFE)“ punt 13 tot 17 
beschreven.

7.2.2 Uitvoering met isoleer-
deel

Pakking	standaard	(PTFE)
1. Aandrijving van het ventiel afnemen, zie 

bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

2. Koppelingsmoer (9) en contramoer (10) 
van de verlenging van de klepsteel (25) 
afschroeven.

3. Draadbus (8) naar buiten draaien.
4. Schroeven (32) en moeren (33) verwijde-

ren.

5. Ventielbovendeel (2) voorzichtig langs de 
verlenging van de klepsteel (25) afnemen.
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6. Alle klepsteelpakkingsdelen met een ge-
schikt stuk gereedschap uit de pakkings-
kamer trekken.

7. Beschadigde onderdelen vernieuwen en 
pakkingskamer zorgvuldig reinigen.

8. Alle pakkingsonderdelen alsook de ver-
lenging van de klepsteel (25) met een 
geschikt smeermiddel instrijken.

9. Ventielbovendeel (2) voorzichtig via de 
verlenging van de klepsteel (25) op het 
isoleerdeel (21) plaatsen.
Uitvoeringen	met	V-poortplug: ventiel-
bovendeel (2) zodanig op het isoleerdeel 

zetten, dat het grootste V-poortsegment 
van de plug naar de ventieluitgang wijst; 
zie hfdst. 5.1.

10. Klepsteelpakking met een geschikt stuk 
gereedschap voorzichtig via de verlen-
ging van de klepsteel in de pakkingska-
mer schuiven. Op de correcte plaatsing 
letten; zie beeld 9.

11. Ventielbovendeel met schroeven (32) en 
moeren (33) bevestigen. Op aanhaalmo-
menten letten.

12. Draadbus (8) erin schroeven en aan-
spannen. Op aanhaalmomenten letten.

16

8

12

16

15.2

15

15.1

11

2 Ventielbovendeel
5 Plug met klepsteel
8 Draadbus (pakkingsmoer)
11 Veer
12 Ring
15 Pakking (volledig)

15.1 Afstandsschijf met houdring
15.2 Afdichtingsringen
16 Pakkingsringen

16

8

12

11

2

5

beeld 9:	Klepsteelpakking standaard (links) en ADSEAL-pakking (rechts)
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13. Contramoer (10) en koppelingsmoer (9) 
los op de klepsteel schroeven.

14. Aandrijving monteren; zie bijbehorende 
aandrijvingsdocumentatie.

15. Begin of einde van signaalbereik instel-
len; zie bijbehorende aandrijvingsdocu-
mentatie.

ADSEAL-pakking
1. Te werk gaan, zoals in het gedeelte 

„Pakking standaard (PTFE)“ punt 1 tot 9 
beschreven.

2. Onderdelen van de klepsteelpakking in 
de volgende volgorde over de verlenging 
van de klepsteel schuiven:

 − Veer (11)
 − Sluitring (12)
 − Pakkingsringen (16)

3. Afdichtingsringen (15.2) over de verlen-
ging van de klepsteel schuiven.
Draad van de rode afstandsschijf (15.1) 
in de groef van de houdring leggen.
Houdring over de verlenging van de 
klepsteel schuiven.

4. Rode afstandsschijf (15.1) tussen draad-
bus (8) en houdring invoegen; zie 
beeld 9.

5. Te werk gaan zoals in het gedeelte „Pak-
king standaard (PTFE)“ punt 11 tot 15 
beschreven.

7.3 Zitting en plug vervangen

Beschadiging van het regelventiel door ver-
keerde onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden!
Zitting en plug mogen enkel vervangen wor-
den indien gelijktijdig aan de volgende 
voorwaarden voldaan wordt:
 − De ontwerpdiameter van het ventiel is 
≤NPS 6.
 − Het ventiel is zonder drukbalancering uit-
gevoerd.
 − Het ventiel is zonder balgdeel uitgevoerd.
 − In het ventiel is de klepsteelpakking stan-
daard of ADSEAL ingebouwd.

Voor de vervanging van zitting en plug bij 
andere uitvoeringen contact opnemen met 
de aftersalesservice van SAMSON.

Beschadiging van de afdichtingsoppervlak-
ken aan zitting en plug door verkeerde on-
derhouds- of reparatiewerkzaamheden!
Zitting en plug steeds gemeenschappelijk 
vervangen.

SAMSON adviseert bij de vervanging van 
zitting en plug ook de klepsteelpakking te 
vervangen; cf. hfdst. 7.2.

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!

Tip
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7.3.1 Standaarduitvoering
1. Aandrijving van het ventiel afnemen, zie 

bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

2. Behuizingsmoeren (14) stapsgewijze en 
kruislings losschroeven.

3. Flens (2) en plug met klepsteel (5) van de 
behuizing (1) tillen.

4. Vlakke afdichting vervangen; zie. 
hfdst. 7.1.1.

5. Koppelingsmoer (9) en contramoer (10) 
van de klepsteel af schroeven.

6. Draadbus (8) naar buiten draaien.
7. Plug met klepsteel (5) uit de flens (2) trek-

ken.

8. Alle klepsteelpakkingsdelen met een ge-
schikt stuk gereedschap uit de pakkings-
kamer trekken.

9. Zitting (4) met een geschikt stuk gereed-
schap naar buiten schroeven.

10. Nieuwe zitting aan de schroefdraad en 
aan de afdichtingskegel met een geschikt 
smeermiddel instrijken.

11. Zitting (4) inschroeven. Op aanhaalmo-
menten letten.

12. Alle pakkingsonderdelen alsook de 
nieuwe klepsteel (5) met een geschikt 
smeermiddel instrijken.
SAMSON adviseert hierbij de klepsteel-
pakking te vervangen; zie. hfdst. 7.2.1.

13. Nieuwe plug met klepsteel (5) in de ven-
tielbehuizing (1) schuiven.

14. Flens (2) op de behuizing plaatsen.
Uitvoeringen	met	V-poortplug: flens (2) 
zodanig op de behuizing plaatsen dat 
het grootste V-poortsegment van de plug 

naar de ventieluitgang wijst; zie 
hfdst. 5.1.

15. Klepsteelpakking met een geschikt stuk 
gereedschap voorzichtig via de klepsteel 
in de pakkingskamer schuiven. Op de 
correcte plaatsing letten; zie beeld 9.

16. Plug (5) vast in de zitting (4) drukken. 
Hierbij flens (2) met behuizingsmoeren 
(14) bevestigen. Behuizingsmoeren 
stapsgewijze en kruislings aanspannen. 
Aanhaalmomenten in acht nemen.

17. Draadbus (8) erin schroeven en aan-
spannen. Op aanhaalmomenten letten.

18. Contramoer (10) en koppelingsmoer (9) 
los op de klepsteel schroeven.

19. Aandrijving monteren; zie bijbehorende 
aandrijvingsdocumentatie.

20. Begin of einde van signaalbereik instel-
len; zie bijbehorende aandrijvingsdocu-
mentatie.
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7.3.2 Uitvoering met isoleer-
deel

1. Aandrijving van het ventiel afnemen, zie 
bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

2. Koppelingsmoer (9) en contramoer (10) 
van de verlenging van de klepsteel (25) 
afschroeven.

3. Draadbus (8) naar buiten draaien.
4. Schroeven (32) en moeren (33) verwijde-

ren.

5. Ventielbovendeel (2) voorzichtig langs de 
verlenging van de klepsteel (25) afne-
men.

6. Alle klepsteelpakkingsdelen met een ge-
schikt stuk gereedschap uit de pakkings-
kamer trekken.

7. Behuizingsmoeren (14) stapsgewijze en 
kruislings losschroeven.

8. Isoleerdeel (21) tezamen met de verlen-
ging van de klepsteel (25), de klepsteel 
en de plug (5) van de behuizing (1) af-
nemen.

9. Vlakke afdichting vervangen; zie 
hfdst. 7.1.2.

10. Verzeker uzelf ervan dat de geleidebus 
(23) niet beschadigd is. Evt. geleidebus 
met een geschikt stuk gereedschap ver-
vangen.

11. Zitting (4) met een geschikt stuk gereed-
schap naar buiten schroeven.

12. Nieuwe zitting aan de schroefdraad en 
aan de afdichtingskegel met een geschikt 
smeermiddel instrijken.

13. Zitting (4) inschroeven. Op aanhaalmo-
menten letten.

14. Plus en klepsteel (5) met montagetang 
vasthouden. Verlenging van de klepsteel 
(25) met een geschikt stuk gereedschap 
losschroeven en uit het isoleerdeel (21) 
nemen.

15. Alle pakkingsonderdelen alsook het klep-
steeluiteinde van de nieuwe plug (5) met 
een geschikt smeermiddel instrijken.
SAMSON adviseert hierbij de klepsteel-
pakking te vervangen; zie hfdst. 7.2.2.

16. Verzeker uzelf ervan dat de beide bor-
gringen (30) nog in de verlenging van 
de klepsteel (25) liggen. Evt. borgringen 
vervangen.

17. Nieuwe plug met klepsteel (5) vasthou-
den. Isoleerdeel (21) plaatsen. Verlen-
ging van de klepsteel (25) met een ge-
schikt stuk gereedschap op de klepsteel 
schroeven. Op aanhaalmomenten letten.

18. Isoleerdeel (21) tezamen met de verlen-
ging van de klepsteel (25), de klepsteel 
en de plug (5) los op de behuizing (1) 
zetten.
Uitvoeringen	met	V-poortplug: isoleer-
deel (21) zodanig op de behuizing 
plaatsen dat het grootste V-poortsegment 
van de plug naar de ventieluitgang wijst; 
zie hfdst. 5.1.

19. Plug (5) vast in de zitting (4) drukken. 
Hierbij isoleerdeel (21) met behuizings-
moeren (14) bevestigen. Behuizingsmoe-
ren stapsgewijze en kruislings aan-
draaien. Op aanhaalmomenten letten.

20. Ventielbovendeel (2) voorzichtig via de 
verlenging van de klepsteel (25) op het 
isoleerdeel (21) plaatsen.
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21. Klepsteelpakking met een geschikt stuk 
gereedschap voorzichtig over de verlen-
ging van de klepsteel in de pakkingska-
mer schuiven. Op de correcte plaatsing 
letten; zie beeld 9.

22. Ventielbovendeel met schroeven (32) en 
moeren (33) bevestigen. Op aanhaalmo-
menten letten.

23. Draadbus (8) erin schroeven en aan-
spannen. Op aanhaalmomenten letten.

24. Contramoer (10) en koppelingsmoer (9) 
los op de klepsteel schroeven.

25. Aandrijving monteren; zie bijbehorende 
aandrijvingsdocumentatie.

26. Begin of einde van signaalbereik instel-
len; zie bijbehorende aandrijvingsdocu-
mentatie.

7.4 Op retourzending 
voorbereiden

Defecte ventielen kunnen voor reparatie naar 
SAMSON worden gezonden.
Bij het retourneren aan SAMSON als volgt te 
werk gaan:
1. Regelventiel buiten bedrijf stellen; zie 

hfdst. 9.

2. Ventiel ontsmetten. Resten van het me-
dium volledig verwijderen.

3. Contaminatieverklaring invullen. Dit for-
mulier is op u www.samson.de > Ser-
vice > Checklijsten voor aftersalesservice 
> Contaminatieverklaring beschikbaar.

4. Regelventiel en formulier naar de dichtst-
bijzijnde SAMSON-vestiging zenden. 
Een overzicht van de SAMSON-vestigin-
gen kunt u raadplegen op 
u www.samson.de > Contact.

7.5 Vervangingsonderdelen en 
verbruiksgoederen bestellen

Informatie over vervangingsonderdelen, 
smeermiddelen en gereedschappen kunt 
u verkrijgen bij uw SAMSON-vertegenwoor-
diger en de aftersalesservice van SAMSON.

Vervangingsonderdelen
Informatie over de vervangingsonderdelen 
kunt u raadplegen in hfdst. 10.3.

Smeermiddelen
Informatie over geschikte smeermiddelen 
kunt u via brochure u AB 0100 raadplegen.

Gereedschappen
Informatie over geschikte gereedschappen 
kunt u via brochure u AB 0100 raadplegen.

http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l14&ll=l1
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e01000de.pdf
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8 Storingen
Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden moet het regelventiel met bepaalde intervallen 
gecontroleerd worden om maatregelen te kunnen treffen nog voordat zich potentiële storin-
gen voordoen. Het opstellen van een overeenkomstig testplan is de verantwoordelijkheid van 
de installatie-exploitant.

De aftersalesservice van SAMSON ondersteunt u bij het opstellen van een op uw installatie 
afgestemd testplan.

8.1 Storingen opsporen en elimineren
Storing Mogelijke	oorzaak Oplossing
Aandrijfas/klepsteel beweegt 
niet ondanks inschakeling.

Aandrijving is mechanisch ge-
blokkeerd.

Aanbouw controleren.
Blokkering opheffen.

Regeldruk te laag. Steldruk controleren.
De steldrukleiding op dichtheid 
controleren.

Aandrijfas/klepsteel legt niet de 
gehele slag af.

Regeldruk te laag. Steldruk controleren.
De steldrukleiding op dichtheid 
controleren.

Ventiel is naar buiten toe ondicht 
(externe lekkage).

Klepsteelpakking defect. Klepsteelpakking vervangen; cf. 
hfdst. 7.2; of contact opnemen 
met aftersalesservice van 
SAMSON.

Bij uitvoering met aantrekbare 
klepsteelpakking 1): klepsteelpak-
king niet correct aangetrokken.

Zie. hfdst. 5.3, gedeelte „Aan-
trekbare klepsteelpakking“. Bij 
aanhoudende lekkage contact 
opnemen met de aftersalesser-
vice van SAMSON.

Bij uitvoering met balgdeel: me-
taalbalgafdichting defect.

Contact opnemen met aftersales-
service van SAMSON.

Flensverbinding losgekomen of 
vlakke afdichting versleten.

Flensverbinding controleren.
Vlakke afdichting aan flensver-
binding vervangen zie hfdst. 7.1 
of contact opnemen met aftersa-
lesservice van SAMSON.

Tip
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Storing Mogelijke	oorzaak Oplossing
Verhoogde flow van het medium 
bij gesloten ventiel (interne lekk-
age).

Tussen zitting en plug zijn vuil- of 
andere vreemde deeltjes opge-
hoopt.

Installatieonderdeel vergrendelen 
en ventiel uitspoelen.

Ventielgarnituur, in het bijzonder 
bij pluggen met zachte afdich-
ting, is versleten.

Zitting en plug vervangen zie 
hfdst. 7.3 of contact opnemen 
met aftersalesservice van 
SAMSON.

1) Een plaatje op de flens (2) of het juk (3) geeft aan of er een aantrekbare klepsteelpakking gemon-
teerd is.

Bij storingen die niet in de tabel worden vermeld, helpt de aftersalesservice van SAMSON 
u verder.

Informatie

8.2 Noodgevalmaatregelen 
uitvoeren

Bij uitval van de hulpenergie gaat het ventiel 
zelfstandig naar de vooraf ingestelde veilige 
positie (zie hfdst. 3.1).
Noodgevalmaatregelen voor de installatie 
zijn de verantwoordelijkheid van de installa-
tie-exploitant.
In geval van een storing aan het ventiel:
1. Blokkeerventielen voor en achter het ven-

tiel sluiten, zodat er geen medium meer 
door het ventiel stroomt.

2. Ventiel op beschadigingen controleren. 
Evt. contact opnemen met de aftersales-
service van SAMSON.

Herinbedrijfstelling	na	storingen
 Î Blokkeerventielen langzaam openen. 
Medium langzaam naar binnen laten 
stromen.
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9 Buitenbedrijfstelling	en	
demontage

Gevaar op breuk van het drukdragende in-
strument!
Regelventielen en leidingen zijn drukdra-
gende instrumenten. Onjuist openen kan tot 
een breuk van de onderdelen van het regel-
ventiel leiden.
 − Vóór werkzaamheden aan het regelventiel 
de desbetreffende componenten en het 
ventiel drukloos maken.
 − Het doorstromende medium uit de desbetref-
fende componenten en het ventiel laten lopen.
 − Beschermingsmiddelen dragen.

Risico op letsel door residu van het medium 
in het ventiel!
Wanneer er werkzaamheden aan het ventiel 
worden uitgevoerd, kunnen mediaresten lek-
ken en letsel veroorzaken (bijvoorbeeld ver-
brandingen, brandwonden), afhankelijk van 
de mediumeigenschappen.
Beschermende kleding, beschermende hand-
schoenen en oogbescherming dragen.

Gevaar voor brandwonden door warme of 
koude componenten en leidingen!
De componenten van de klep en de leiding 
kunnen tijdens bedrijf erg heet of erg koud 
worden en brandwonden veroorzaken.

 − Laat de onderdelen en leiding afkoelen of 
opwarmen.
 − Beschermende kleding en handschoenen 
dragen.

9.1 Buitenbedrijfstelling
Teneinde het regelventiel voor onderhouds- 
en reparatiewerkzaamheden of demontage 
buiten gebruik te stellen, moet u de volgende 
stappen uitvoeren:
1. Blokkeerventielen voor en achter het ven-

tiel sluiten, zodat er geen medium meer 
door het ventiel stroomt.

2. Leidingen en ventiel zonder resten ledigen.
3. Pneumatische hulpenergie uitschakelen 

en vergrendelen om het regelventiel dru-
kloos te maken.

4. Evt. leiding en regelventielonderdelen la-
ten afkoelen of opwarmen.

9.2 Ventiel uit de leiding 
demonteren

Uitvoering	met	flenzen
1. Regelventiel buiten bedrijf stellen; zie. 

hfdst. 9.1.

2. Flensverbinding losmaken.
3. Ventiel uit leiding nemen; zie hfdst. 4.2.

Uitvoering met laseinden
1. Regelventiel buiten bedrijf stellen; zie 

hfdst. 9.1.

2. Leiding vóór de lasnaad scheiden.
3. Ventiel uit leiding nemen; zie hfdst. 4.2.

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
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9.3 Aandrijving	demonteren
Zie bijbehorende aandrijvingsdocumentatie.

9.4 Afvoeren
 Î Bij het afvoeren de lokale, nationale en 
internationale regelgeving in acht ne-
men.

 Î Gebruikte onderdelen, smeermiddelen 
en gevaarlijke stoffen niet met het huis-
houdelijk afval weggooien.

10 Bijlage

10.1 Service
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den zoals bij het optreden van storingen of 
defecten kan de After Sales Service van 
SAMSON worden ingeschakeld voor onder-
steuning.

E-mail
U kunt After Sales Service via het volgende 
emailadres aftersalesservice@samson.de be-
reiken.

De	adressen	van	SAMSON AG	en	haar	
dochterondernemingen
De adressen van SAMSON AG en haar 
dochterondernemingen en vertegenwoordi-
gers en servicelocaties vindt u op het internet 
onder www.samson.de of in een 
SAMSON-productcatalogus.

Verplichte velden
Voor andere vragen en probleemoplossing 
dient u de volgende informatie te verschaf-
fen:
 − Bestel- en artikelnummer
 − Type, productnummer, ontwerpdiameter 

en uitvoering van het ventiel
 − Druk en temperatuur van het doorstro-

mend medium
 − Flow in kubieke voet/min of m³/u
 − Ontwerpsignaalbereik van de aandrij-

ving (bv. 0,2 tot 1 bar)
 − Is een vuilfilter ingebouwd?
 − Inbouwtekening

10.2 Certificaten
De EU-verklaringen staan op de volgende 
pagina’s ter beschikking.

mailto:aftersalesservice%40samson.de?subject=Anfrage
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Modul/Module A 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte/explaines in sole resposibility for the following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body DN65-125, Gehäuse GGG/Sph. gr. iron-

Body DN50-80, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., DN40-100, 

Fluide/Fluids G2, L2   2)

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
ANSI, Gehäuse GG/Cast iron-Body, Cl250 1 ½“-2“, Cl125 2 ½“-4“, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve 240 3244 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body DN65-125, Gehäuse GGG/Sph. gr. iron-

Body DN50-80, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve 240 3244 
DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., DN40-100, 

Fluide/Fluids G2, L2   2)

Schrägsitzventil/Bevel-Valve --- 3353 DIN, Rotgussgehäuse/Bronce-Body, alle Fluide/all Fluids 

Schrägsitzventil/Bevel-Valve --- 3353 
DIN, Stahlgehäuse/Steel-Body, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventile/Globe Valve V2001 3321 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body, DN 65-100, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventile/Globe Valve V2001 3321 
ANSI, Gehäuse GG/Cast iron-Body, 2 ½“-4“ 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve V2001 3323 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body, DN 65-100, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve V2001 3323 
ANSI, Gehäuse GG/Cast iron-Body, 2 ½“-4“ 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body DN200 PN10, 

Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)
1) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.i second indent 

 Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 
2) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.i second indent 

 Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii zweiter Gedankenstrich//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii second indent 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung/we declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 
Modul A/ 
Module A 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

 Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus Hörschken 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / R&D Valves and Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Qualitätsmanagement / Total Quality Management 
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Modul/Module D / N° CE-PED-D-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte/explaines in sole resposibility for the following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version
Stellgerät für Heißwasser und Dampf 

mit Sicherheitsfunktion/Safety 
Accessories for Hot Water and Steam

3374 (2000 N) mit Typ/with Type No. 2811, 2814, 2823, 3321, 3241, 3267 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-11-0017 

Sicherheitsabsperreinrichtung für 
Feuerungsanlagen/ 

Safety Accessories for Firing Plants

240 3241 3241-4362, 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-11-0018

240 3241 3241-4364, 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-11-0019 

Stellgerät für Heißwasser und Dampf 
mit Sicherheitsfunktion/ 

Safety Accessories for Hot Water and 
Steam

240 3241 mit/with 3271, 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0006

240, 3267 3241, 3267 mit/with 3271 und/and 3277, 240cm² 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0007 

240, 3267 3241, 3267 mit/with 3271 und/and 3277, 350cm² 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0008

240 3241
auch druckentlastet/also pressure relieved 

mit/with 3271 und/and 3277 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0009

3274 (1800 N) mit/with 3241, 2423, 2823, 3267 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0027

3274 (3000 N) mit/with 3241, 3214, 2814 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-10-0028

Stellgerät für Wasser und Dampf mit 
Sicherheitsfunktion/ 

Safety Accessories for Water and 
Steam

3222, 3213, 
2488, 2489, 
2487, 2491, 
2494, 2495, 
2423, 3214

2770 mit/with 3267, 2814, 2823, 2710, 2730 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-09-0008

Sicherheitsabsperreinrichtung für 
Gasbrenner und Gasgeräte/Safety 

Accessories for Gas-burners and Gas-
Equipment 

240 3241 3241-0261 bis/to 3241-0275 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-02-0017 

Stellgerät zur Leckgasableitung für 
Gasbrenner und Gasgeräte/Control 

Valve for draining for Gas-burners and 
Gas-equipm. 

240 3241 3241-4321 
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 01 202 931-B-02-0018 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung/we declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 
Modul D/ 
Module D 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

 Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus Hörschken 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / R&D Valves and Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Qualitätsmanagement / Total Quality Management 



 54  EB 8012 NL

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 01

ce
_m

od
ul

_h
_d

e_
en

_r
ev

01
.d

oc
x 

Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Produkte/explaines in sole resposibility for the following products: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body ab/from DN150, Gehäuse GGG/Sph. gr. 

iron-Body ab/from DN100, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve 240 3244 
DIN, Gehäuse GG ab DN150/Cast iron-Body from DN150; Gehäuse GGG ab 

DN100/Sph. gr. iron-Body from DN100, Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
Tieftemperaturventil/Cryogenic Valve 240 3248 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventil/Globe Valve 250 3251 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
Durchgangsventil/Globe Valve 250 3254 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Eckventil/Angle Valve 250 3256 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Split-Body-Ventil/Split-Body-Valve 250 3258 DIN, alle Fluide/all Fluids 

IG-Eckventil/IG-Angle Valve 250 3259 DIN, alle Fluide/all Fluids 

Dampfumformventil/ 
Steam-converting Valve 280 

3281 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3284 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3286 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3288 DIN, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventile/Globe Valve V2001 3321 DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve V2001 3323 DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Schrägsitzventil/Bevel-Valve --- 3353 DIN, Geh. Stahl/Body Steel, alle Fluide/all Fluids 

Drosselschalldämpfer/Silencer 3381 

3381-1 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids; Einzeldrosselscheibe mit Anschweißende/ 
Single attenuation plate with welding end 

3381-3 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

3381-4 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids; Einzeldrosselscheibe mehrstufig mit 
Anschweißende/Single attenuation plate multi-stage with welding end 

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 ANSI, Gehäuse GG Cl125 ab 5"/Cast iron-Body Cl125 from 5", Fluide/Fluids 
G2, L1, L2   1)

Tieftemperaturventil/ 
Cryogenic Valve 240 3246 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 DIN, Gehäuse GG ab DN200 PN16/Cast iron-Body from DN200 PN16, 
Fluide/Fluids G2, L1, L2   1)

Durchgangsventil/Globe Valve 290 3291 ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Eckventil/Angle Valve 290 3296 ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventil/Globe Valve 590 3591 ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Eckventil/Angle Valve 590 3596 ANSI, alle Fluide/all Fluids 

1) Gase nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.i second indent 
 Flüssigkeiten nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii//Liquids acc. to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung/we declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 
Markt/Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the 
laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure 
equipmentSiehe auch Artikel 41 und 48/See also Article 41 and 48 

2014/68/EU vom/of 
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Art. 4 Abs. 1/for fluids acc. to Article 4, Section 1 
Modul H/ 
Module H 

durch/by
Bureau Veritas 

0062 

 Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s 
Quality Assurance System is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 

 Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34 

 Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt

 Frankfurt, 19.07.2016

Klaus Hörschken 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / R&D Valves and Actuators

Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Qualitätsmanagement / Total Quality Management 



EB 8012 NL  55 

  

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 01

Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 
 SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Typen / explaines in sole resposibility for the following products: 

Ventile für elektrische Stellgeräte / Globe and three-way valves equipped with electric actuators 

Typ / Type 3213, 3222 (Erz.-Nr. / Model No.. 2710); 3323, 3535 (2803); 3213, 3531 (2811); 3214 (2814); 2423E (2823); 241 (3241); 244 
(3244); 267 (3267); 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung / the conformity with the following requirement.

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (siehe auch Artikel 41 
und 48). 

2014/68/EU vom 15.05.2014 

Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating of the making available on the market of pressure equipment (see also Article 
41 and 48). 

2014/68/EU of  
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.i  erster 
Gedankenstrich. 

Modul siehe 
Tabelle 

durch  
certified by 

Bureau Veritas 
S. A. (0062) 

Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 4, Section 1, Subsection c.i, 
first indent. 

For type of mo-
dule, see table 

Nenndruck Nominal 
pressure

DN
NPS

15
½ 

20
¾ 

25
1 

32
1¼ 

40
1½ 

50
2 

65
- 

80
3 

100
4 

125
- 

150
6 

200
8 

250
10 

300
12 

400
16

PN 25 ohne (1) A (2) H - 
PN 40 ohne (1) H - 
Class 150 ohne (1) A (2) H - 
Class 300 ohne (1) H - 

(1) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen hat keine Gültigkeit im Sinne der Druckgeräterichtlinie 
   The CE marking affixed to the control device does not refer to the Pressure Equipment Directive. 

(2) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen gilt ohne Bezeichnung der Notifizierten Stelle (Kennr. 0062) 
   The CE marking affixed to the control device is valid, but does not refer to the notified body (ID No. is invalid). 

Geräte, denen laut Tabelle das Konformitätsbewertungsverfahren Modul H zugrunde liegt, beziehen sich auf die 
„Zulassungsbescheinigung eines Qualitätssicherungssystems“ ausgestellt durch die Notifizierte Stelle. 
The module H conformity assessment procedure applied to the valves according to the table is based on the “Certificate of  
Quality System Approval” issued by the notified body.    
Dem Entwurf zu Grunde gelegt sind Verfahren aus: / The design is based on the methods of: 
DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3 bzw. / respectively ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42 
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht  
The Manufactur`s Quality Assurance System is monitored by following Notifed Body 

Bureau Veritas S.A. nr 0062 67/71, boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
Hersteller / Manufacturer: SAMSON AG / Weismüllerstraße 3 / 60314 Frankfurt 

Frankfurt am Main, den 19.07.2016 

Klaus Hörschken  Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department  Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / Development Valves and Actuators Total Quality Management / Total Quality Management
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Revison 01

Modul/Module H / N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU 
SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung für folgende Typen / explaines in sole resposibility for the following products: 

Ventile für elektrische Antriebe / Globe and three-way valves equipped with electric actuators

Typ / Type 3213, 3222 (Erz.-Nr. / Model No. 2710); 3226, 3260* (2713*); 3323, 3535 (2803); 3213, 3531 (2811); 3214 (2814); 2423E (2823); 
241 (3241); 244 (3244); 267 (3267) 

die Konformität mit nachfolgender Anforderung / the conformity with the following requirement. 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (siehe auch Artikel 41 
und 48).  

2014/68/EU vom 15.05.2014 

Directive of the European Parliament and oft the Council on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating of the making available on the market of pressure equipment (see also Article 
41 and 48). 

2014/68/EU of  
15.05.2014 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii und Pkt. c.i 
zweiter Gedankenstrich.  

Modul siehe 
Tabelle 

durch  
certified by 

Bureau Veritas 
S. A. (0062) 

Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 4, Section 1 Subsection c.ii 
and Subsection c.i second indent. 

For type of mo-
dule, see table 

Nenndruck Nominal 
pressure

DN
NPS

15
½ 

20
¾ 

25
1 

32
1¼ 

40
1½ 

50
2 

65 80
3 

100
4 

125 150
6 

200
8 

250
10 

300
12 

400
16

PN 16 ohne/without (1) A (2) H 
PN 25 ohne/without (1) A (2) H - 
PN 40 ohne/without (1) A (2) H - 
Class 150 ohne/without (1) A (2) H - 
Class 300 ohne/without (1) A (2) H - 

(1) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen hat keine Gültigkeit im Sinne der Druckgeräterichtlinie 
   The CE marking affixed to the control device does not refer to the Pressure Equipment Directive. 

(2) Das auf dem Stellgerät aufgebrachte CE-Zeichen gilt ohne Bezeichnung der Notifizierten Stelle (Kennr. 0062) 
   The CE marking affixed to the control device is valid, but does not refer to the notified body (ID No. is invalid). 

 * Für Ventile vom Typ 3260 sind ab DN 150 Fluide nach Art. 4 Abs.1 Pkt. c.ii erster Gedankenstrich nicht zugelassen. 
Fluids according to Art. 4, Section 1, Subsection c.ii, first indent are not permissible for Type 3260 Valves with DN equal or bigger than 150.  

Geräte, denen laut Tabelle das Konformitätsbewertungsverfahren Modul H zugrunde liegt, beziehen sich auf die 
„Zulassungsbescheinigung eines Qualitätssicherungssystems“ ausgestellt durch die Notifizierte Stelle. 
The module H conformity assessment procedure applied to the valves according to the table is based on the “Certificate of  
Quality System Approval” issued by the notified body.     
Dem Entwurf zu Grunde gelegt sind Verfahren aus: / The design is based on the methods of: 
DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3 bzw. / respectively ASME B16.1, ASME B16.24, ASME B16.34, ASME B16.42 
Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannter Stelle überwacht  
The Manufactur`s Quality Assurance System is monitored by following Notifed Body 

Bureau Veritas S.A. nr 0062 67/71, boulevard du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
Hersteller / Manufacturer: SAMSON AG / Weismüllerstraße 3 / 60314 Frankfurt 

Frankfurt am Main, den 19.07.2016 

Klaus Hörschken  Günther Scherer 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department  Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Ventile und Antriebe / Development Valves and Actuators Total Quality Management / Total Quality Management
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Buitenbedrijfstelling	en	demontage

10.3 Vervangingsonderdelen

1 Behuizing
2 Flens/deksel/ventielbovendeel
3 Juk
4 Zitting
5 Plug (met klepsteel)
7 Geleidebus (flens)
8 Draadbus (pakkingsmoer)
9 Koppelingsmoer
10 Contramoer
11 Veer
12 Ring
13 Draadeinden
14 Behuizingsmoer
15 Pakking bijstelbaar
16 Pakking
17 Vlakke afdichting (behuizingsafdichting)
19 Bus
21 Isoleerdeel
22 Balgdeel
23 Geleidebus (isoleerdeel)
24 Geleidebus (balgdeel)
25 Verlenging van klepsteel
26 Plaatje (balg- of isoleerdeel)
27/28

Bevestigings- en zekeringsdelen
31/34
29 Plug voor balguitvoering
30 Borgringen
32 Schroef
33 Moer
37 Klepsteel met metalen afdichtingsbalg
39 Afdichting
41 Moer
42 Sluitschroef met vlakke afdichtingsring
44 Ring/ringmoer 1)

45 Manchet 1)

46 Afdichting 1)

47 Drager 1)

48 Hexagonale schroef 1)

49 Hexagonale schroef 1)

50 Borging 1)

51 Geleiding 1) (meerdere geleidingen enkel 
bij uitvoering met afdichtingsring van 
grafiet)

52 Ring 1) (enkel bij uitvoering met afdich-
tingsring van grafiet)

53 Borgring 1)

61 Geluidsdemper II 2)

62 Geluidsdemper I of III 2)

63 Ring 2)

64 Vlakke afdichtingsring 2)

65 Vlakke afdichtingsring 2)

80 Typeplaatje
81 Meeneempen
82 Schroef
83/84 Slagtypeplaatje
85 Schroef
90 Afdekkap
91 Beschermingskap
92 Moer
101 Balgdeksel
102 Schroef met borgring 1) (enkel bij balguit-

voering)

1) Uitvoering met drukbalancering
2) Uitvoering met geluidsdemper
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DN 15…150
NPS ½…6

90
9

10

15
12

12
19

16
8

11

2
32

7

81

41

37
30
42

81

26

24
22

5

17
63

62

61

4

80
82
83
84

25
30 33

14 33

91 911

91 911

13

39

14

14

21
23

90
9
10

15
12
16

8

11
12
19

81
80

81
26

82
83
84

7
2

5

48
51

47
53

44
52
45

50

46
49

50
46

52
44

45
47

48
53

51



EB 8012 NL  59 

DN 200…300
NPS 8…12

(DN 250, DN 300)
(10", 12")

80 81

92

83

32

84
80 81 83 84

85
82

3

42

9

10
8

16

16

12

12

12

19

11
12
19

15

3

37

39
7
101

33

14
39
22
2

21
14

81
7
5

26

7

24
27
28
29
5

64
65
63
62

61

4 13 91191

17

34
31

14

26
81

92

85
82

9
10
8

16
12
19
19
12
11

15

5
102

48
51

47
53

44
52
45

50

46
49

50
46

52
44

45
47

48
53

51
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