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Shënime mbi këto udhëzime montimi dhe operimi

Këto udhëzime montimi dhe operimi ju ndihmojnë në montimin dhe operimin e pajisjes në 
mënyrë të sigurt. Udhëzimet janë të detyrueshme për trajtimin e pajisjeve SAMSON.

 Î Për përdorimin e sigurt dhe të mirë të këtyre udhëzimeve, lexojini me kujdes dhe ruajini 
për referencë në të ardhmen.

 Î Nëse keni pyetje rreth këtyre udhëzimeve, kontaktoni departamentin e pas shitjes të 
SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Udhëzimet për montimin dhe operimin janë përfshirë në dërgesë. 
Dokumentacioni më i fundit është i disponueshëm në faqen tonë të 
internetit (www.samson.de) Product documentation. Mund të vendosni 
numrin e dokumentit ose të shkruani numrin në fushën [Find:] për të 
kërkuar një dokument.

Përkufizimi i fjalëve të sinjaleve 

Situata të cilat, nëse nuk shmangen, do të 
çojnë në vdekje ose lëndime serioze

Situata të rrezikshme të cilat, nëse nuk 
shmangen, mund të çojnë në vdekje ose 
lëndime serioze

Mesazh për dëmtim të pronës ose defekt

Informacione shtesë

Veprimi i rekomanduar

RREZIK!!

PARALAJMËRIM!!

NJOFTIM!

Shënim

Këshillë
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Udhëzimet dhe masat e sigurisë

1 Udhëzimet dhe masat e sigurisë
Përdorimi i synuar
Valvula glob SAMSON e tipit 3241 në kombinim me një aktuator (psh. aktuator pneumatik i 
tipit 3271 ose 3277)) është ndërtuar për të rregulluar shpejtësinë e rrjedhës, presionin ose 
temperaturën e lëngjve, gazrave ose avujve. Aktuatorët janë bërë për të operuar në kushte të 
përcaktuara saktë (p.sh. presion operimi, material procesi, temperatura). Prandaj, operatorët 
duhet të sigurohen që aktuatorët të përdoren vetëm në aplikime që plotësojnë specifikimet e 
përdorura për zgjedhjen madhësisë së aktuatorëve në fazën e porositjes. Në rast se 
operatorët synojnë t'i përdorin aktuatorët në aplikime ose kushte të tjera përveç atyre të 
përcaktuara, kontaktoni SAMSON.
SAMSON nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmtimet që vijnë nga mospërdorimi i valvulës 
për qëllimin e synuar ose për dëmtimet e shkaktuara nga forcat e jashtme ose ndonjë faktor 
tjetër i jashtëm.

 Î Shikoni të dhënat teknike dhe etiketën e të dhënave për limitet dhe fushat e aplikimit si 
edhe përdorimet e mundshme.

Keqpërdorimi i parashikueshëm në mënyrë të arsyeshme
Valvula e kontrollit nuk është e përshtatshme për aplikimet e mëposhtme:
 − Përdorimi jashtë kufijve të përcaktuar gjatë zgjedhjes së madhësisë dhe në të dhënat 

teknike
 − Përdorimi jashtë kufijve të përcaktuara nga askesorët e valvulës të montuar në valvulën e 

kontrollit
Për më tepër, aktivitetet e mëposhtme nuk përputhen me përdorimin e synuar:
 − Përdorimi i pjesëve të këmbimit jo-origjinale
 − Bërja e punëve të shërbimit dhe riparimit që nuk janë përshkruar në këto udhëzime

Kualifikimet e personelit të operimit
Valvula e kontrollit duhet të montohet, vihet në punë, shërbehet dhe riparohet vetëm nga 
personeli i trajnuar dhe kualifikuar plotësisht; duhet të zbatohen kodet dhe praktikat e 
pranuara të industrisë. Sipas këtyre udhëzimeve të montimit dhe operimit, personeli i 
trajnuar i referohet individëve të cilët janë në gjëndje të gjykojnë punën që u është caktuar 
dhe të dallojnë rreziqet e mundshme në sajë të trajnimit të tyre të specializuar, njohurisë dhe 
përvojës së tyre, si edhe njohurisë për standardet që zbatohen.
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Pajisjet personale mbrojtëse
Rekomandojmë që të vishni mjetet personale mbrojtëse të mëposhtme në varësi të materialit 
të procesit:
 − Veshje, doreza dhe syze mbrojtëse në aplikime me material të nxehtë, të ftohtë dhe/ose gërryes
 − Vishni mbrojtëse për sytë kur punoni afër valvulës.
 Î Konsultohuni me operatorin e impiantit për detaje mbi mjete mbrojtëse të mëtejshme.

Rishikimet dhe modifikimet e tjera
Rishikimet, konvertimet ose modifikimet e tjera në produkt nuk janë të autorizuara nga 
SAMSON. Ato bëhen me rrezikun e vetë përdoruesit dhe mund të çojnë për shembull në rreziqe 
sigurie. Për më tepër, produkti mund të mos plotësojë më kërkesat për përdorimin e synuar.

Mjetet e sigurisë
Pas një ndërprerjeje në ajrin e furnizimit ose sinjalit të kontrollit, valvula lëviz në pozicionin e sigurt 
(shiko	pjesën 3.1).	Veprimi	i	sigurt	i	aktuatorit	është	njëlloj	si	drejtimi	i	veprimit	dhe	është	përcaktuar	
në etiketën e të dhënave të aktuatorëve SAMSON (shiko dokumentacionin e aktuatorit).

Paralajmërime kundër rreziqeve të mbetura
Për të shmangur lëndimet personale ose dëmtimet e pronës, operatorët e impiantit dhe 
personeli i operimit duhet të parandalojë rreziqet që mund të shkaktohen në valvulën e 
kontrollit nga materiali i procesit, presioni i operimit, presioni i sinjalit ose nga pjesët lëvizëse 
duke marrë masat paraprake të përshtatshme. Ata duhet të mbajnë parasysh të gjitha 
deklaratat për rreziqet, paralajmërimet dhe shënimet për të pasur kujdes në këto udhëzime 
montimi dhe operimi, sidomos për instlaimin, vënien në punë dhe shërbimin.

Përgjegjësitë e operatorit
Operatori është përgjegjës për operimin e duhur dhe zbatimin e rregullave të sigurisë. 
Operatorët janë të detyruar t'ia sigurojnë këto udhëzime montimi dhe operimi si edhe 
dokumentet e referuara personelit të operimit dhe t'i udhëzojnë për përdorimin e duhur. Për 
më tepër, operatorët duhet të sigurohen që personeli i operimit ose personat e tretë të mos 
ekspozohen ndaj asnjë rreziku.

Përgjegjësitë e personelit të operimit
Personeli i operimit duhet të lexojë dhe kuptojë këto udhëzime montimi dhe operimi si edhe 
dokumentet e referuara dhe të zbatojë deklaratat e sigurisë, paralajmërimet dhe shënimet për 
kujdes të specifikuara në to. Për më tepër, personeli i operimit duhet të njihet me rregullat që 
zbatohen për shënëdetin, sigurinë dhe parandalimin e aksidenteve dhe t'i përmbahet atyre.



EB 8012 SQ  7 

Udhëzimet dhe masat e sigurisë

Standardet dhe rregulloret e referuara
Valvulat e kontrollit përmbahen kërkesave të direktivës evropiane 2014/68/EU për pajisjet e 
presionit. Valvulat me shënimin CE kanë një deklaratë konformiteti e cila përfshin 
informacione rreth procedurës së aplikuar për vlerësimin e konformitetit. Kjo deklaratë 
konformiteti	është	përfshirë	në	shtojcën	e	këtyre	udhëzimeve	(shiko	pjesën 10.2).
Sipas	vlerësimit	të	rrezikut	për	ndezjen	të	bërë	sipas	EN 13463-1:2009,	pjesa	5.2,	valvulat	
e kontrollit jo-elektrike nuk kanë burimin e tyre të ndezjes së mundshme edhe në rastin e 
rrallë të një defekti në operim. Si rezultat, ato nuk bien brenda shtrirjes së direktivës 
2014/34/EU.

 Î Për lidhjen me një sistem lidhjeje ekuopotencial, zbatoni kërkesat e specifikuara në 
pjesën	6.4	të	EN 60079-14	(VDE 0165	Pjesa	1).

Dokumentacioni i referuar
Përveç këtyre udhëzimeve për montimin dhe operimin, zbatohen edhe dokumentet e 
mëposhtme:
 − Udhëzimet e montimit dhe operimit për aktuatorin e montuar. u EB 8310-X	për	
aktuatorët	e	tipit 3271	dhe	tipit 3277

 − Udhëzimet e montimit dhe operimit për aksesorët e valvulës së montuar (pozicionuesi, 
valvula solenoid, etj.)

 − u AB 0100	për	mjetet,	forcat	e	shtrëngimit	dhe	lubrifikantin

1.1 Shënime mbi lëndimet e mundshme të rënda

RREZIK!

Rrezik i plasjes së pajisjeve të presionit.
Valvulat e kontrollit dhe tubacionet janë pajisje presioni. Hapja e papërshtatshme 
mund të bëjë që komponentët e valvulsë të çahen.

 Î Para se të filloni punë në valvulën e kontrollit, hiqni presionin e të gjitha pjesëve të 
impiantit në fjalë dhe të valvulës.

 Î Zbrazeni materialin e procesit nga të gjitha pjesët e impiantit në fjalë si edhe nga 
valvula.

 Î Vishni pajisje personale mbrojtëse.

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf


 8  EB 8012 SQ

Udhëzimet dhe masat e sigurisë

1.2 Shënime mbi lëndimet e mundshme

PARALAJMËRIM!

Rrezik shtypjeje që lind nga pjesët lëvizëse.
Valvula e kontrollit përmban pjesë lëvizëse (aktuatori dhe boshti i tapës) të cilat mund 
të lëndojnë duart ose gishtat nëse futen në valvul.

 Î Mos i futni duart ose gishtat në skelet ndërkohë që valvula është në punë.
 Î Kur punoni në valvulën e kontrollit, shkëputni dhe mbyllni furnzimin e ajrit 
pneumatik si edhe sinjalin e kontrollit.

Rrezik lëndimi personal kur aktuatori shfryhet
Ndërkohë që valvula është në punë, aktuatori mund të shfryhet gjatë kontrollit në qark 
të mbyllur ose kur valvula hapet dhe mbyllet.

 Î Instaloni valvulën e kontrollit në mënyrë të tillë që aktuatori të mos shfryjë në 
lartësinë e syrit.

 Î Përdorni silenciatorë dhe tapa shfryrjeje të përshtatshme.
 Î Vishni mbrojtëse për sytë kur punoni shumë afër valvulës së kontrollit.

Rrezik lëndimi personal për shkak të sustave në tension.
Valvulat në kombinim me aktuatorët pneumatikë me susta të shtypura janë nën tension. 
Këto valvula kontrolli me aktuatorë pneumatikë SAMSON mund të dallohen nga 
bulonat e gjatë që dalin nga poshtë aktuatorit.

 Î Para se të filloni punë në aktuator, lironi kompresionin nga sustat e shtypura 
paraprakisht (shiko pjesën dokumentacionin e shoqëruar të aktuatorit).

Rrezik lëndimi personal për shkak të materialit të procesit të mbetur në valvul.
Ndërsa punoni në valvul, mund të dalë material i mbetur i procesit dhe, në varësi të 
karakteristikave të tij, mund të çojë në lëndime personale, p.sh. djegie (kimike).

 Î Nëse është e mundur, zbrazeni materialin e procesit nga të gjitha pjesët e impiantit 
në fjalë dhe nga valvula.

 Î Vishni rroba, doreza dhe syze mbrojtëse.
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PARALAJMËRIM!

Rrezik djegieje për shkak të komponentëve dhe tubacioneve të nxehta ose të ftohta.
Në varësi të materialit të procesit, komponentët e valvulës dhe tubacionet mund të 
nxehen ose ftohen shumë dhe të shkaktojnë djegie.

 Î Lërini komponentët dhe tubacionet të ftohen ose të ngrohen.
 Î Vishni rroba dhe doreza mbrojtëse.

1.3 Shënime mbi dëmtimet e mundshme të pronës

NJOFTIM!

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të ndotjes (p.sh. grimcat e ngurta) në 
tubacion.
Kompania inxhinierike e impiantit është përgjegjëse për pastrimin e tubacioneve në 
impiant.

 Î Shpëlani tubat para se ta vini në punë.
 Î Mbani parasysh presionin maksimal të lejuar për valvulën dhe impiantin.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të karakteristikave të materialit të 
papërshtatshëm.
Valvula është ndërtuar për një material procesi me karaketeristika të përcaktuara.

 Î Përdoreni për materialin e procesit të specifikuar për madhësinë e valvulës.

Rrezik rrjedhjeje dhe dëmtimi të valvulës për shkak të forcave të shtrëngimit tepër të 
larta ose tepër të ulëta.
Mbani parasysh forcat e specifikuara gjatë shtrëngimit të komponentëve të valvulës së 
kontrllit. Forcat e shtrëngimit tepër të larta mund të bëjnë që pjesët të konsumohen më 
shpejt. Pjesët që janë tepër të lira mund të shkaktojnë rrjedhje.

 Î Mbani parasysh forcat e specifikuara për shtrëngimin (u AB 0100).

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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NJOFTIM!

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të përdorimit të mjeteve të papërshtatshme.
Nevojiten mjete të caktuara për të punuar në valvul.

 Î Përdorni vetëm mjetet e aprovuara nga SAMSON (u AB 0100).

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të përdorimit të lubrifikantëve të 
papërshtatshëm.
Lubrifikantët që duhen përdorur varen nga materiali i valvulës. Lubrifikantët e 
papërshtatshëm mund të gërryejnë dhe të dëmtojnë sipërfaqen e valvulës.

 Î Përdorni vetëm lubrifikantët e aprovuar nga SAMSON (u AB 0100).

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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2 Shënimet në valvulën e kontrollit
2.1 Etiketa e të dhënave të valvulës

6 8

12 13
10 11

14 15 16 17 181…5 9

SAMSON

20

21

19

Fig. 1:	 Etiketa e të dhënave të valvulës

1…5 PED (Direktiva për pajisjet e presionit), "Pika. 4, par. 3"
ID e organit të njoftuar, grupit të lëngjeve dhe kategorisë

6 Emërtimi i tipit
8 Materiali
9 Viti i prodhimit
10 Madhësia e valvulës:

DIN:	DN	·	ANSI:	NPS ·	JIS:	DN … A/B
11 Vlera e presionit:

DIN: PN · ANSI: CL · JIS: K
12 Nr. i porosisë me indeks modifikimi

Për porositë e shërbimit pas shitjes: prefiksi AA
13 Pozicioni në porosi

Për porositë e shërbimit pas shitjes: ID e konfigurimit
14 Koeficienti i rrjedhës:

DIN: KVS · ANSI: CV · JIS: CV

15 Karakteristika:
%: përqindje e barabartë · Lin: lineare · NO/NC: hapje e shpejtë

16 Gomina e folesë/tapës:
ME:	metal	(shiko	pjesën 3.3)
HA: metal karbid
ST: faqe Stellite®

KE: qeramike
PT: gominë e butë me PTFE
PK: gominë e butë me PEEK

17 Kodi i folesë (materiali i prerjes) · Me kërkesë
18 Balancimi i presionit:

DIN: D · ANSI: B · JIS: B
19 Ndarësi i presionit:

1:	St I	·	3:	St III
20 Shteti i origjinës
21 Versioni PSA
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Etiketa e të dhënave të valvulës (80) në 
madhësitë	e	valvulave	NPS ½	deri	në	6	
është	ngjitur	në	flanxhë	(Fig. 2).	Etiketa	e	të	
dhënave të valvulës në madhësi valvulash 
NPS	8	e	sipër	ndodhet	në	skelet	(Fig. 3).

80

80

Fig. 2:	 Etiketa e të 
dhënave në 
flanxhë

Fig. 3:	 Etiketa e të 
dhënave në 
skelet

2.2 Etiketa e të dhënave të 
aktuatorit

Shiko dokumentacionin e shoqëruar të 
aktuatorit

2.3 Numri i materialit
Foleja dhe tapa e valvulave kanë një numër 
artikulli të shkruar në to. Duke përcaktuar 
këtë numër artikulli, mund të na kontaktoni 
për të mësuar se çfarë materiali është 
përdorur. Përveç kësaj, një kod foleje 
përdoret për të dalluar materialin e prerjes. 
Ky kod foleje është specifikuar në etiketën e 
të dhënave (17). Për më shumë detaje mbi 
etiketën	e	të	dhënave,	shiko	pjesën 2.1.
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3 Ndërtimi dhe parimi i operimit
Valvula glob e tipit 3241 me një fole 
preferohet të kombinohet me një aktuator 
pneumatik SAMSON të tipit 3271 dhe 3277 
(shiko	Fig. 4).	Mund	të	kombinohet	
gjithashtu me aktuatorë të tjerë.
Foleja (4) dhe tapa me boshtin e tapës (5) 
janë montuar në trup (1). Boshti i tapës është 
lidhur me boshtin e aktuatorit (A7) me 
kllapat bashkuese të boshtit (A26) dhe është 
izoluar me një premistop unazë V me sustë 
(16). Sustat në aktuatorin pneumatik (A) 
ndodhen qoftë sipër ose poshtë diafragmës 
në varësi të veprimit të zgjedhur të sigurt 
(shiko	pjesën 3.1).	Një	ndrshim	në	presionin	
e sinjalit që vepron në diafragmë bën që 
tapa të lëvizë. Madhësia e aktuatorit 
përcaktohet nga sipërfaqja e diafragmës.

Materiali rrjedh përmes valvulës në drejtimin 
e treguar me shigjetë. Një rritje në presionin 
e sinjalit bën që forca që vepron në 
diafragmë në aktuator të rritet. Sustat 
shtypen. Në varësi të drejtimit të zgjedhur të 
veprimit, boshti i aktuatorit tërhiqet ose 
zgjatet. Si rezultat, pozicioni i tapës në fole 
ndryshon dhe përcakton shpejtësinë e 
rrjedhës në valvul.
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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 Trupi
2 Flanxha
3 Skeleti
4 Foleja
5 Tapa (me boshtin e tapës)
8 Unaza me fileta (dado premistop)
9 Dado e konektorit të boshtit
10 Dado bllokimi
11 Susta
14 Dadot
16 Premistop
17 Guarnicion trupi
84 Shkalla treguese e lëvizjes
92 Dado e dhëmbëzuar
A Aktuatori
A7 Boshti i aktuatorit
A8 Dado unaze
A26 Kllapat e konektorit të boshtit

Fig. 4:	 Valvul kontrolli e tipit 3241-1 me 
aktuator pneumatik të tipit 3271, 
trupi deri në NPS 6

Fig. 5:	 Valvul e tipit 3241, trupi NPS 8 
deri në 12
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3.1 Pozicionet e sigurta
Pozicioni i sigurt varet nga aktuatori i 
përdorur.
Në varësi të mënyrës si janë vendosur sustat 
e shtypjes në aktuatorin pneumatik, valvula 
ka dy pozicione të ndryshme të sigurta:

Boshti i aktuatorit zgjatet (FA)
Kur sinjali i presionit reduktohet ose ajri i 
furnizimit ndërpritet, sustat lëvizin boshtin e 
aktuatorit poshtë dhe mbyllin valvulën. 
Valvula hapet kur presioni i sinjalit rritet 
mjaftueshëm për të kapërcyer forcën e 
ushtruar nga sustat.

Boshti i aktuatorit tërhiqet (FE)
Kur presioni i sinjalit reduktohet ose ajri i 
furnizimit ndërpritet, sustat lëvizin boshtin e 
aktuatorit lart dhe hapin valvulën. Valvula 
mbyllet kur presioni i sinjalit rritet 
mjaftueshëm për të kapërcyer forcën e 
ushtruar nga sustat.

Drejtimi i veprimit të aktuatorit mund të 
kthehet mbrapsht, nëse është e nevojshme. 
Shikoni udhëzimet e montimit dhe të 
operimit të aktuatorit pneumatik:
u EB 8310‑X për tipin 3271 dhe tipin 3277

3.2 Versionet
Ndërtimi modular lejon që të montohet një 
pjesë izolimi ose shakull në versionin 
standard të valvulës.

Versioni i valvulës me mikro-rrjedhë
Në versionin e valvulës me mikro-rrjedhë, 
montohet një element mikro-prerje në trupin 
e valvulës në vend të pjesës së folesë/tapës 
së	zakonshme	(Fig. 6).

5b

5a

4d
4c
4b
4a

4a Trupi i folesë
4b Susta
4c Foleja
4d Dado
5a Boshti i tapës
5b Tapa
Fig. 6:	 Elementi i mikro-prerjes

Këshillë

http://www.samson.de/pdf_en/e83100en.pdf
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Aktuatorët
Në këto udhëzime, është përshkruar kombinimi 
i preferuar i një aktuatori pneumatik të tipit 
3271 ose tipit 3277. Aktuatori pneumatik (me 
ose pa volant) mund të zëvendësohet me një 
aktuator pneumatik tjetër me madhësi të 
ndryshme por me të njëjtën lëvizje.

 Î Mbani parasysh forcën maksimale të 
lejuar të aktuatorit.

Nëse diapazoni i lëvizjes së aktuatorit është 
më i madh se diapazoni i lëvizjes së 
valvulës, pjesa e sustës në aktuator duhet të 
shtypet paraprakisht në mënyrë që 
diapazonet e lëvizjes të përputhen. Shiko 
dokumentacionin e shoqëruar të aktuatorit.

Aktuatori pneumatik bazë mund të 
zëvendësohet me një aktuator pneumatik me 
volant shtesë ose me një aktuator elektrik.

3.3 Të dhëna teknike
Etiketat e të dhënave në valvul dhe aktuator 
japin informacione mbi versionin e valvulës 
së	kontrollit.	Shiko	pjesën 2.1	dhe	
dokumentacionin e aktuatorit.

Më shumë informacion gjenden në fletën e 
të dhënave u T 8012.

Pajtueshmëria
Valvula e tipit 3241 mban së bashku markën 
CE dhe EAC të konformitetit.

Gama e temperaturës
Në varësi të versionit, valvula e kontrollit 
është ndërtuar për një gamë temperature 
nga	–10	deri	në	+220 °C	(14	deri	në	
428 °F).	Përdorimi	i	një	pjese	izolimi	ose	
gomine shakull shton gamën e temperaturës 
nga	–196	deri	në	+450 °C	(–325	deri	në	
+842 °F).

Kategoria e rrjedhjes
Në varësi të versionit, zbatohet kategoria e 
mëposhtme e rrjedhjes:

Gomina (16 në 
etiketën e të 
dhënave)

ME, ST ME, ST PT, PK

Balancimi i 
presionit (18 në 
etiketën e të 
dhënave)

–– D/B ––

Kategoria e 
rrjedhjes (sipas 
ANSI/FCI 70-2)

Min. IV Min. IV VI

Emetimi i zhurmës
SAMSON nuk është në gjendje të bëjë 
deklarata të përgjithshme mbi emetimin e 
zhurmës pasi varet nga versioni i valvulës, 
ambientet e impiantit dhe materiali i 
procesit. Me kërkesë, SAMSON mund të 
bëjë llogaritje sipas IEC 60534, pjesa 8-3 
dhe pjesa 8-4 ose VDMA 24422 (edicioni 
89).

Rrezik i humbjes së dëgjimit ose shurdhimi 
për shkak të zhurmës së lartë.
Vishni mbrojtëse për sytë kur punoni afër 
valvulës.

Shënim

Shënim

PARALAJMËRIM!

http://www.samson.de/pdf_en/t80120en.pdf
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Përmasat dhe peshat
Tabela 1	deri	në	tabelën	3	japin	një	përmbledhje	të	përmasave	dhe	peshave	të	versionit	
standard	të	valvulës	së	tipit	3241.	Tabela 4	dhe	Tabela 5	tregojnë	përmasat	dhe	peshat	për	
valvulën e tipit 3241 me pjesë izolimi ose gominë shakull. Gjatësitë dhe lartësitë në vizatimet 
e	përmasave	janë	treguar	në	f. 22.

Tabela 1:	 Përmasat e valvulës së tipit 3241, deri në NPS 6 (DN 150)

Valvula

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 –– –– –– ––

Gjatësia  
L 1)

Kategoria 
125 dhe 

150

inç 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

Kategoria 
300

inç 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 për 
aktuatorin

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

mm 222 223 262 354 390

1000 cm²
1400-
60 cm²

inç
––

16,26 17,72

mm 413 450

1400-
120 cm²
2800 cm²

inç
––

mm

V2 za 
različico

Çelik
inç 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

Çelik i 
harkëtuar

inç 2,1 –– 2,76 3,62 3,86 –– 5,05 –– ––

mm 53 –– 70 92 98 –– 128 –– ––

1) Përmasat ballë për ballël sipas ANSI/ISA 75.80.01
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Tabela 2:	 Përmasat e valvulës së tipit 3241, NPS 8 (DN 200) dhe më e madhe

Valvul

NPS 8 10 10 10 12

DN 200 250/gizë
250 

vrimë foleje 
200 mm

250 
vrimë foleje 

250 mm e më 
e madhe

300

Gjatësia  
L 1)

Kategoria 
125 dhe 

150

inç 21,38 26,50 26,50 26,50 29,00

mm 543 673 673 673 737

Kategoria 
300

inç 22,38 27,88 27,88 27,88 30,50

mm 568 708 708 708 775

V4
inç 15,35 15,35 17,76 17,76 25,67

mm 390 390 451 451 652

H8 2) për 
aktuatorin

1000 cm²
1400-
60 cm²

inç 16,46 16,46 16,46 19,80 19,80

mm 418 418 418 503 503

1400-
120 cm²
2800 cm²

inç 19,80 19,80 19,80 25,59 25,59

mm 503 503 503 650 650

H2
inç 9,65 10,63 12,20 12,20 14,57

mm 245 270 310 310 370

1) Përmasat ballë për ballël sipas ANSI/ISA 75.80.01
2) H8	rritet	me	by	6.69“	(170 mm)	për	valvulat	me	CV 290, 420 ose 735 (KVS 250, 360 ose 630) dhe lëvizje 

nominale	60 mm	me	mbilëvizje.

Tabela 3:	 Peshat për valvulën e tipit 3241

Valvul
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

Pesha pa 
aktuatorin

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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Tabela 4:	 Përmasat dhe peshat për valvulën e tipit 3241 me pjesë izolimi ose gominë 
shakull deri në NPS 6 (DN150)

Madhësia e valvulës
NPS ½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 4 6

DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150

Pjesa e 
izolimit ose 

gomina 
shakull

H4 për 
aktuatorin

≤750 cm²

E shkurtër
inç 16,10 16,14 17,76 25,04 26,46

mm 409 410 451 636 672

E gjatë
inç 28,07 28,11 29,72 34,53 35,94

mm 713 714 755 877 913

1000 cm²
1400-60 cm²

E shkurtër
inç

––
27,36 28,82

mm 695 732

E gjatë
inç

––
36,85 38,31

mm 936 973

1400-
120 cm²/
2800 cm²

E shkurtër
E gjatë

inç
––

mm

Pesha pa aktuatorin 
(afërsisht)

E shkurtër
lbs 22 24 26 49 57 88 99 176 353

kg 10 11 12 22 26 40 45 80 160

E gjatë
lbs 31 33 35 57 66 97 108 194 370

kg 14 15 16 26 30 44 49 88 168
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Tabela 5:	 Dimezije in teže za ventil tip 3241 z izolacijo in zaščito meha za NPS 8 
(DN 200) in večji

Versioni me Pjesë izolimi Gominë shakull

Madhësia e valvulës

NPS 8

10
Vrimë 
foleje 

deri në 
200 mm

10
Vrimë 
foleje 

250 mm

12 8

10
Vrimë 
foleje 

deri në 
200 mm

10
Vrimë 
foleje 

250 mm

12

DN 200

250
Vrimë 
foleje 

deri në 
200 mm

250
Vrimë 
foleje 

250 mm

300 200

250
Vrimë 
foleje 

deri në 
200 mm

250
Vrimë 
foleje 

250 mm

300

H4 për 
aktuatorin

1000 cm²
1400-
60 cm²

inç 32,7 41,9 –– 45,3 40,8 58,7 –– 59,8

mm 830 1065 –– 1150 1036 1492 –– 1520

1400-
120 cm²
2800 cm²

inç 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 për 
aktuatorin

1000 cm²
1400-
60 cm²

inç 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

inç 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

Pesha pa aktuatorin 
(afërsisht)

lbs 1191 2220 2220 2690 1312 2407 2407 2793

kg 540 1007 1007 1220 595 1092 1092 1267
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Vizatimet e përmasave
H1

H2

L

H8
H4

H2

L

Tipi 3241	·	NPS ½	deri	në	6	(DN 15	deri	në	150) Tipi	3241	·	NPS 8	deri	në	12	(DN 200	deri	në	300)

H4

H8
H4

Tipi 3241 me pjesë izolimi ose gominë shakull 
·	NPS ½	deri	në	6	(DN 15	deri	në	150)

Tipi 3241 me pjesë izolimi ose gominë shakull 
·	NPS 8	deri	në	12	(DN 200	deri	në	300)
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Shikoni fletët e mëposhtme të të dhënave për më shumë përmasa dhe pesha:
u T 8012 për valvulat me gominë shakull, pjesë izolimi ose xhaketë ngrohjeje
Dokumentacioni i shoqëruar i aktuatorit vlen për aktuatorët, p.sh. aktuatorët pneumatikë 
SAMSON:
u T 8310‑1 për aktuatorët e tipit 3271 dhe tipit 3277 me sipërfaqe aktuatori deri në 
750 cm²
u T 8310‑2 për aktuatorin e tipit 3271 me sipërfaqe aktuatori 1000 cm² e më të madh
u T 8310‑3 për aktuatorin e tipit 3271 me sipërfaqe aktuatori 1400‑60 cm²

Shënim

http://www.samson.de/pdf_en/t80120en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/t83101en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/t83102en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/t83103en.pdf
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4 Masat
Pas marrjes së ngarkesës, veproni si më 
poshtë:
1. Krahasoni ngarkesën e marrë kundrejt 

shënimeve të dërgesës.
2. Kontrolloni ngarkesën për dëmtime 

transporti. Raportojin SAMSON dhe 
agjentit të dërgesës çdo dëmtim (referoni 
shënimin e dërgesës).

4.1 Shpaketimi

Mos e hiqni paketimin deri në momentin 
para instalimit të valvulës në tubacion.

Veproni si më poshtë për të ngritur dhe 
instaluar valvulën:
1. Hiqeni paketimin nga valvula.
2. Hidhni paketimet sipas rregullave 

përkatëse.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
grimcave të huaja që futen në valvul.
Kapakët mbrojtës të vendosur në hyrjen dhe 
daljen e valvulës nuk lejojnë që grimcat e 
huaja të futen në valvul dhe ta dëmtojnë atë.
Mos i hiqni kapakët mbrojtës deri në 
momentin para instalimit të valvulës në 
tubacion.

4.2 Transporti dhe ngritja

Rrezik për shkak të rrëzimit të ngarkesave të 
varura.
Qëndroni larg nga ngarkesat e varura ose 
që lëvizin.

Rrezik i rrëzimit të pajisjeve ngritëse dhe 
rrezik dëmtimi nga aksesorët e ngritjes për 
shkak të tejkalimit të kapacitetit nominal të 
ngritjes.
 − Përdorni vetëm pajisjet dhe aksesorët e 
aprovuar për ngirjte kapaciteti minimal i 
ngritjes i të cilave është më i lartë se pesha 
e valvulës (përfshirë aktuatorin, nëse 
zbatohet).
 − Shiko pjesën 3.3 ose fletën e të dhënave 
u T 8012 për peshat.

Rrezik lëndimi për shkak të rrëzimit të 
valvulës së kontrollit.
 − Mbani parasysh qendrën e gravitetit të 
valvulës.
 − Sigurojeni valvulën të mos bjerë ose 
rrokulliset.

Shënim

NJOFTIM!

RREZIK!

PARALAJMËRIM!

PARALAJMËRIM!

http://www.samson.de/pdf_en/t80120en.pdf
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Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
rripave të lidhur gabim.
Vrima e salduar për ngritje në aktuatorët 
SAMSON është bërë vetëm për montimin 
dhe heqjen e aktuatorit si edhe për ngritjen 
e aktuatorit pa valvul. Mos e përdorni këtë 
vrimë ngritjeje për të ngritur të gjithë 
montimin e valvulës së kontrollit.
 − Kur ngrini valvulën e kontrollit, sigurohuni 
që rripat e lidhur në trupin e valvulës ta 
mbajnë të gjithë ngarkesën.
 − Mos i lidhni rripat mbajtës në aktuator, 
volant ose në ndonjë pjesë tjetër.
 − Mbani parasysh udhëzimet për 
ngritjen 4.2.2).

Departamenti i pas shitjes të SAMSON 
mund të sigurojë me kërkesë udhëzime më të 
detajuara për transportin dhe ngritjen.

4.2.1 Transporti
Valvula e kontrollit mund të transportohet 
duke përdorur pajisje ngritjeje (p.sh. vinç 
ose pirun).

 Î Lëreni valvulën e kontrollit në mbajtësen e 
transportit ose mbi paletë për ta transportuar.

 Î Zbatoni udhëzimet e transportit.

Udhëzimet e transportit
 − Mbrojeni valvulën e kontrollit nga 

ndikimet e jashtme (p.sh. goditjet).
 − Mos e dëmtoni mbrojtësen nga gërryerja 

(bojë, lyerjet e sipërfaqes). Hiqni 
menjëherë çdo dëmtim.

 − Mbrojeni valvulën e kontrollit nga 
lagështia dhe papastërtitë.

 − Temperatura e lejuar e transportit për 
valvulat standarde të kontrollit është –20 
deri	në	+65 °C	(–4	deri	në	+149 °F).

Kontaktoni departamentin e pas shitjes të 
SAMSON për temperaturat e transportit dhe 
versionet e tjera të valvulave.

4.2.2 Ngritja
Për të instaluar një valvul të madhe në 
tubacion, përdorni pajisje ngritjeje (p.sh. 
vinç ose pirun) për ta ngritur.

Udhëzimet e ngritjes
 − Sigurojini rripat që të mos bien.
 − Sigurohuni që rripat të hiqen nga valvula 

pasi të jetë instaluar në tubacion.

NJOFTIM!

Këshillë

Shënim
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Fig. 7:	 Pikat e ngritjes në valvulën e kontrollit: deri në NPS 6 (majtas) dhe me funde saldimi (mes) · 
NPS 6 dhe më të mëdha me vrimë shtesë ngritjeje në aktuator (djathtas)

 − Mos e lejoni valvulën e kontrollit të 
anohet ose rrëzohet.

 − Mos i lini ngarkesat të varura kur 
ndërprisni punën për kohë të gjatë.

 − Sigurohuni që aksi i tubacionit të jetë 
gjithmonë horizontal gjatë ngritjes dhe 
aksi i boshtit të tapës të jetë gjithmonë 
vertikal.

 − Sigurohuni që rripi shtesë midis vrimës 
së ngritjes dhe mjetit ngritës (çengel, 
çikrik, etj.) të mos mbajë asnjë ngarkesë 
kur ngrini valvula më të mëdha se NPS 

6. Rripi mbron valvulën e kontrollit vetëm 
të mos anohet kur ngrihet. Para se ta 
ngrini valvulën e kontrollit, shtrëngoni 
rripin.
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Versioni me flanxha
1. Lidhni një rrip në secilën flanxhë të trupit 

dhe në mjetin ngritës (p.sh. çengel) të 
vinçit	ose	pirunit	(shiko	Fig. 7).

2. NPS	6	e	më	të	mëdha:	Lidhni një rrip 
tjetër në vrimën e ngritjes në aktuator 
dhe në mjetin e ngritjes.

3. Ngrijeni me kujdes valvulën e kontrollit. 
Kontrolloni nëse mjeti ngritës dhe 
aksesorët mund ta mbajnë peshën.

4. Lëvizeni valvulën e kontrollit në me qetësi 
në vendin e instalimit.

5. Instaloni valvulën në tubacion (shiko 
pjesën 5.2.3).

6. Pas instalimit në tubacion, kontrolloni 
nëse flanxhat janë shtrënguar mirë dhe 
valvula në tubacion mban.

7. Hiqni rripat.

Versioni me funde saldimi
1. Lidhni një rrip në secilin fund saldimi të 

trupit dhe në mjetin e ngritjes (p.sh. 
çengel)	të	vinçit	ose	pirunit	(shiko	Fig. 7).

2. Siguroni rripat e lidhur në trup që të mos 
rrëshqasin duke përdorur një bashkues.

3. NPS	6	e	më	të	mëdha:	Lidhni një rrip 
tjetër në vrimën e ngritjes në aktuator 
dhe në mjetin e ngritjes.

4. Ngrijeni me kujdes valvulën e kontrollit. 
Kontrolloni nëse mjeti ngritës dhe 
aksesorët mund ta mbajnë peshën.

5. Lëvizeni valvulën e kontrollit në me qetësi 
në vendin e instalimit.

6. Instaloni valvulën në tubacion (shiko 
pjesën 5.2.3).

7. Pas instalimit në tubacion, kontrolloni 
nëse damarët e saldimit mbajnë.

8. Hiqni bashkuesin dhe rripat.

Rekomandojmë të përdorni një çengel me shul sigurie (shiko Fig. 7). Shuli i sigurisë nuk lejon 
që rripat të rrëshqasin ngjatë ngritjes dhe transportit.

Këshillë
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4.3 Ruajtja

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
ruajtjes jo të mirë.
 − Zbatoni udhëzimet për ruajtjen.
 − Shmangni ruajtjen për kohë të gjatë.
 − Kontaktoni SAMSON në rast të kushteve të 
ndryshme të ruajtjes ose për periudha 
ruajtjeje më të gjata.

Rekomandojmë që të kontrolloni rregullisht 
valvulën e kontrollit dhe kushtet e ruajtjes 
gjatë ruajtjes për kohë të gjatë.

Udhëzime për ruajtjen
 − Mbrojeni valvulën e kontrollit nga 

ndikimet e jashtme (p.sh. goditjet).
 − Mos e dëmtoni mbrojtësen nga gërryerja 

(bojë, lyerjet e sipërfaqes). Hiqni 
menjëherë çdo dëmtim.

 − Mbrojeni valvulën e kontrollit nga 
lagështia dhe papastërtitë. Ruajeni në 
lagështi relative prej më pak se 75%. Në 
hapësira të lagështa, mos lejoni 
kondensimin. Nëse është e nevojshme, 
përdorni një agjent tharjeje ose ngrohje.

 − Sigurohuni që temperatura e ambientit të 
jetë pa acide ose materiale të tjera 
gërryese.

 − Temperatura e lejuar e ruajtjes për 
valvulat e kontrollit solenoid është –20 
deri	në	+65 °C	(–4	deri	në	+149 °F).

Kontaktoni departamentin e pas shitjes të 
SAMSON për temperaturat e ruajtjes të 
versioneve të tjera të valvulave.

 − Mos vendosni asnjë objekt mbi valvulën 
e kontrollit.

Udhëzime të veçanta ruajtjeje për 
elastomeret.
Elastomer, p.sh. diafragma e aktuatorit
 − Për t'i mbajtur elastomeret në formë dhe 

për të mos lejuar plasaritjen, mos i 
përthyeni ose mos i varni.

 − Rekomandojmë një temperaturë ruajtjeje 
prej	15 °C	(59 °F)	për	elastomeret.

 − Mbajini elastomeret larg nga 
lubrifikantët, lëndët kimike, solucionet 
dhe karburantet.

Departamenti i pas shitjes i SAMSON mund 
t'ju japë udhëzime ruajtjeje me të detajuara 
me kërkesë.

NJOFTIM!

Shënim

Shënim

Këshillë
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4.4 Përgatitja për instalimin
Veproni si më poshtë

 Î Shpëlani tubacionet.

Kompania inxhinierike e impiantit është 
përgjegjëse për pastrimin e tubacioneve në 
impiant.

 Î Kontrolloni valvulën për t'u siguruar që 
është e pastër.

 Î Kontrolloni valvulën për dëmtime.
 Î Kontrolloni për t'u siguruar që emërtimi i 
tipit, madhësia e valvulës, materiali, 
vlera e presionit dhe gama e 
temperaturës së valvulës përputhet me 
kushtet e impiantit (madhësia dhe vlera e 
presionit të tubacionit, temperatura e 
materialit, etj.).

 Î Për aplikimet me avull, sigurohuni që 
tubacionet të jenë të thatë. Lagështia do 
të dëmtojë pjesën e brendshme të 
valvulës.

 Î Kontrolloni çdo matës presioni të 
montuar për t'u siguruar që 
funksionojnë.

 Î Kur valvula dhe aktuatori janë të 
montuar tashmë, kontrolloni forcat e 
shtrëngimit të bashkimeve me bulona 
(u AB 0100).	Komponentët	mund	të	
lirohen gjatë transportit.

Shënim

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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5 Montimi dhe vënia në punë
Valvulat SAMSON jepen të gatshme për 
përdorim. Në raste të veçanta, valvula dhe 
aktuatori jepen veçmas dhe duhet të 
montohen në vend. Procedurat për të 
montuar dhe vënë valvulën në punë janë 
përshkruar më poshtë.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
forcave të shtrëngimit tepër të larta se tepër 
të ulëta.
Mbani parasysh forcat e specifikuara gjatë 
shtrëngimit të komponentëve të valvulës së 
kontrllit. Forcat e shtrëngimit tepër të larta 
mund të bëjnë që pjesët të konsumohen më 
shpejt. Pjesët që janë tepër të lira mund të 
shkaktojnë rrjedhje.
Mbani parasysh forcat e specifikuara për 
shtrëngimin (u AB 0100).

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
përdorimit të mjeteve të papërshtatshme.
Përdorni vetëm mjetet e aprovuara nga 
SAMSON (u AB 0100).

5.1 Montimi i aktuatorit në 
valvul

Veproni siç përshkruhet në dokumentacionin 
e aktuatorit në valvul nëse valvula dhe 
aktuatori nuk montohen nga SAMSON.

Versionet me tapë porte V
Secila tapë porte V ka tre porta me formë V. 
Në varësi të madhësisë së valvulës, 
madhësia e portave të pozicionuara në 
mënyrë simetrike ndryshon. Materiali i 
procesit në valvul kalon përmes portave me 
formë C menjëherë sapo ngrihet tapa nga 
foleja (p.sh. valvula hapet).
1. Para se të montoni aktuatorin, përcaktoni 

cila portë me formë V zbulohet e para 
kur ngrihet tapa nga foleja.

Zakonisht, kjo është porta V më e madhe.

2. Gjatë montimit të aktuatorit, sigurohuni 
që porta me formë V ka zbuluar faqet e 
para drejt daljes së valvulës.

Rrezik i dëmtimit të murit të trupit të valvulës 
për shkak të rrjedhës së presionit të devijuar.
Materiali i procesit nuk mund të rrjedhë i 
papenguar përmes valvulës kur tapa e 
portës V nuk është instaluar mirë. Kjo do të 
bëjë që materiali i procesit të godasë murin 
e trupit e cila mund të çojë në dëmtim të 
rëndë të valvulës.
Sigurohuni të tapa e portës V të jetë 
instaluar mirë.

NJOFTIM!

NJOFTIM!

Këshillë

NJOFTIM!

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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 − Hiqni aktuatorin e montuar para se të 
montoni aktuatorin tjetër (shiko 
dokumentacionin e shoqëruar të aktuatorit).
 − Shtypja paraprake e sustave të aktuatorit 
rrit shtytjen e një aktuatori pneumatik dhe 
pakëson diapazonin e lëvizjes së aktuatorit 
(shiko dokumentacionin e shoqëruar të 
aktuatorit).

5.2 Instalimi i valvulës në 
tubacion

5.2.1 Kontrollimi i kushteve të 
instalimit

Kalimi i tubacionit
Gjatësitë e hyrjes dhe daljes ndryshojnë në 
varësi të materialit të procesit. Për t'u 
siguruar që valvula e kontrollit të funksionojë 
mirë, ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna 
më poshtë:

 Î Mbani parasysh gjatësitë e hyrjes dhe 
daljes (shiko tabelën 6). Kontaktoni 
SAMSON nëse kushtet e valvulës ose 
gjendjet e materialit të procesit 
ndryshojnë.

 Î Instalojeni valvulën pa stres dhe me 
sasinë më të pakët të mundshme të 
dridhjeve. Nëse është e nevojshme, 
vendosni mbështetëse në valvul.

 Î Instalojeni valvulën duke lënë hapësirë të 
mjaftueshme për të hequr aktuatorin dhe 
valvulën ose për të bërë punë shërbimi 
dhe riparimi në to.

Pozicioni i montimit
Në përgjithësi, rekomandojmë të instaloni 
valvulën me aktuatorin drejt vertikal dhe 
sipër valvulës.
Në versionet e mëposhtme, valvula duhet të 
instalohet me aktuatorin sipër:
 − Valvulat në NPS 4 e më të mëdha
 − Valvulat me pjesë izolimi për 
temperatura	të	ulëta	nën	–10 °C	(14 °F)

 Î Kontaktoni SAMSON nëse pozicioni i 
montimit nuk është siç specifikohet këtu.

Mbështetja ose varja
Në varësi të versionit të valvulës dhe 
pozicionit të montimit, valvula e kontrollit 
dhe tubacioni duhet të mbështeten ose të 
varen. Kompania inxhinierike e impiantit 
është përgjegjëse në këtë rast.

Konsum i parakohshëm dhe rrjedhje për 
shkak të mbështetjes ose varjes së 
pamjaftueshme.
Në versionet e mëposhtme, valvula e 
kontrollit duhet të mbështetet soe të varet:
 − Valvulat që nuk janë instaluar me 
aktuatorin drejt sipër valvulës.

Vendosni një mbështetje ose varje të 
përshtatshme në valvul.

Shënim

NJOFTIM!
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Tapa e shfryrjes
Tapat e shfryrjes janë të vidhosura në portat 
e shkarkimit të ajrit të pajisjeve pneumatike 
dhe elektropneumatike. Ato sigurojnë që çdo 
ajër shkarkimi që formohet të shfryhet në 
atmosferë (për të shmangur presionin e 
tepërt në pajisje). Për më tepër, tapat e 
shfryrjes lejojnë që ajri i hyrjes të mos lejojë 
të formohet vakum në pajisje.

 Î Gjeni tapën e shfryrjes në anën e 
kundërt me vendin e punës të personelit 
të operimit.

 Î Gjatë montimti të aksesorëve të valvulës, 
sigurohuni që të operohen nga vendi i 
punës së personelit të operimit.

Vendi i punës së personelit të operimit është 
vendi nga i cili mund të arrihet valvula, 
aktuatori dhe çdo aksesor i montuar i 
valvulës për t'i operuar.

Shënim

Tabela 6:	Gjatësitë e hyrjes dhe daljes

Q

a x NPS b x NPS

Gjendja e materialit 
të procesit Kushtet e valvulës Gjatësia e 

hyrjes a
Gjatësia e 
daljes b

Gas
Ma ≤ 0,3 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 2 10

Avull

Ma ≤ 0,3 1) 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 1) 2 10
Avull i saturuar (përqindja e konendsimit 
> 5 %) 2 20

Lëng

Pa	kavitacion/w < 10 m/s 2 4
Kavitacion	që	prodhon	zhurmë/w ≤ 3 m/s 2 4
Kavitacion që prodhon 
zhurmë/3 < w < 5 m/s 2 10

Kavitacion	kritik/w ≤ 3 m/s 2 10
Kavitacion	kritik/3 < w < 5 m/s 2 20

Pulsim –– 2 20
Multi-fazë –– 10 20

1) Pa avull të saturuar

Q Shpejtësia e rrjedhës
a Gjatësia e hyrjes
b Gjatësia e daljes
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5.2.2 Pajisje shtesë
Sita
Rekomandojmë të instaloni një sitë 
SAMSON në rrjedhën e sipërme të valvulës. 
Nuk lejon që grimcat e ngurta në materialin 
e procesit të dëmtojnë valvulën.

Valvulat e bajpasit dhe të mbylljes
Rekomandojmë të instaloni një valvul mbylljeje 
në rrjedhën e sipërme të sitës dhe në rrjedhën 
e poshtme të valvulës dhe të ndërtoni një linjë 
bajpasi. Linja e bajpasit siguron që impianti të 
mos ketë nevojë të mbyllet për punë shërbimi 
dhe riparimi në valvul.

Izolimi
Izoloni vetëm valvulat e kontrollit me pjesë 
izolimi ose gominë shakull deri në flanxhën 
e kapakut të trupit të valvulës për 
temperatura	materiali	nën	0 °C	(32 °F)	dhe	
mbi	220 °C	(428 °F).
Mos i izoloni valvulat e montuara për t'iu 
përmbajtur kërkesave të NACE MR 0175 
dhe të cilat kanë dado dhe bulona që nuk 
janë të përshtatshme për ambiente me gas 
natyror.

Lidhja e testit
Versionet me gominë shakull të pajisur me 
një lidhje testi (G1/8) sipër flanxhës bëjnë të 
mundur që të monitorohet aftësia e izolimit 
të shakujve.
Sidomos për lëngjet dhe avujt, 
rekomandojmë të instaloni një tregues të 
përshtatshëm rrjedhjeje (p.sh. një matës 
presioni kontakti, një dalje në një enë të 
hapur ose një xham kontrolli).

Rrezik lëndimi personal për shkak të 
komponentëve nën presion dhe materialit të 
procesit që del nën presion.
Mos e lironi vidën e lidhjes së testit ndërkohë 
që valvula është në punë.

Mbrojtja e sigurisë
Për të pakësuar rrezikun e shtypjes që vjen nga 
pjesët e lëvizshme (aktuatori dhe boshti i tapës), 
mund të montohet një mbrojtëse sigurie.

Emetimi i zhurmës
Pjesët me ndarës rrjedhe mund të përdoren 
për të pakësuar emetimin e zhurmës  
(shiko u T 8081).

5.2.3 Instalimi i valvulës së 
kontrollit

Versioni me flanxha
1. Mbylleni valvulën e mbylljes në tubacion 

ndërkohë që instalohet valvula.
2. Hiqni kapakët mbrojtës nga portat e 

valvulës para se të instaloni valvulën.
3. Ngrijeni valvulën duke përdorur mjete 

ngritëse të përshtatshme në vendin e 
instalimit	(shiko	pjesën 4.2.2).	Mbani	
parasysh drejtimin e rrjedhës në valvul. 
Shigjeta në valvul tregon drejtimin e 
rrjedhës.

4. Sigurohuni që të përdoren guarnicionet e 
duhura të flanxhave.

5. Shtrëngojeni tubin në valvul pa stres.
6. Në varësi të fushës së aplikimit, lëreni 

valvulën të ftohet ose të ngrohet për të 
arritur temperaturën e ambientit para 
vënies në punë.

PARALAJMËRIM!

http://www.samson.de/pdf_en/t80810en.pdf
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7. Hapeni me ngadalë valvulën në tubacion 
pasi të jetë instaluar valvula.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të një 
rritjeje të papritur presioni dhe që rezulton 
në shpejtësi të larta.
Hapeni me ngadalë valvulën e mbylljes në 
tubacion gjatë vënies në punë.

8. Kontrolloni valvulën për t'u siguruar që 
funksionon mirë.

Versioni me funde saldimi
1. Veproni siç përshkruhet për Versioni me 

flanxha (hapat 1 deri në 3).
2. Tërhiqeni komplet boshtin e aktuatorit 

për ta mbrojtur tapën nga shkëndijat 
gjatë saldimit.

3. Saldojeni valvulën pa stres në tubacion.
4. Veproni siç përshkruhet për Versioni me 

flanxha (hapat 6 deri në 8).

5.3 Kontrolli i shpejtë
Valvulat SAMSON jepen të gatshme për t'u 
përdorur. Për të provuar aftësinë e 
fuksionimit të valvulës, mund të bëhen 
kontrollet e mëposhtme:

Mbyllja e mirë
1. Mbylleni valvulën.
2. Hapni me ngadalë valvulën në tubacion.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të një 
rritjeje të papritur presioni dhe që rezulton 
në shpejtësi të larta.
Hapeni me ngadalë valvulën e mbylljes në 
tubacion gjatë vënies në punë.

3. Kontrolloni valvulën për rrjedhje (kontroll 
me sy).

Lëvizja
Lëvizja e boshtit të aktuatorit duhet të jetë 
lineare dhe e qetë.

 Î Hapni dhe mbyllni valvulën, mbani 
parasysh lëvizjen e boshtit të aktuatorit.

 Î Aplikoni sinjalet e kontrollit maksimale 
dhe minimale për të kontrolluar 
pozicionet fundore të valvulës.

 Î Kontrolloni leximin e lëvizjes në shkallën 
treguese të lëvizjes.

NJOFTIM!

NJOFTIM!
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Pozicioni i sigurt
 Î Mbyllni linjën e presionit të sinjalit.
 Î Kontrolloni nëse valvula lëviz në 
pozicionin e sigurt.

Premistopi i rregullueshëm

Një etiketë në flanxhë (2) ose skelet (3) 
tregon nëse është instaluar një premistop i 
rregullueshëm.

1. Shtrëngoni gradualisht unazën me fileta 
(në drejtim të akrepave të orës) derisa 
unaza të izolojë valvulën.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
unazës së shtrënguar tepër.
Sigurohuni që boshti i tapës të lëvizë ende 
lirshëm pasi të jetë shtrënguar unaza me 
fileta.

2. Hapni dhe mbyllni valvulën disa herë.
3. Kontrolloni valvulën për rrjedhje në 

atmosferë (kontroll me sy).
4. Përsëritni hapat 1 dhe 2 derisa 

premistopi të izolojë komplet valvulën.

Nëse premistopi i rregullueshëm nuk izolohet 
mirë, kontaktoni departamentin e pas shitjes 
të SAMSON.

Testi i presionit
Gjatë testit të presionit, sigurohuni që të 
plotësohen kushtet e mëposhtme:
 − Tërhiqni boshtin e tapës për të hapur 

valvulën.
 − Mbani parasysh presionin maksimal të 

lejuar për valvulën dhe impiantin.

Kompania inxhinierike e impiantit është 
përgjegjëse për bërjen e testit të presionit. 
Departamenti i pas shitjes të SAMSON 
mund t'ju ndihmojë të planifikoni dhe të bëni 
një test presioni për impiantin tuaj.

Këshillë

NJOFTIM!

Shënim

Shënim
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6 Operimi
Menjëherë pas përfundimit të montimit dhe 
vënies	në	punë	(shiko	pjesën 5),	valvula	
është gati për përdorim.

Rrezik shtypjeje që lind nga pjesët e 
lëvizshme (aktuatori dhe boshti i tapës).
Mos i futni duart ose gishtat në skelet 
ndërkohë që valvula është në punë.

Rrezik lëndimi personal kur aktuatori 
shfryhet
Vishni mbrojtëse për sytë kur punoni shumë 
afër valvulës së kontrollit.

Rrezik djegieje për shkak të komponentëve 
dhe tubacioneve të nxehta ose të ftohta.
Në varësi të materialit të procesit, 
komponentët e valvulës dhe tubacionet mund 
të nxehen ose ftohen shumë dhe të 
shkaktojnë djegie.
Vishni rroba dhe doreza mbrojtëse.

Operimi pengohet nga një aktuator ose 
bosht tape i bllokuar.
Mos pengoni lëvizjen e aktuatorit ose boshtit 
të tapës duke futur objekte në rrugën e tyre.

6.1 Punimi në metodën manuale
Valvulat e pajisur me aktuatorë me volant 
mund të mbyllen ose hapen manualisht në 
rast të një ndërprerjeje në furnizimin me 
ajër.

 Î Për operimin normal me cikël të mbyllur, 
lëvizeni volantin në pozicionin neutral.

PARALAJMËRIM!

PARALAJMËRIM!

PARALAJMËRIM!

NJOFTIM!
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7 Shërbimi
Valvula e kontrollit është subjekt i konsumit 
normal, sidomos në fole, tapë dhe premistop. 
Në varësi të kushteve të operimit, kontrolloni 
rregullisht valvulëën për të parandaluar 
defektet e mundshme para se të ndodhin.

Departamenti i pas shitjes i SAMSON mund 
t'ju ndihmojë të hartoni një plan kontrolli për 
impiantin tuaj.

Rekomandojmë që ta hiqni valvulën nga 
tubacioni për punë shërbimi ose riparimi 
(shiko	pjesën 9.2).

Rrezik i plasjes së pajisjeve të presionit.
Valvulat e kontrollit dhe tubacionet janë 
pajisje presioni. Hapja e papërshtatshme 
mund të shkaktojë çarjen e valvulës.
 − Para se të filloni punë në valvulën e 
kontrollit, hiqni presionin e të gjitha pjesëve 
të impiantit në fjalë dhe të valvulës.
 − Zbrazeni materialin e procesit nga të 
gjitha pjesët e impiantit në fjalë si edhe 
nga valvula.
 − Vishni pajisje personale mbrojtëse.

Rrezik lëndimi personal për shkak të 
materialit të procesit të mbetur në valvul.
Ndërsa punoni në valvul, mund të dalë 
material i mbetur i procesit dhe, në varësi të 
karakteristikave të tij, mund të çojë në 
lëndime personale, p.sh. djegie (kimike).

Vishni rroba, doreza dhe syze mbrojtëse.

Rrezik djegieje për shkak të komponentëve 
dhe tubacionit të nxehtë ose të ftohtë.
Komponentët e valvulës dhe tubacioni mund 
të nxehen ose ftohen shumë. Rrezik djiegieje.
 − Lërini komponentët dhe tubacionet të 
ftohen ose të ngrohen.
 − Vishni rroba dhe doreza mbrojtëse.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
shërbimeve ose riparimeve të gabuara.
Puna e shërbimit dhe riparimit duhet të bëhet 
vetëm nga stafi i trajnuar.

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
forcave të shtrëngimit tepër të larta se tepër 
të ulëta.
Mbani parasysh forcat e specifikuara gjatë 
shtrëngimit të komponentëve të valvulës së 
kontrllit. Forcat e shtrëngimit tepër të larta 
mund të bëjnë që pjesët të konsumohen më 
shpejt. Pjesët që janë tepër të lira mund të 
shkaktojnë rrjedhje.
Mbani parasysh forcat e specifikuara për 
shtrëngimin (u AB 0100).

Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
përdorimit të mjeteve të papërshtatshme.
Përdorni vetëm mjetet e aprovuara nga 
SAMSON (u AB 0100).

Këshillë

RREZIK!

PARALAJMËRIM!

PARALAJMËRIM!

NJOFTIM!

NJOFTIM!

NJOFTIM!

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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Rrezik i dëmtimit të valvulës për shkak të 
përdorimit të lubrifikantëve të papërshtatshëm.
Përdorni vetëm lubrifikantët e aprovuar nga 
SAMSON (u AB 0100).

Valvulat e kontrollit janë kontrolluar nga 
SAMSON para se të largoheshin nga fabrika.
 − Disa rezultate të caktuara testesh (rrjedhje 
e folesë dhe testi i rrjedhjes) të certifikuara 
nga SAMSON e humbasn vlefshmërinë e 
tyre kur hapet trupi i valvulës ose 
aktuatorit.
 − Garancia e produktit bëhet e pavlefshme 
nëse bëhen punë shërbimi ose riparimi që 
nuk janë përshkruar në këto udhëzime pa 
aprovimin e mëparshëm të departamentit 
të pas shitjes të SAMSON.
 − Përdorni vetëm pjesë origjinale nga 
SAMSON të cilat i përmbahen 
specifikimeve origjinale.

7.1 Ndërrimi i guarnicionit

Rrezik i dëmtimit të valvulës së kontrollit për 
shkak të shërbimit ose riparimit të gabuar.
Guarnicioni mund të ndërrohet v etëm kur të 
jenë plotësuar të gjitha kushtet e mëposhtme:
 − Madhësia e valvulës është ≤NPS 6.
 − Valvula nuk ka tapë të balancuar.

Për të ndërruar guarnicionin në versionet e 
tjera të valvulave, kontaktoni departamentin 
e pas shitjes të SAMSON.

7.1.1 Versioni standard
1. Hiqeni aktuatorin nga valvula. Shikoni 

dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.
2. Zhvidhosni dadot e trupit (14) 

gradualisht në drejtim tërthor.
3. Ngrini flanxhën (2) dhe tapën me 

boshtin e tapës (5) nga trupi (1).
4. Hiqni guarnicionin (17). Pastroni me 

kujdes faqet e izolimit në trupin e 
valvulës (1) dhe në flanxhë (2).

5. Vendosni një guarnicion të ri (17) në trup.
6. Vendoseni flanxhën (2) në trup.

Versioni	me	tapë	porte	V:	vendoseni 
flanxhën (2) mbi trupin e valvulës duke u 
siguruar që porta më e madhe me formë 
V e tapës së portës V të drejtohet drejt 
taljes	së	valvulës.	Shiko	pjesën 5.1.

7. Shtyjeni tapën (5) fort në fole (4) ndërsa 
shtrëngoni flanxhën (2) me dadot e trupit 
(14). Shtrëngoni gradualisht dadot në 
drejtim të tërthortë. Mbani parasysh 
forcat e shtrëngimit.

8. Montoni aktuatorin. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktuatorit.

9. Rregulloni gamën e sipërme ose të 
poshtme të sinjalit. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.

7.1.2 Versioni me pjesë izolimi 
ose gominë shakull

1. Hiqeni aktuatorin nga valvula. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.

2. Zhvidhosni dadot e trupit (14) 
gradualisht në drejtim tërthor.

NJOFTIM!

Shënim

NJOFTIM!

http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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1 Trupi
2 Flanxha/kapaku i valvulës
4 Foleja
5 Tapa (me boshtin e tapës)
8 Unaza me fileta (dado premistop)
9 Dado e konektorit të boshtit
10 Dado bllokimi
11 Susta
14 Dado trupi
15 Premistop
16 Unaza premistop
17 Guarnicion trupi
21 Pjesë izolimi

23 Unazë drejtimi
25 Zgjatimi i boshtit të tapës
30 Rondele mbajtëse
32 Vidë
33 Dado
84 Shkalla treguese e lëvizjes
A Aktuatori
A7 Boshti i aktuatorit
A8 Dado unaze
A26 Kllapat e konektorit të boshtit

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

Fig. 8:	 Versioni standard i tipit 3241 me aktuator të tipit 3271 (majtas) dhe dhe tipit 3241 në 
versionin me pjesë izolimi (djathtas).
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3. Ngrijeni pjesën e izolimit (21) me 
kapakun e valvulës (2) dhe tapën me 
boshtin e tapës (5) nga trupi (1).

4. Hiqni guarnicionin (17). Pastroni me 
kujdes faqet e izolimit në trupin e 
valvulës (1) dhe në pjesën e izolimit (21).

5. Vendosni një guarnicion të ri (17) në trup.
6. Vendosni pjesën e izolimit (21) me 

kapakun e valvulës (2) dhe boshtin e 
tapës (5) në trup.
Versioni	me	tapë	porte	V:	vendoseni 
montimin mbi trupin e valvulës duke u 
siguruar që porta më e madhe me formë 
V të drejtohet drejt daljes së valvulës. 
Shiko	pjesën 5.1.

7. Shtyjeni tapën (5) fort në fole (4) ndërsa 
shtrëngoni pjesën e izolimit (21) me 
dadot e trupit (14). Shtrëngoni 
gradualisht dadot në drejtim të tërthortë. 
Mbani parasysh forcat e shtrëngimit.

8. Montoni aktuatorin. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktuatorit.

9. Rregulloni gamën e sipërme ose të 
poshtme të sinjalit. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.

7.2 Ndërrimi i premistopit

Rrezik i dëmtimit të valvulës së kontrollit për 
shkak të shërbimit ose riparimit të gabuar.
Premistopi mund të ndërrohet vetëm kur të 
jenë plotësuar të gjitha kushtet e mëposhtme:
 − Madhësia e valvulës është ≤NPS 6.
 − Valvula nuk ka tapë të balancuar.
 − Valvula nuk ka gominë shakull.

 − Në valvul është instaluar premistop 
standard ose ADSEAL.

Për të ndërruar premistopin në versionet e 
tjera të valvulave, kontaktoni departamentin 
e pas shitjes të SAMSON.

7.2.1 Versioni standard
Premistop standard (PTFE)
1. Hiqeni aktuatorin nga valvula. Shikoni 

dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.
2. Zhvidhosni dadot e trupit (14) 

gradualisht në drejtim tërthor.
3. Ngrini flanxhën (2) dhe tapën me 

boshtin e tapës (5) nga trupi (1).
4. Zhvidhosni dadon bashkuese të boshtit 

(9) dhe dadon e bllokimit (10) nga 
boshti i tapës.

5. Zhvidhosni unazën me fileta (8).
6. Tërhiqni tapën me boshtin e tapës (5) 

nga flanxha (2).
7. Tërhiqni të gjitha pjesët e premistopit nga 

dhoma e premistopit duke përdorur një 
mjet të përshtatshëm.

8. Ndërroni pjesët e dëmtuara. Pastrojeni 
mirë dhomën e premistopit.

9. Aplikoni një lubrifikant të përshtatshëm 
në të gjitha pjesët e premistopit dhe në 
boshtin e tapës (5).

10. Futeni tapën me boshtin e tapës (5) në 
trupin e valvulës (1).

11. Vendoseni flanxhën (2) në trup.
Versioni	me	tapë	porte	V: vendoseni 
flanxhën (2) mbi trupin e valvulës duke u 
siguruar që porta më e madhe me formë 
V e tapës së portës V të drejtohet drejt 
taljes së valvulës. Shiko pjesën 5.1.

NJOFTIM!
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12. Futni me kujdes pjesët e premistopit në 
boshtin e tapës në dhomën e premistopit 
duke përdorur një mjet të përshtatshëm. 
Sigurohuni të ndiqni radhën e duhur 
(shiko	Fig. 9).

13. Shtyjeni tapën (5) fort në fole (4) ndërsa 
shtrëngoni flanxhën (2) me dadot e trupit 
(14). Shtrëngoni gradualisht dadot në 
drejtim të tërthortë. Mbani parasysh 
forcat e shtrëngimit.

14. Vidhosni unazën me fileta (8) dhe 
shtrëngojeni. Mbani parasysh forcat e 
shtrëngimit.

15. Vidhosni lirshëm dadon e bllokimit (10) 
dhe dadon bashkuese të boshtit (9) në 
boshtin e tapës.

16. Montoni aktuatorin. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktuatorit.

17. Rregulloni gamën e sipërme ose të 
poshtme të sinjalit. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.

Premistop ADSEAL
1. Veproni siç përshkruhet në Premistop 

standard (PTFE), hapat 1 deri në 11.
2. Futni pjesët e premistopit në boshtin e 

tapës në radhën e treguar:
 − Susta (11)
 − Rondele (12)
 − Unazat e premistopit (16)

3. Futni gominat (15.2) në boshtin e tapës.
Futni telin e unazës distancatore të kuqe 
(15.1) në zgavrën e unazës mbajtëse.
Futeni unazën mbajtëse në boshtin e 
tapës.

4. Futni unazën distancatore të kqe (15.1) 
midis unazës me fileta (8) dhe unazës 
mbajtëse.	Shiko	Fig. 9.

5. Veproni siç tregohet në Premistop 
standard (PTFE), hapat 13 deri në 17.

7.2.2 Versioni me pjesë izolimi
Premistop standard (PTFE)
1. Hiqeni aktuatorin nga valvula. Shikoni 

dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.
2. Zhvidhosni dadon bashkuese të boshtit 

(9) dhe dadon e bllokimit (10) nga 
zgjatimi i boshtit të tapës (25).

3. Zhvidhosni unazën me fileta (8).
4. Hiqni dadoat (33) dhe bulonat (32).
5. Ngrijeni me kujdes kapakun e valvulës 

(2) mbi zgjatimin e boshti ttë tapës (25).
6. Tërhiqni të gjitha pjesët e premistopit nga 

dhoma e premistopit duke përdorur një 
mjet të përshtatshëm.

7. Ndërroni pjesët e dëmtuara dhe pastroni 
me kujdes dhomën e premistopit.

8. Aplikoni një lubrifikant të përshtatshëm 
në të gjitha pjesët e premistopit dhe në 
zgjatimin e boshtit të tapës (25).

9. Ngrijeni me kujdes kapakun e valvulës 
(2) mbi zgjatimin e boshtit të tapës (25) 
mbi pjesën e izolimit (21).
Versoni	me	tapë	porte	V: vendoseni 
kapakun e valvulës (2) mbi pjesën e 
izolimit duke u siguruar që porta me 
madhe me formë V e tapës së portës V 
të drejtohet drejt daljes së valvulës. Shiko 
pjesën 5.1.

10. Futni me kujdes pjesët e premistopit në 
zgjatimin e boshtit të tapës në dhomën e 
premistopit duke përdorur një mjet të 
përshtatshëm. Sigurohuni të ndiqni 
radhën	e	duhur	(shiko	Fig. 9).
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11. Shtrëngoni kapakun e valvulës me dado 
(33) dhe bulona (32). Mbani parasysh 
forcat e shtrëngimit.

12. Vidhosni unazën me fileta (8) dhe 
shtrëngojeni. Mbani parasysh forcat e 
shtrëngimit.

13. Vidhosni lirshëm dadon e bllokimit (10) 
dhe dadon bashkuese të boshtit (9) në 
boshtin e tapës.

14. Montoni aktuatorin. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të 
aktuatorit.

15. Rregulloni gamën e sipërme ose të 
poshtme të sinjalit. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të 
aktutorit.

Premistop ADSEAL
1. Veproni siç përshkruhet në Premistop 

standard (PTFE), hapat 1 deri në 9.
2. Futni pjesët e premistopit në zgjatimin e 

boshtit të tapës sipas radhës së treguar:
 − Susta (11)
 − Rondele (12)
 − Unazat e premistopit (16)

16

8

12

16

15.2

15

15.1

11

2 Kapaku i valvulës
5 Tapa me boshtin e tapës
8 Unaza me fileta (dado premistop)
11 Susta
12 Rondele
15 Premistop

15,1 Spesor me unazë mbajtëse
15,2 Gomina
16 Unaza premistop

16

8

12

11

2

5

Fig. 9:	 Premistop standard (majtas) dhe premistop ADSEAL (djathtas)
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3. Futni gominat (15.2) në zgjatimin e 
boshtit të tapës.
Futni telin e unazës distancatore të kuqe 
(15.1) në zgavrën e unazës mbajtëse.
Futni unazën mbajtëse në zgjatimin e 
boshtit të tapës.

4. Futni unazën distancatore të kqe (15.1) 
midis unazës me fileta (8) dhe unazës 
mbajtëse	Fig. 9.

5. Veproni siç përshkruhet në Premistop 
standard (PTFE), hapat 11 deri në 15.

7.3 Ndërrimi i folesë dhe tapës

Rrezik i dëmtimit të valvulës së kontrollit për 
shkak të shërbimit ose riparimit të gabuar.
Foleja dhe tapa mund të ndërrohen vetëm 
kur të jenë plotësuar të gjitha kushtet e 
mëposhtme:
 − Madhësia e valvulës është ≤NPS 6.
 − Valvula nuk ka tapë të balancuar.
 − Valvula nuk ka gominë shakull.
 − Në valvul është instaluar premistop 
standard ose ADSEAL.

Për të ndërruar folenë dhe tapën në versionet 
e tjera të valvulave, kontaktoni 
departamentin e shërbimit të pas shitjes të 
SAMSON.

Rrezik i dëmtimit të faqes së folesë dhe tapës 
pë rshkak të shërbimit ose riparimit të 
gabuar.
Gjithmonë ndërroni folenë dhe tapën së 
bashku.

Kur ndërroni folenë dhe tapën, 
rekomandojmë të ndërroni gjithashtu edhe 
premistopin. Shiko pjesën 7.2.

NJOFTIM!

NJOFTIM!

Këshillë
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7.3.1 Versioni standard
1. Hiqeni aktuatorin nga valvula. Shikoni 

dokumentacionin e shoqëruar të 
aktutorit.

2. Zhvidhosni dadot e trupit (14) 
gradualisht në drejtim tërthor.

3. Ngrini flanxhën (2) dhe tapën me 
boshtin e tapës (5) nga trupi (1).

4. Ndërroni guarnicionin siç përshkruhet në 
pjesën 7.1.1.

5. Zhvidhosni dadon bashkuese të boshtit 
(9) dhe dadon e bllokimit (10) nga 
boshti i tapës.

6. Zhvidhosni unazën me fileta (8).
7. Tërhiqni tapën me boshtin e tapës (5) 

nga flanxha (2).
8. Tërhiqni të gjitha pjesët e premistopit nga 

dhoma e premistopit duke përdorur një 
mjet të përshtatshëm.

9. Zhvidhosni folenë (4) duke përdorur një 
mjet të përshtatshëm.

10. Aplikoni një lubrifikant të përshtatshëm 
në konin e izolimit të folesë së re.

11. Vidhsoni folenë (4). Mbani parasysh 
forcat e shtrëngimit.

12. Aplikoni lubrifikant të përshtatshëm në të 
gjitha pjesët e premistopit dhe në boshtin 
e ri të tapës (5).
Rekomandojmë të ndërroni edhe 
premistopin.	Shiko	pjesën 7.2.1.

13. Vendoseni tapën e re me boshtin e tapës 
(5) në trupin e valvulës (1).

14. Vendoseni flanxhën (2) në trup.

Versioni	me	tapë	porte	V:	vendoseni 
flanxhën (2) mbi trupin e valvulës duke u 
siguruar që porta më e madhe me formë 
V e tapës së portës V të drejtohet drejt 
daljes	së	valvulës.	Shiko	pjesën 5.1.

15. Futni me kujdes pjesët e premistopit në 
boshtin e tapës në dhomën e premistopit 
duke përdorur një mjet të përshtatshëm. 
Sigurohuni të ndiqni radhën e duhur 
(shiko	Fig. 9).

16. Shtyjeni tapën (5) fort në fole (4) ndërsa 
shtrëngoni flanxhën (2) me dadot e trupit 
(14). Shtrëngoni gradualisht dadot në 
drejtim të tërthortë. Mbani parasysh 
forcat e shtrëngimit.

17. Vidhosni unazën me fileta (8) dhe 
shtrëngojeni. Mbani parasysh forcat e 
shtrëngimit.

18. Vidhosni lirshëm dadon e bllokimit (10) 
dhe dadon bashkuese të boshtit (9) në 
boshtin e tapës.

19. Montoni aktuatorin. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të 
aktuatorit.

20. Rregulloni gamën e sipërme ose të 
poshtme të sinjalit. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të 
aktutorit.
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7.3.2 Versioni me pjesë izolimi
1. Hiqeni aktuatorin nga valvula. Shikoni 

dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.
2. Zhvidhosni dadon bashkuese të boshtit 

(9) dhe dadon e bllokimit (10) nga 
zgjatimi i boshtit të tapës (25).

3. Zhvidhosni unazën me fileta (8).
4. Hiqni dadoat (33) dhe bulonat (32).
5. Ngrijeni me kujdes kapakun e valvulës 

(2) mbi zgjatimin e boshti ttë tapës (25).
6. Tërhiqni të gjitha pjesët e premistopit nga 

dhoma e premistopit duke përdorur një 
mjet të përshtatshëm.

7. Zhvidhosni dadot e trupit (14) 
gradualisht në drejtim tërthor.

8. Ngrijeni pjesën e izolimit (21) së bashku 
me zgjatimin e boshtit të tapës (25), 
boshtin e tapës dhe tapën (5) nga trupi (1).

9. Ndërroni guarnicionin siç përshkruhet në 
pjesën 7.1.2.

10. Sigurohuni që unaza drejtuese (23) të 
mos dëmtohet. Nëse është e nevojshme, 
ndërroni unazën drejtuese duke përdorur 
një mjet të përshtatshëm.

11. Zhvidhosni folenë (4) duke përdorur një 
mjet të përshtatshëm.

12. Aplikoni një lubrifikant të përshtatshëm 
në konin e izolimit të folesë së re.

13. Vidhsoni folenë (4). Mbani parasysh 
forcat e shtrëngimit.

14. Mbajeni tapën dhe boshtin e tapës (5) 
pa lëvizur duke përdorur pinca. 
Zhvidhoseni zgjatimin e boshtit të tapës 
(25) duke përdorur një mjet të 
përshtatshëm dhe nxirreni nga pjesa e 
izolimit (21).

15. Aplikoni një lubrifikant të përshtatshëm 
në të gjitha pjesët e premistopit dhe në 
fundin e boshtit të tapës së tapës së re 
(5).
Rekomandojmë të ndërroni edhe 
premistopin.	Shiko	pjesën 7.2.2.

16. Sigurohuni që dy rondelet (30) të jenë 
ende në zgjatimin e boshtit të tapës (25). 
Ndërroni rondelen nëse është e 
nevojshme.

17. Mbajeni tapën e re me boshtin e tapës 
(5) pa lëvizur. Vendoseni mbi pjesën e 
izolimit (21). Vidhosni zgjatimin e boshtit 
të tapës (25) mbi boshtin e tapës duke 
përdorur një mjet të përshtatshëm. 
Mbani parasysh forcat e shtrëngimit.

18. Vendoseni pjesën e izolimi t(21) së 
bashku me zgjatimin e boshtit të tapës 
(25), boshtin e tapës dhe tapën (5) mbi 
trup (1).
Versioni	me	tapë	porte	V:	vendoseni 
pjesën e izolimit (21) mbi trupin e 
valvulës duke u siguruar që porta me e 
madhe me formë V të drejtohet drejt 
daljes	së	valvulës.	Shiko	pjesën 5.1.

19. Shtyjeni tapën (5) fort në fole (4) ndërsa 
shtrëngoni pjesën e izolimit (21) me 
dadot e trupit (14). Shtrëngoni 
gradualisht dadot në drejtim të tërthortë. 
Mbani parasysh forcat e shtrëngimit.

20. Ngrijeni me kujdes kapakun e valvulës 
(2) mbi zgjatimin e boshtit të tapës (25) 
mbi pjesën e izolimit (21).

21. Futni me kujdes pjesët e premistopit në 
zgjatimin e boshtit të tapës në dhomën e 
premistopit duke përdorur një mjet të 
përshtatshëm. Sigurohuni të ndiqni 
radhën	e	duhur	(shiko	Fig. 9).
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22. Shtrëngoni kapakun e valvulës me dado 
(33) dhe bulona (32). Mbani parasysh 
forcat e shtrëngimit.

23. Vidhosni unazën me fileta (8) dhe 
shtrëngojeni. Mbani parasysh forcat e 
shtrëngimit.

24. Vidhosni lirshëm dadon e bllokimit (10) 
dhe dadon bashkuese të boshtit (9) në 
boshtin e tapës.

25. Montoni aktuatorin. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktuatorit.

26. Rregulloni gamën e sipërme ose të 
poshtme të sinjalit. Shikoni 
dokumentacionin e shoqëruar të aktutorit.

7.4 Përgatitja për dërgesën e 
kthimit

Valvulat me defekt mund t'i kthehen 
SAMSON për riparim.
Veproni si më poshtë për t'ia kthyer valvulat 
SAMSON:
1. Nixrreni valvulën e kontrollit jashtë pune 

(shiko	pjesën 9).
2. Dekontaminoni valvulën. Hiqni çdo 

material të mbetur procesi.
3. Pltoësoni deklaratën mbi kontaminimin e 

cila mund të shkarkohet në faqen tonë të 
internetit në u www.samson.de	>	
Services > Check lists for after sales 
service > Declaration on Contamination.

4. Dërgojeni valvulën së bashku me 
formularin e plotësuar në filialin më të 
afërt të SAMSON. Filialet e SAMSON 
janë renditur në faqen tonë të internetit 
në u www.samson.de	>	Contact.

7.5 Porositja e pjesëve të këm-
bimti dhe furnizimeve të 
operimit

Kontaktoni filialin më të afërt të SAMSON 
ose departamentin e shërbimit të pas shitjes 
të SAMSON për informacione mbi pjesët e 
këmbimit, lubrifikantët dhe mjetet.

Pjesët e këmbimit
Shikoni	pjesën 10.3	për	detaje	mbi	pjesët	e	
këmbimit.

Lubrifikanti
Detaje mbi lubrifikantët e përshtatshëm 
mund të gjenden në dokumentin 
u AB 0100.

Mjetet
Detaje mbi mjetet e përshtatshme mund të 
gjenden në dokumentin u AB 0100.

http://www.samson.de/service/1700-0267_en.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_en.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_en.pdf
http://www.samson.de/page.php?sp=en&lh=l14&ll=l1
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
http://www.samson.de/pdf_en/e01000en.pdf
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8 Defektet
Në varësi të kushteve të operimit, kontrolloni rregullisht valvulën për të parandaluar defektet 
e mundshme para se të ndodhin. Operatorët mbajnë përgjegjësi për hartimin e një plani 
kontrolli.

Departamenti i pas shitjes i SAMSON mund t'ju ndihmojë të hartoni një plan kontrolli për 
impiantin tuaj.

8.1 Zgjidhja e problemeve
Defekti Arsyet e mundshme Veprimi i rekomanduar
Aktuatori ose boshti i tapës nuk 
lëviz sipas kërkesës.

Aktuatori është bllokuar. Kontrollo shtesën.
Zhblloko aktuatorin.

Presioni i sinjalit është shumë i 
ulët.

Kontrollo presionin e sinjalit.
Kontrollo linjën e presionit për 
rrjedhje.

Aktuatori ose boshti i tapës nuk 
lëviz në të gjithë diapazonin.

Presioni i sinjalit është shumë i 
ulët.

Kontrollo presionin e sinjalit.
Kontrollo linjën e presionit për 
rrjedhje.

Valvula rrjedh në atmosferë 
(dalje emeteimesh).

Premistopi është me defekt. Ndërroni	premistopin 7.2)	ose	
kontaktoni departamentin e 
shërbimit të pas shitjes të 
SAMSON.

Versioni me premistop të 
rregullueshëm 1): premistopi nuk 
është shtrënguar mirë.

Shiko	pjesën 5.3,	Premistopi	i	
rregullueshëm. Kontakto 
shërbimin e pas shitjes të 
SAMSON kur vazhdon të 
rrjedhë.

Versioni me gominë shakull: 
shakulli metalik është me defekt.

Kontakto departamentin e pas 
shitjes të SAMSON.

Bashkimi i flanxhës është shumë 
i lirë ose guarnicioni është 
konsumuar.

Kontrollo bashkimin e flanxhës.
Ndërroni guarnicionin në pjesën 
e	flanxhës	(shiko	pjesën 7.1	ose	
kontaktoni departamentin e 
shërbimit të pas shitjes të 
SAMSON).

Këshillë
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Defekti Arsyet e mundshme Veprimi i rekomanduar
Rritje e rrjedhës përmes valvulës 
së mbyllur (rrjedhje foleje)

Papastërti ose grimca të tjera të 
huaja të depozituara midis 
folesë dhe tapës.

Mbylleni pjesën e tubacionit dhe 
shpëlani valvulën.

Pjesët e valvulës, veçanërisht ato 
me fole të butë, janë konsumuar.

Ndërroni folenë dhe tapën (shiko 
pjesën 7.3	ose	kontaktoni	
departamentin e shërbimit të pas 
shitjes të SAMSON.

1) Një etiketë në flanxhë (2) ose skelet (3) tregon nëse është instaluar një premistop i rregullueshëm.

Kontaktoni departamentin e shërbimit të pas shitjes të SAMSON për defektet që nuk janë 
renditur në tabelë.

Shënim

8.2 Veprimi i emergjencës
Pas një ndërprerjeje në ajrin e furnizimit ose 
sinjalit të kontrollit, valvula lëviz në 
pozicionin	e	sigurt	(shiko	pjesën 3.1).
Operatorët janë përgjegjës për veprimet e 
emergjencës që duhen bërë në impiant.
Në rast të një defekti të valvulës:
1. Mbyllni valvulat në rrjedhën e sipërme 

dhe të poshtme të valvulave të kontrollit 
për të ndaluar rrjedhën e materialit të 
procesit në valvul.

2. Kontrolloni valvulën për dëmtime. Nëse 
është e nevojshme, kontaktoni 
departamentin e shërbimit të pas shitjes 
të SAMSON.

Vënia e valvulës përsëri në punë pas një 
defekti.

 Î Hapni me ngadalë valvulat. Lini që 
materiali i procesit të rrjedhë në valvul 
me ngadalë.
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9 Heqja nga puna dhe 
çmontimi

Rrezik i plasjes së pajisjeve të presionit.
Valvulat e kontrollit dhe tubacionet janë 
pajisje presioni. Hapja e papërshtatshme 
mund të shkaktojë çarjen e valvulës.
 − Para se të filloni punë në valvulën e 
kontrollit, hiqni presionin e të gjitha 
pjesëve të impiantit në fjalë dhe të 
valvulës.
 − Zbrazeni materialin e procesit nga të 
gjitha pjesët e impiantit në fjalë si edhe 
nga valvula.
 − Vishni pajisje personale mbrojtëse.

Rrezik lëndimi personal për shkak të 
materialit të procesit të mbetur në valvul.
Ndërsa punoni në valvul, mund të dalë 
material i mbetur i procesit dhe, në varësi të 
karakteristikave të tij, mund të çojë në 
lëndime personale, p.sh. djegie (kimike).
Vishni rroba, doreza dhe syze mbrojtëse.

Rrezik djegieje për shkak të komponentëve 
dhe tubacionit të nxehtë ose të ftohtë.
Komponentët e valvulës dhe tubacioni mund 
të nxehen ose ftohen shumë. Rrezik djiegieje.
 − Lërini komponentët dhe tubacionet të 
ftohen ose të ngrohen.
 − Vishni rroba dhe doreza mbrojtëse.

9.1 Heqja nga puna
Për ta hequr valvulën e kontrollit nga puna 
për shërbime dhe punë riparimi ose 
çmontimi, veproni si më poshtë:
1. Mbyllni valvulat në rrjedhën e sipërme 

dhe të poshtme të valvulave të kontrollit 
për të ndaluar rrjedhën e materialit të 
procesit në valvul.

2. Zbrazni komplet tubacionet dhe valvulën.
3. Shkëputni dhe bllokoni furnizimin e ajrit 

pneumatik për të hequr presionin në 
aktuator.

4. Nëse është e nevojshme, lini që 
tubacioni dhe komponentët e valvulës të 
ftohen ose të ngrohen.

9.2 Heqja e valvulës nga 
tubacioni

Versioni me flanxha
1. Nixrreni valvulën e kontrollit jashtë pune 

(shiko	pjesën 9.1).
2. Zhvidhosni bashkimin e flanxhës.
3. Hiqeni valvulën nga tubacioni (shiko 

pjesën 4.2).

Versioni me funde saldimi
1. Nixrreni valvulën e kontrollit jashtë pune 

(shiko	pjesën 9.1).
2. Priteni tubacionin përballë damarit të 

saldimit.
3. Hiqeni valvulën nga tubacioni (shiko 

pjesën 4.2).

RREZIK!

PARALAJMËRIM!

PARALAJMËRIM!
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9.3 Heqja e aktuatorit nga 
valvula

Shiko dokumentacionin e shoqëruar të 
aktuatorit

9.4 Hedhja
 Î Zbatoni rregullat lokale, kombëtare dhe 
ndërkombëtare për hedhjen e mbetjeve.

 Î Mos i hidhni komponentët, lubrifikantët 
dhe substancat e rrezikshme së bashku 
me mbetjet e tjera shtëpiake.
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10 Shtojcë

10.1 Shërbimi pas shitjes
Kontaktoni departamentin e shërbimit të pas 
shitjes për ndihmë në lidhje me punët e 
shërbimeve ose riparimeve ose kur ndodhin 
probleme ose defekte.

E-mail
Mund të kontaktoni departamentin e 
shërbimit pas shitjes në aftersalesservice@
samson.de.

Adresa e SAMSON AG dhe filialeve të tij
Adresat e SAMSON AG, filialeve, 
përfaqësuesve dhe ambienteve të 
shërbimeve të tij në të gjithë botën mund të 
gjenden në faqen e internetit të SAMSON, 
në të gjitha kataloget e produkteve 
SAMSON ose në pjesën e pasme të këtyre 
udhëzimeve për montimin dhe operimin.

Specifikimet e nevojshme
Ju lutem paraqitni detajet e mëposhtme:
 − Numri i porosisë dhe numri i pozicionit 

në porosi
 − Tipi, numri i modleit, madhësia nominale 

dhe versioni i valvulës
 − Presioni dhe temperatura e materialit të 

procesit
 − Shpejtësia e rrjedhës në cu.ft/min ose m³/h
 − Gama e punimit të aktuatorit (p.sh. 0,2 

deri në 1 bar)
 − A është montuar sita?
 − Vizatimi i instalimit

10.2 Certifikatat
Deklaratat e konformitetit janë përfshirë në 
faqet e tjera.

mailto:aftersalesservice%40samson.de?subject=Anfrage
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 
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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 
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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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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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10.3 Pjesët e këmbimit

Legjenda
1 Trupi
2 Flanxha/kapaku i valvulës
3 Skeleti
4 Foleja
5 Tapa (me boshtin e tapës)
7 Vodilna puša (prirobnica)
8 Unaza me fileta (dado premistop)
9 Dado e konektorit të boshtit
10 Dado bllokimi
11 Susta
12 Rondele
13 Bulon dysh
14 Dado trupi
15 Premistop (i rregullueshëm)
16 Premistop
17 Guarnicion trupi
19 Unazë
21 Pjesë izolimi
22 Gominë shakull
23 Unazë drejtimi (pjesa e izolimit)
24 Unazë drejtimi (gominë shakull)
25 Zgjatimi i boshtit të tapës
26 Etiketa (gomina shakull ose pjesa e 

izolimit)
27/28

Pjesët e shtrëngimit
31/34
29 Tapë për versinin me gominë shakull
30 Rondele mbajtëse
32 Bulon
33 Dado
37 Bosht tape me shakull
39 Guarnicion
41 Dado
42 Tapë vdë me gominë

44 Unazë/Dado unazë 1)

45 Unazë premistop 1)

46 Guarnicion 1)

47 Mbajtëse 1)

48 Vidë hekzagon 1)

49 Vidë hekzagon 1)

50 Kyç 1)

51 Shinë 1) (disa shina vetëm për 
versionin me izolim grafit)

52 Unazë 1) (vetëm për versionin me 
izolim grafit)

53 Unazë e prerë 1)

61 Ndarës	rrjedhe II 2)

62 Ndarës rrjedhe I ose III 2)

63 Unazë 2)

64 Guarnicion 2)

65 Guarnicion 2)

80 Etiketa e të dhënave
81 Kunjë me fole
82 Vidë
83/84 Shkalla treguese e lëvizjes
85 Vidë
90 Kapak
91 Kapak mbrojtës
92 Dado
101 Kapak shakulli
102 Vidë	me	unazë	të	prerë 1)	(vetëm	

për versionin me gominë shakull)

1) Versioni me tapë valvule të balancuar
2) Versioni me ndarës rrjedhe
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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
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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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