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určený ke kombinaci s pohony, např. pneumatickými pohony 
typ 3271 nebo typ 3277

Provedení podle DIN
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 Informace a jejich význam 

Nebezpečí!
Nebezpečné situace, které mohou 
způsobit smrt nebo vážná poranění

Upozornění:
Situace, které mohou způsobit smrt 
nebo vážná poranění

Upozornění:
Zpráva o škodě a chybné funkce

Poznámka:
Dodatečné informace, vysvětlení

Tip:
Praktická doporučení
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Informace k předloženým montážním návodům a k návodům k obsluze

Tyto návody Vám pomohou k bezpečné montáži a provozu. Informace a pokyny těchto ná-
vodů jsou závazné  pro práci s přístroji výrobce SAMSON.

  Pečlivě si přečtěte přiložené návody a uschovejte si je pro pozdější použití.
  Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto pokynů, obraťte se na autorizované servisní 
oddělení společnosti SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Souběžně platné dokumenty
Jako doplnění tohoto návodu k montáži a obsluze platí tyto dokumenty:
 − EB pro zabudovaný pohon, např.  EB 8310-X pro pohony typ 3271 a typ 3277
 − EBs pro zabudovaná periferní zařízení (pozicionér, magnetický ventil atd.)
 −  AB 0100 pro nářadí a maziva

Návody k montáži a obsluze jsou přiložené k zařízením. Aktuální dokumenty jsou k dispo-
zici na internetu  www.samson.de > Dokumentace produktů.
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Bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření

1 Bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření
Používání k určenému účelu
Přímý ventil SAMSON typ 3241 je v kombinaci s pohonem, například pneumatickým poho-
nem typ 3271 nebo typ 3277, určený k regulaci objemového průtoku, tlaku a teploty kapal-
ných, plynných médií nebo médií ve formě páry. Ventil a jeho pohon jsou dimenzovány pro 
přesně defi nované podmínky (např. provozní tlak, použité médium, teplota). Proto musí pro-
vozovatel zajistit, aby se regulační ventil používal pouze tam, kde podmínky použití odpoví-
dají kritériím, na jejichž základě byla provedena objednávka. Chce-li provozovatel regulační 
ventil použít v jiných aplikacích nebo prostředích, musí tuto možnost projednat se společností 
SAMSON.
SAMSON neručí za škody plynoucí z používání v rozporu s určeným účelem ani za škody, 
které vzniknou působením vnějších sil nebo jiných vlivů.

  Limity, oblasti a možnosti použití najdete v technických údajích a na typovém štítku.

Důvodně předvídatelné nevhodné použití
Regulační ventil není vhodný pro použití v těchto oblastech:
 − Použití mimo limity defi nované technickými údaji a v rámci dimenzování
 − Použití mimo limity defi nované periferními zařízeními, která jsou instalována na regulač-

ním ventilu
Dále uvedené činnosti nejsou v souladu s určeným účelem používání:

 − Používání náhradních dílů třetích osob
 − Provádění níže nepopsaných zásahů v rámci údržby a oprav

Kvalifi kace personálu obsluhy
Regulační ventil smí montovat, uvádět do provozu, udržovat a opravovat pouze odborný 
personál při dodržování uznávaných technických pravidel. Odborný personál ve smyslu to-
hoto návodu k montáži a obsluze jsou osoby, které na základě své odborné kvalifi kace, 
svých znalostí a zkušeností i na základě znalosti příslušných norem mohou posoudit jim svě-
řené práce a identifi kovat možná rizika.
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Bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření

Osobní ochranné prostředky
SAMSON doporučuje vždy podle použitého média používat tyto ochranné prostředky:
 − ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranu očí při používání horkých, studených, ag-

resivních a/nebo leptavých médií
 − ochranu sluchu při práci blízko ventilu
  Na další ochranné prostředky se doptejte u provozovatele zařízení.

Změny a jiné úpravy
Změny, přestavby a jiné úpravy produktu nejsou autorizované společností SAMSON. Prová-
dějí se výlučně na vlastní nebezpečí a mimo jiné mohou vést k bezpečnostním rizikům 
i k tomu, že produkt již nebude splňovat předpoklady potřebné pro jeho použití.

Bezpečnostní zařízení
Při výpadku pomocné energie se regulační ventil automaticky uvede do určité havarijní po-
lohy (viz kap. 3.1). Havarijní poloha odpovídá směru účinku pružin a u pohonů SAMSON 
je uvedena na typovém štítku pohonu (viz Dokumentace pohonu).

Varování před dalšími riziky
Aby se předcházelo újmě na zdraví nebo majetkovým škodám, musí provozovatel a perso-
nál obsluhy vyloučit pomocí vhodných opatření všechna ohrožení, která mohou v případě re-
gulačního ventilu být způsobena protékajícím médiem, provozním tlakem média, řídicím tla-
kem anebo od pohyblivých součástí. K tomu musí provozovatel a personál obsluhy dodržo-
vat všechny bezpečnostní pokyny, upozornění a další pokyny obsažené v tomto návodu 
k montáži a obsluze, zejména pro montáž, zprovoznění a údržbu.

Povinná péče provozovatele
Provozovatel je odpovědný za bezvadný provoz i za dodržování bezpečnostních předpisů. 
Provozovatel je povinen poskytnout personálu obsluhy tento návod k montáži a obsluze 
a personál obsluhy seznámit se správnou údržbou. Dále musí provozovatel zajistit, aby ne-
byl ohrožen personál obsluhy či třetí osoby.

Povinná péče personálu obsluhy
Personál obsluhy musí být seznámen s tímto návodem k montáži a obsluze a musí se držet 
v něm obsažených bezpečnostních pokynů, výstražných pokynů a upozornění. Kromě toho 
musí personál obsluhy být seznámen s platnými předpisy, které se týkají bezpečnosti práce 
a prevence úrazů a nehod, a tyto předpisy dodržovat.
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Bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření

Související normy a směrnice
Regulační ventily splňují požadavky evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES. 
U ventilů, které jsou opatřené značkou CE, informuje prohlášení o shodě o použité metodě 
posouzení shody. Příslušné prohlášení o shodě je v příloze tohoto návodu (viz kap. 10.2).
Neelektrické regulační ventily nemají podle hodnocení nebezpečí vzplanutí dle normy 
EN 13463-1:2009 odstavec 5.2 ani při zřídka vznikajících provozních poruchách žádný 
vlastní potenciální zápalný zdroj, a nespadají tedy do směrnice 94/9/ES.

  Pro připojení k uzemnění dodržujte odst. 6.3 směrnice EN 60079-14:2014-10; 
VDE 0165 část 1.

1.1 Pokyny k možným vážným újmám na zdraví

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí poškození tlakového zařízení!
Regulační ventily a potrubí jsou tlaková zařízení. Jakékoliv neodborné otevření 
může způsobit poškození komponent regulačního ventilu.

  Před zahájením prací na regulačním ventilu snižte tlak v daných částech za-
řízení a ve ventilu.

  Vypusťte médium ze všech dotčených částí zařízení a z ventilu.
  Používejte ochranné prostředky.
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Bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření

1.2 Pokyny k možným újmám na zdraví

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí způsobená pohyblivými díly!
Regulační ventil obsahuje pohyblivé díly (táhlo pohonu a kuželky), které mohou 
způsobit při neodborné manipulaci zranění.

  Když je zařízení v provozu, nesahejte do třmenu.
  Při práci na regulačním ventilu přerušte přívod pneumatické pomocné ener-
gie a řídicí signál a v této pozici je zaaretujte.

Nebezpečí zranění zbytky média ve ventilu!
Při práci na ventilu mohou vytékat zbytky média a v závislosti na vlastnostech 
média způsobit zranění (např. opaření, poleptání).

  Pokud možno vypusťte médium ze všech dotčených částí zařízení a ventilu.
  Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranu zraku.

Nebezpečí popálení o horké nebo podchlazené části zařízení a potrubí!
Podle použitého média mohou být části ventilu a potrubí velmi horké nebo velmi 
studené a při kontaktu způsobit popáleniny.

  Nechte části zařízení a potrubí vychladnout nebo ohřát.
  Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.

Předepjaté pružiny mohou způsobit zranění!
Regulační ventily, které jsou vybaveny pohony s předepjatými pružinami, jsou 
pod mechanickým napětím. Tyto regulační ventily poznáte v případě kombinace 
s pneumatickými pohony SAMSON podle prodloužených šroubů na spodní 
straně pohonu.

  Před zahájením prací na pohonu odstraňte sílu předepnutí pružin, viz pří-
slušná dokumentace pohonu.
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Bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření

1.3 Pokyny k možným materiálním škodám

POZOR!

Poškození ventilu nečistotami (např. pevnými částicemi) v potrubích!
  Před zprovozněním potrubí propláchněte.

Poškození ventilu nevhodnými vlastnostmi média!
Ventil je dimenzován pro médium s určitými vlastnostmi.

  Používejte pouze médium, které splňuje kritéria použitá při dimenzování.

Poškození ventilu a netěsnosti způsobené příliš vysokým nebo příliš nízkým 
utahovacím momentem!
Komponenty regulačního ventilu se musí utahovat předepsanými krouticími mo-
menty. Příliš utažené komponenty se nadměrně opotřebovávají. Málo utažené 
komponenty mohou vést k netěsnostem.

  Dodržujte utahovací momenty, srov.  AB 0100.

Poškození ventilu nevhodným nářadím!
Při práci na ventilu potřebujete určité nářadí.

  Používejte pouze nářadí schválené společností SAMSON, viz  AB 0100.

Poškození ventilu nevhodnými mazivy!
Ventil je vyrobený z materiálu, který vyžaduje určitá maziva. Nevhodná maziva 
mohou narušit a poškodit povrch.

  Používejte pouze maziva schválená společností SAMSON, viz  AB 0100.
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Označení na ventilu

2 Označení na ventilu

2.1  Typový štítek ventilu
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1 označení CE nebo PED (směrnice o tlakových zařízeních): článek 3, odstavec 3
2 Identifi kace tlakového zařízení, skupina kapaliny a kategorie
3 Typové označení
4 Index variant přístroje
5 Materiál
6 Rok výroby
7 Jmenovitá světlost:

DIN: DN · ANSI: NPS · JIS: DN … A/B
8 Tlaková třída:

DIN: PN · ANSI: CL · JIS: K
9 Číslo zakázky s indexem variant

10 Položka zakázky
11 Součinitel průtoku:

DIN: Hodnota KVS · ANSI: Hodnota CV · JIS: Hodnota CV

12 Charakteristika:
%: rovnoprocentní · Lin: lineární
NO/NC: funkce otevřít/zavřít

13 Utěsnění sedla a kuželky:
ME: kovové (viz kap. 3.3)
HA: tvrdokov
ST: stelitované® 

KE: keramika
PT: měkké těsnění z PTFE
PK: měkké těsnění z PEEK

14 Tlakové odlehčení:
DIN: D · ANSI: B · JIS: B

15 Usměrňovač proudění:
1: ST 1 · 3: ST 3

obr. 1: Typový štítek, ventil
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Označení na ventilu

U jmenovitých světlostí DN 15 až 150 je ty-
pový štítek (80) ventilu umístěn na přírubě 
(obr. 2). Od DN 200 je typový štítek na 
třmenu (obr. 3).

80

80

obr. 2:  Typový štítek 
na přírubě

obr. 3:  Typový štítek 
na třmenu

2.2  Typový štítek pohonu
Viz příslušná dokumentace pohonu.

2.3 Označení materiálu
Na sedle a kuželce ventilu je vyznačené 
identifi kační číslo. Pomocí tohoto identifi kač-
ního čísla se můžete dotázat společnosti 
SAMSON na typ použitého materiálu. Na-
víc se k identifi kaci materiálu garnitury pou-
žívá kód sedla. Tento kód sedla je uvedený 
na typovém štítku jako „Utěsnění sedla a ku-
želky“ (pol. 13). Detaily o typovém štítku viz 
kap. 2.1.

Kód 
sedla

Materiál

01 1.4006
02 Ocel CrNiMo
03 1.4301

04 Stellite® 6B (ocel CrNiMo 
s povrchovou úpravou stellitem)

05 Stellite® 6B (sedlo kompletně 
vyrobené ze stellitu®)

10 1.4112
11 1.4306
12 1.4462
13 1.4539
14 1.7362 V
15 2.4360
16 2.4602
17 2.4605
18 2.4610
19 2.4617
20 2.4681
21 3.7035
22 3.7235
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3 Konstrukce a princip činnosti
Typ 3241 je přímý ventil s jedním sedlem. 
Tento typ se přednostně kombinuje s pneu-
matickými pohony SAMSON typ 3271 nebo 
typ 3277 (viz obr. 4), lze jej však kombino-
vat i s jinými pohony.
V tělese ventilu (1) je umístěné sedlo (4) 
a kuželka s táhlem kuželky (5). Táhlo kuželky 
je pomocí spojovacích třmenů (A26) spojené 
s táhlem pohonu (A7) a utěsněno ucpávkou 
tělesa ventilu (16). V pneumatickém pohonu 
(A) jsou umístěny pružiny podle zvolené ha-
varijní funkce nad nebo pod membránou 
(viz kap.3.1). Změna řídicího tlaku, který pů-
sobí na membránu, způsobí přestavení ku-
želky. Plocha membrány určuje velikost po-
honu.

Médium protéká ventilem ve směru šipky. Se 
vzrůstajícím řídicím tlakem roste i síla půso-
bící na membránu v pohonu. Pružiny se st-
lačí. V závislosti na zvoleném směru půso-
bení táhlo pohonu zajíždí nebo vyjíždí. To 
vede ke změně polohy kuželky vůči sedlu, 
čímž je následně ovlivněn objemový průtok.
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Konstrukce a princip činnosti

1
5
4

16
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3
84
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14
2

17

92

A

2
84

10

A26
9

8

16

11

A8

A7

14
17

1

4
5

1 Těleso ventilu
2 Příruba
3 Třmen
4 Sedlo
5 Kuželka (s táhlem kuželky)
8 Závitové pouzdro (s ucpávkovou maticí)
9 Matice spojky
10 Kontramatice
11 Pružina
14 Matice
16 Ucpávka
17 Ploché těsnění (těsnění tělesa)
84 Indikátor zdvihu
92 Narážecí matice
A Pohon
A7 Táhlo pohonu
A8 Kruhová matice
A26 Svorník

obr. 4:  Regulační ventil typ 3241-1 s pneu-
matickým pohonem typ 3271, těleso 
do DN 150

obr. 5:  Ventil typ 3241, těleso DN 200 
až 300
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3.1  Havarijní funkce
Havarijní funkce závisí na typu pohonu, se 
kterým je ventil zkombinovaný.
V kombinaci s pneumatickými pohony má 
regulační ventil dvě různé havarijní funkce 
v závislosti na uspořádání pružin:

Táhlo pohonu silou pružiny vyjíždí (FA):
Při snížení řídicího tlaku nebo při výpadku 
pomocné energie pohnou pružiny táhlem 
pohonu dolů a ventil uzavřou. Ventil se ote-
vírá při vzrůstajícím řídicím tlaku proti síle 
pružin.

Táhlo pohonu silou pružiny zajíždí (FE):
Při snížení řídicího tlaku nebo při výpadku 
pomocné energie pohnou pružiny táhlem po-
honu nahoru a ventil otevřou. Ventil se zavře 
při rostoucím řídicím tlaku proti síle pružin.

Tip:
Směr působení pružin pohonu může 
být v případě potřeby změněn. Viz 
návod k montáži a obsluze pro pří-
slušný pneumatický pohon:
 EB 8310-X pro typ 3271 a typ 
3277

3.2 Varianty
Díky stavebnicovému systému lze standardní 
provedení ventilu doplnit o izolační díl nebo 
kovový vlnovec.

Provedení jako mikroventil
V případě mikroventilu je v tělese ventilu na-
montována místo kombinace standardního 
sedla a kuželky speciální mikrogarnitura 
(obr. 6).

5b

5a

4d
4c
4b
4a

4a Těleso sedla
4b Pružina
4c Sedlo
4d Matice
5a Táhlo kuželky
5b Kuželka
obr. 6:  Mikrogarnitura
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Pohony
V tomto návodu je popsaná upřednostňo-
vaná kombinace ventilu s pneumatickým po-
honem typ 3271 nebo typ 3277. Pneuma-
tický pohon (s ručním kolem nebo bez ruč-
ního kola) lze zaměnit za pneumatický po-
hon jiné velikosti, avšak se stejným zdvihem.

  Musí být dodržena maximálně přípustná 
hnací síla.

Upozornění:
Je-li u kombinace ventil/pohon větší 
zdvih pohonu než zdvih ventilu, musí 
se pružiny pohonu předepnout tak, 
aby zdvihy odpovídaly, viz příslušná 
dokumentace pohonu.

Místo základního pneumatického pohonu lze 
použít pohon s přídavným ručním kolem 
nebo elektrický pohon.

3.3  Technické údaje
Typové štítky ventilu a pohonu obsahují in-
formace o provedení regulačního ventilu, 
viz kap. 2.1a dokumentace pohonu.

Upozornění:
Podrobné informace jsou uvedeny 
v katalogových listech  T 8015.

Shoda
Ventil typ 3241 se shoduje jak s CE, tak 
s EAC.

Teplotní rozsah
Podle provedení je regulační ventil dimenzo-
vaný pro teploty od -10 do +220 °C. Pomocí 
izolačního dílu nebo vlnovce lze rozsah tep-
loty rozšířit na -196 až +450 °C.

Třída těsnosti
Podle provedení rozlišujeme následující třídy 
těsnosti:

Těsnění (pol. 13 
na typovém štítku) ME, ST ME, ST PT, PK

Tlakové odlehčení 
(pol. 14 na typo-
vém štítku)

– D/B –

Třída těsnosti 
(podle 
DIN EN 60534-4)

min. IV min. IV VI

Emise hluku
SAMSON nemůže vydat žádné obecně 
platné prohlášení ohledně hlučnosti. Emise 
hluku závisí na provedení ventilu, na výbavě 
zařízení i na použitém médiu. Na požádání 
společnost SAMSON může vypočítat emise 
hluku podle DIN EN 60534, část 8–3, resp. 
VDMA 24422, vydání 89.
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Rozměry a hmotnosti
Tabulka 1 až tabulka 3 obsahují přehled rozměrů a hmotností ventilu typ 3241 v normálním 
provedení. Tabulka 4 a tabulka 5 obsahují rozměry a hmotnosti ventilu typ 3241 s izolačním 
dílem nebo vlnovcem.
Rozměry v mm · Hmotnosti v kg

tabulka 1:  Rozměry ventilu typ 3241 do DN 150

Ventil DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Délka L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

H1 
u po-
honu

≤ 750 cm² 222 223 262 354 363 390

1000 cm²
1400–60 cm² – 413 423 450

1400–120 cm²
2800 cm² –

H2 pro
ocelolitina 44 72 98 118 144 175

kovaná ocel 53 – 70 – 92 98 – 128 –

tabulka 2: Rozměry ventilu typ 3241 od DN 200

Ventil DN 200 250
šedá litina

250
až do průměru 
sedla 200 mm

250
od průměru 

sedla 250 mm
300

Délka L mm 600 730 730 730 850

H4 mm 390 390 451 451 652

H81) 
u po-
honu

1000 cm²
1400–60 cm² 418 418 418 503 503

1400–120 cm²
2800 cm² 503 503 503 650 650

H2 mm 245 270 310 310 370

1) U ventilů s hodnotou KVS 250, 360 nebo 630 a jmenovitým zdvihem 60 mm pracujících se zdvihem vyšším než 
jmenovitým se zvyšuje hodnota H8 konstrukčně o 170 mm.

VAROVÁNÍ!
Vysoká hladina hluku může způsobit 
poškození sluchu a hluchotu!
Při práci blízko ventilu používejte 
ochranu sluchu.
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tabulka 3:  Hmotnosti ventilu typ 3241

Ventil DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 šedá 
litina 250 300

Hmotnost kg 6 7,5 8 12 14 18 29 34 52 81 108 430 468 858 920

Rozměrové výkresy

H1

H2

L L

H4

H8

H2

Typ 3241 · DN 15 až 150 Typ 3241 · DN 200 až 300
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tabulka 4:  Rozměry a hmotnosti ventilu typ 3241 s izolačním dílem nebo vlnovcem do DN 150

Jmenovitá světlost DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Izolační díl / vlnovec

H4 u po-
honu

≤ 750 cm²
krátký 409 410 451 636 645 672

dlouhý 713 714 755 877 886 913

1000 cm²
1400–60 cm²

krátký – 695 705 732

dlouhý – 936 946 973

1400–120 cm²
2800 cm²

krátký
dlouhý –

Hmot-
nost v kg

krátký s vlnovcem 9 10,5 11 18 20 24 37 42 70 106 138

dlouhý s vlnovcem 13 14,5 15 22 24 28 41 46 78 114 146

tabulka 5:  Rozměry a hmotnosti ventilu typ 3241 s izolačním dílem nebo vlnovcem od DN 200
Provedení s Izolační díl Vlnovec

Ventil DN 200
250 
(šedá 
litina)

250
až do 

průměru 
sedla 

200 mm

250
průměr 
sedla 

250 mm

300 200
250 
(šedá 
litina)

250
až do 

průměru 
sedla 

200 mm

250
průměr 
sedla 

250 mm

300

Výška 
H4

mm 830 830 1065 1065 1150 1036 1036 1492 1492 1520

H8 u po-
honu

1000 cm²
1400–60 cm² 418 418 418 503 503 418 418 418 503 503

1400–120 cm²
2800 cm² 503 503 503 650 650 503 503 503 650 650

Hmotnost (cca kg) 478 928 963 520 975 1010
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Rozměrové výkresy

H4

H8

H4

Typ 3241 s izolačním dílem nebo 
vlnovcem DN 15 až 150

Typ 3241 s izolačním dílem nebo 
vlnovcem DN 200 až 300

Upozornění:
Další rozměry a hmotnosti najdete v těchto katalogových listech:
 T 8015 pro ventily s vlnovcem, izolačním dílem nebo otopným pláštěm
Pro pohony platí příslušná dokumentace pohonu, např. pro pneumatické pohony 
SAMSON:
 T 8310-1 pro pohony typ 3271 a typ 3277 do velikosti plochy membrány 
750 cm²
 T 8310-2 pro pohony typ 3271 od velikosti plochy membrány 1000 cm², jakož 
i typ 3273
 T 8310-3 pro pohony typ 3271 s plochou membrány 1400-60 cm²
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4 Přípravná opatření
Po doručení zboží proveď te tyto kroky:
1. Zkontrolujte rozsah dodávky. Porovnejte 

dodané zboží s dodacím listem.
2. Zkontrolujte, zda dodávka nevykazuje 

škody způsobené při přepravě. Škody 
způsobené při přepravě ohlaste společ-
nosti SAMSON a přepravní fi rmě 
(viz dodací list).

4.1 Vybalení

Upozornění:
Obal odstraňte až těsně před mon-
táží do potrubí.

Před zvednutím a montáží ventilu proveď te 
následující kroky:
1. Rozbalte ventil.
2. Obal řádně zlikvidujte.

POZOR!
Cizí tělesa, která vnikla do ventilu, 
ho mohou poškodit!
Krytky na vstupu a výstupu ventilu 
brání průniku cizích částic do ventilu 
a jeho poškození.
Krytky sundejte až těsně před mon-
táží do potrubí.

4.2  Přeprava a zvedání

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí pádu zavěšených 
břemen!
Nevstupujte pod zavěšená břemena.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí převrácení zvedacích 
prostředků a poškození zařízení pro 
upnutí břemen při překročení jejich 
kapacity!
 − Používejte pouze schválené zvedací 
prostředky a zařízení pro upnutí 
břemen, jejichž kapacita odpovídá 
minimálně hmotnosti ventilu, pří-
padně včetně pohonu.
 − Hmotnosti kap. 3.3, resp. katalo-
gový list  T 8015.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění při převrácení re-
gulačního ventilu!
 − Respektujte těžiště regulačního ven-
tilu.
 − Zajistěte regulační ventil proti pře-
vrácení a otočení.
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POZOR!
Poškození regulačního ventilu při ne-
odborném upevnění vázacích pro-
středků!
Zvedací oko navařené na pohonech 
SAMSON slouží pouze k montáži 
a demontáži pohonu a ke zvedání 
pohonu bez ventilu. Toto zvedací oko 
není určeno ke zvedání kompletního 
regulačního ventilu.

 − Při zvedání regulačního ventilu za-
jistěte, aby celé břemeno nesly vá-
zací prostředky, které jsou upev-
něny na tělese ventilu.
 − Vázací prostředky, které nesou bře-
meno, nepřipevňujte k pohonu, 
ručnímu kolu ani k jiným kompo-
nentám.
 − Respektujte podmínky pro zvedání, 
viz kap. 4.2.2

Tip:
Na požádání Vám naše oddělení ná-
sledné péče (After Sales Service) po-
skytne rozsáhlý návod k přepravě 
a zvedání.

4.2.1 Přeprava
Regulační ventil lze přepravovat pomocí zve-
dacích prostředků, jako je například jeřáb 
nebo vysokozdvižný vozík.

  Při přepravě nechte regulační ventil na 
paletě nebo v přepravním obalu.

  Dodržujte přepravní podmínky.

Přepravní podmínky
 − Chraňte regulační ventil před vnějšími 

vlivy, jako jsou například nárazy.
 − Zabraňte poškození antikorozní ochrany 

(lak, povrchová úprava). Poškození oka-
mžitě opravte.

 − Chraňte regulační ventil před vlhkem 
a nečistotami.

 − U regulačních ventilů v normálním pro-
vedení činí přípustná přepravní teplota 
-20 až +65 °C.

Upozornění:
Přepravní teploty pro ostatní prove-
dení Vám na požádání poskytne 
naše oddělení After Sales Service.

4.2.2  Zvedání
Při montáži velkých regulačních ventilů do 
potrubí můžete tyto ventily zvedat pomocí 
zvedacích prostředků, např. jeřábu nebo vy-
sokozdvižného vozíku.

Podmínky zvedání
 − Zajistěte vázací prostředky proti sklouz-

nutí a proklouznutí.
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obr. 7:  Zvedací body na regulačním ventilu: do DN 150 s přírubami (vlevo) a navařenými konci 
(střed) od DN 150 s přídavným zvedacím okem na pohonu (vpravo)

 − Vázací prostředky připevněte tak, abyste 
je mohli po montáži do potrubí zase od-
stranit.

 − Zabraňte kmitání a naklánění regulač-
ního ventilu.

 − Při přerušení prací nenechte břemeno 
dlouho viset ve vzduchu na zvedacím 
prostředku.

 − Zajistěte, aby osa potrubí byla při zve-
dání vždy v horizontální poloze a osa 
táhla kuželky vždy ve vertikální poloze.

 − Zajistěte, aby u ventilů >DN 150 pří-
davný vázací prostředek mezi zvedacím 
okem a nosným prostředkem nenesl žád-
nou zátěž. Tento vázací prostředek slouží 
výlučně k zajištění proti převrácení při 
zvedání. Před zvednutím ventilu tento vá-
zací prostředek napněte.
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Provedení s přírubami
1. Na příruby tělesa a na nosný prostředek 

(např. hák) jeřábu nebo vysokozdviž-
ného vozíku přivažte po jedné zvedací 
smyčce, viz obr. 7.

2. Od DN 150: Další zvedací smyčku na-
važte na zvedací oko pohonu a na 
nosný prostředek.

3. Opatrně zvedněte regulační ventil. Zkon-
trolujte, zda přípravky pro upnutí bře-
mene drží.

4. Přesuňte regulační ventil rovnoměrnou 
rychlostí na místo montáže.

5. Namontujte regulační ventil do potrubí, 
viz kap. 5.2.3

6. Po montáži do potrubí: zkontrolujte, zda 
jsou příruby pevně sešroubované a ventil 
v potrubí drží.

7. Odstraňte smyčky.

Provedení s navařenými konci
1. Na navařené konce tělesa a na nosný 

prostředek (např. hák) jeřábu nebo vyso-
kozdvižného vozíku navažte po jedné 
smyčce, viz obr. 7.

2. Smyčky navázané na těleso vzájemně 
zajistěte spojkou proti sklouznutí.

3. Od DN 150: Další zvedací smyčku na-
važte na zvedací oko pohonu a na 
nosný prostředek.

4. Opatrně zvedněte regulační ventil. Zkon-
trolujte, zda přípravky pro upnutí bře-
mene drží.

5. Přesuňte regulační ventil rovnoměrnou 
rychlostí na místo montáže.

6. Namontujte regulační ventil do potrubí, 
viz 5.2.3.

7. Po montáži do potrubí: zkontrolujte, zda 
svary drží.

8. Odstraňte spojky a smyčky.

Tip:
Společnost SAMSON doporučuje použít jako nosný prostředek hák s bezpečnostním 
uzávěrem (viz obr. 7). Bezpečnostní uzávěr zabrání sklouznutí vázacích prostředků 
z háku při zvedání a přepravě.



 24  EB 8015 CS

Přípravná opatření

4.3 Skladování

POZOR!
Neodborné skladování může způso-
bit poškození ventilu!
 − Dodržujte podmínky skladování.
 − Vyvarujte se delšího skladování.
 − Při odlišných skladovacích podmín-
kách a delším skladování se ob-
raťte na společnost SAMSON.

Upozornění:
Při delším skladování společnost 
SAMSON doporučuje regulační ven-
til a skladovací podmínky pravidelně 
kontrolovat.

Skladovací podmínky
 − Až do jmenovité světlosti DN 100 lze 

ventily skladovat ve vodorovné poloze.
Od jmenovité světlosti DN 150 je nutné 
ventily skladovat ve svislé poloze s poho-
nem nahoru, aby se zabránilo poškození 
těsnění (prostor ucpávky a tlakové odleh-
čení).

 − Při skladování déle než šest měsíců je 
nutné všechny ventily o jmenovité svět-
losti >DN 50 skladovat ve svislé poloze 
s pohonem nahoru.

 − Chraňte regulační ventil před vnějšími 
vlivy, jako jsou například nárazy.

 − Zabraňte poškození antikorozní ochrany 
(lak, povrchová úprava). Poškození oka-
mžitě opravte.

 − Chraňte regulační ventil před vlhkem 
a nečistotami a skladujte ho při relativní 
vlhkosti <75 %. Ve vlhkých prostorech 
zabraňte tvorbě kondenzátu. Případně 
použijte prostředky pro sušení nebo 
ohřev.

 − Zajistěte, aby okolní vzduch neobsahoval 
kyseliny nebo jiné korozivní a agresivní 
látky.

 − U regulačních ventilů v normálním prove-
dení činí přípustná skladovací teplota 
-20 až +65 °C.

Upozornění:
Informace o skladovacích teplotách 
pro jiná provedení Vám na požádání 
poskytne oddělení After Sales 
Service.

 − Nepokládejte nic na regulační ventil.
 − Zabalte regulační ventil vzduchotěsně.

Zvláštní podmínky skladování pro měkké 
díly
Příklad měkkých dílů: membrána pohonu
 − Abyste měkké díly chránili před UV záře-

ním a ozónem, zabalte je do černých 
plastových sáčků. Společnost SAMSON 
doporučuje tyto díly balit do obalů z po-
lyetylenu o tloušťce minimálně 
0,075 mm. Nepoužívejte PVC.

 − Pro zachování tvaru a zabránění 
popraskání měkké díly nezavěšujte 
ani neohýbejte.

 − Společnost SAMSON doporučuje měkké 
díly skladovat při teplotě 15 °C.
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 − Skladujte měkké díly odděleně od maziv, 
chemikálií, sloučenin a paliv.

Tip:
Na požádání Vám servisní oddělení 
poskytne rozsáhlý návod ke sklado-
vání.

4.4  Příprava montáže
Proveď te tyto přípravné kroky:

  Propláchněte potrubí.
  Zkontrolujte, zda je ventil čistý.
  Zkontrolujte, zda ventil není poškozený.
  Zkontrolujte typ, jmenovitou světlost, ma-
teriál, tlakovou třídu a teplotní rozsah 
ventilu a porovnejte je s podmínkami za-
řízení (jmenovitá světlost a tlaková třída 
potrubí, teplota média atd.).

  U parních aplikací zajistěte, aby potrubí 
byla suchá. Vlhkost poškozuje vnitřní 
části ventilu.

  Zkontrolujte, zda funguje případně insta-
lovaný manometr.

  U již namontovaného ventilu a pohonu 
zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje 
utažené správnými utahovacími mo-
menty (viz  AB 0100). Komponenty se 
mohou při přepravě uvolnit.



 26  EB 8015 CS

Montáž a uvedení do provozu

5  Montáž a uvedení do provozu
Ventily SAMSON se dodávají ve funkčním 
smontovaném stavu. V ojedinělých přípa-
dech se pohon a ventil dodává odděleně 
a musí se následně smontovat. Dále jsou po-
psány činnosti, které jsou nutné pro montáž 
a zprovoznění ventilu.

POZOR!
Poškození regulačního ventilu příliš 
vysokými nebo příliš nízkými utaho-
vacími momenty!
Komponenty regulačního ventilu se 
musí utahovat předepsanými krouti-
cími momenty. Příliš utažené kompo-
nenty se nadměrně opotřebovávají. 
Málo utažené komponenty mohou 
vést k netěsnostem.
Dodržujte utahovací momenty, viz 
 AB 0100.

POZOR!
Poškození regulačního ventilu ne-
vhodným nářadím!
Používejte pouze nářadí schválené 
společností SAMSON, viz 
 AB 0100.

5.1  Složení ventilu a pohonu
Pokud pohon a ventil společnost SAMSON 
nedodala složené, postupujte, jak je po-
psáno v dokumentaci pohonu.

Upozornění:
 −Než budete moci vyměnit již na-
montovaný pohon za jiný pohon, 
musíte nejdřív demontovat stávající 
pohon, viz příslušná dokumentace 
pohonu.
 − Předepnutím pružin pohonu lze 
zvyšovat regulační sílu u pneuma-
tického pohonu nebo snižovat 
zdvih pohonu, viz příslušná doku-
mentace pohonu.
 −Od DN 100: Při montáži pohonu 
u provedení ventilu s V-port kužel-
kou musí největší vykrojení V-port 
kuželky směřovat k výstupu ventilu.
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5.2  Montáž ventilu do potrubí

5.2.1 Zkontrolujte montážní 
podmínky

Vedení potrubí
Uklidňovací délky na vstupu a výstupu závisí 
na použitém médiu. Pro zajištění bezvadné 
funkce regulačního ventilu prosím dodržujte 
při montáži tyto pokyny:

  Dodržujte uklidňovací délky, viz ta-
bulka 6. V případě odlišných podmínek 
ventilu a stavů média se obraťte na 
SAMSON.

  Instalujte regulační ventil tak, aby nedo-
cházelo k vibracím a mechanickému na-
pětí. Případně naplánujte podpěru.

  Regulační ventil instalujte tak, aby bylo 
dost místa pro výměnu pohonu a ventilu 
i pro údržbu a opravy.

tabulka 6:  Uklidňovací délky na vstupu a výstupu

Q

a x DN b x DN

Stav média Provozní podmínky Uklidňovací délka a Uklidňovací délka b

plynné
Ma ≤ 0,3 2 4

0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 2 10

pára
Ma ≤ 0,31) 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,71) 2 10
Vlhká pára (podíl kondenzátu > 5 %) 2 20

kapalné

Bez kavitace / w < 10 m/s 2 4
Kavitační hluk / w ≤ 3 m/s 2 4
Kavitační hluk / 3 < w < 5 m/s 2 10
Kritická kavitace / w ≤ 3 m/s 2 10
Kritická kavitace / 3 < w < 5 m/s 2 20

fl ashing – 2 20
více fází – 10 20

1) žádná vlhká pára

Q Průtok
a Vstupní uklidňovací délka
b Výstupní uklidňovací délka
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Montážní poloha
Společnost SAMSON obecně doporučuje in-
stalovat ventil svisle s pohonem nahoru.
Ventily, které nebudou namontovány svisle 
s pohonem nahoru, musí být vybavené pod-
pěrou nebo závěsem. Bez podpěry nebo zá-
věsu může vlastní hmotnost způsobit před-
časné opotřebení nebo ztrátu těsnosti.
U těchto provedení je nutné ventil montovat 
svisle s pohonem nahoru:

 − Jmenovité světlosti od DN 100
 − Ventily s izolačním dílem pro nízké tep-

loty pod -10 °C
  Při odlišné montážní pozici je nutné vše 
projednat se společností SAMSON.

Odvzdušnění
Odvzdušňovací ventilky se montují do vý-
stupů odpadního vzduchu pneumatických, 
elektropneumatických a elektrických zaří-
zení. Umožňují odvod přebytečného vzdu-
chu ven a fungují jako ochrana před vzni-
kem přetlaku v zařízení. Dále lze těmito od-
vzdušňovacími ventilky nasávat vzduch 
(ochrana před podtlakem v zařízení).

  Odvzdušnění je třeba nasměrovat na 
stranu odvrácenou od pracoviště ob-
sluhy.

  Při montáži periferních zařízení zajistěte, 
aby je bylo možné obsluhovat z pracovi-
ště personálu obsluhy.

Upozornění:
Pracoviště obsluhy je místo, ze kte-
rého lze obsluhovat ventil, pohon 
a další periferní zařízení.

5.2.2 Další potrubní prvky
Filtr
Společnost SAMSON doporučuje instalovat 
před těleso ventilu fi ltr SAMSON, typ 2. Filtr 
brání poškození regulačního ventilu pevnými 
částicemi, které se mohou nacházet v médiu.

Obtok a uzavírací ventily
Společnost SAMSON doporučuje instalovat 
před fi ltr a za regulační ventil po jednom 
uzavíracím ventilu a zároveň instalaci ob-
toku. Díky obtoku není nutné při údržbě 
a opravě ventilu uvádět celé zařízení mimo 
provoz.

Izolace
Regulační ventily s vlnovcem nebo izolačním 
dílem se smí při teplotě média nižší než 0 °C 
nebo vyšší než 220 °C izolovat pouze po 
horní přírubu tělesa.
Ventily, které byly dodány v provedení podle 
NACE MR 0175, nesmějí být zaizolovány.

Kontrolní připojení
U provedení ventilů s těsněním pomocí kovo-
vého vlnovce lze na horní přírubě použít 
kontrolní připojení (G 1/8), které slouží pro 
sledování těsnosti vlnovce.
Zejména u kapalin a par společnost 
SAMSON doporučuje připojit na toto místo 
vhodný ukazatel netěsností (např. kontaktní 
manometr, odtok do otevřené nádoby nebo 
průzor).
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VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění způsobené kom-
ponentami pod tlakem a unikajícím 
médiem!
Šroub kontrolního připojení neuvol-
ňujte za provozu.

Ochrana vnějších pohyblivých částí
Pro snížení rizika úrazu způsobeného táhlem 
pohonu a kuželky lze na ventil instalovat me-
chanickou ochranu těchto pohyblivých částí.

Emise hluku
Pro snížení hlučnosti ventilu lze použít vnitřní 
garnituru s usměrňovačem proudění (viz 
 T 8081).

5.2.3  Montáž regulačního 
ventilu

 Provedení s přírubami
1. Na dobu montáže zavřete uzavírací ven-

til v potrubí.
2. Před montáží sundejte ochranné krytky 

z otvorů ventilu.
3. Zvedněte ventil pomocí vhodného zveda-

cího přípravku, viz kap. 4.2.2. Přitom 
dodržujte směr průtoku ventilem. Směr 
průtoku znázorňuje šipka na ventilu.

4. Zajistěte, aby se použila správná příru-
bová těsnění.

5. Potrubí sešroubujte tak, aby na ventil ne-
bylo přenášeno žádné vnější zatížení.

6. Podle oblasti použití ventil před zprovoz-
něním zchlaď te nebo ohřejte na okolní 
teplotu.

7. Po montáži ventilu pomalu otevřete uza-
vírací ventil v potrubí.

POZOR!
Poškození ventilu prudkým zvyšová-
ním tlaku a s tím spojenou vysokou 
rychlostí proudění!
Uzavírací ventil v potrubí otevírejte 
pomalu.

8. Zkontrolujte, zda ventil správně funguje.

Provedení s navařenými konci
1. Postupujte jako při „Provedení s příru-

bami“ bod 1 až 3.
2. Zcela vysuňte táhlo pohonu směrem do 

horní polohy, aby byla kuželka při sva-
řování chráněna před jiskrami.

3. Zavařte ventil bez napětí do potrubí.
4. Dále postupujte jako při „Provedení s pří-

rubami“bod 6 až 8.

5.3  Provádění zjednodušených 
zkoušek

Společnost SAMSON dodává ventil ve 
funkčním stavu. Pro testování funkce ventilu 
lze provést tyto zjednodušené zkoušky:
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Těsnost
1. Zavřete ventil.
2. Pomalu otevřete uzavírací ventil 

v potrubí.

POZOR!
Poškození ventilu prudkým zvyšová-
ním tlaku a s tím spojenou vysokou 
rychlostí proudění!
Uzavírací ventil v potrubí otevírejte 
pomalu.

3. Proveď te kontrolu vnějších netěsností 
(vizuální kontrola).

Pohyb při zdvihu
Pohyb táhla pohonu musí být lineární a bez 
trhavých pohybů.

  Otevřete a zavřete ventil. Přitom sledujte 
pohyb táhla pohonu.

  Za sebou nastavte maximální a mini-
mální regulační signál, abyste zkontrolo-
vali koncové polohy ventilu.

  Zkontrolujte indikaci na mechanickém 
ukazateli zdvihu.

Havarijní poloha
  Zavřete přívod řídicího tlaku.
  Zkontrolujte, zda ventil zaujme přísluš-
nou havarijní polohu.

 Dotahovatelná ucpávka

Tip:
Na štítku na přírubě (2) nebo na tř-
menu (3) je uvedeno, zda je nainsta-
lována dotahovatelná ucpávka.

1. Postupně ve směru hodinových ručiček 
utáhněte závitové pouzdro, až bude do-
cíleno těsnosti ucpávky.

POZOR!
Poškození ventilu kvůli příliš utaže-
nému závitovému pouzdru!
Po utažení závitového pouzdra se 
musí táhlo kuželky i nadále plynule 
pohybovat.

2. Několikrát zcela otevřete a zavřete ventil.
3. Proveď te kontrolu vnějších netěsností (vi-

zuální kontrola).
4. Opakujte body 1 a 2, dokud nebude 

ucpávka zcela těsná.

Upozornění:
Pokud dotahovatelná ucpávka ne-
těsní správně, kontaktujte servisní od-
dělení společnosti SAMSON.





EB 8015 CS  31 

Provoz

6 Provoz
Jakmile jsou činnosti v rámci montáže 
a zprovoznění (viz kap. 5) dokončené, je 
ventil připraven k provozu.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu od pohyblivých 
dílů (táhlo pohonu a kuželky)!
Když je zařízení v provozu, nesa-
hejte do třmenu.

POZOR!
Porucha provozu kvůli zablokova-
nému táhlu pohonu nebo táhlu ku-
želky!
Pohyb táhla pohonu nebo táhla ku-
želky nesmí být omezen cizími před-
měty.

6.1 Režim ručního provozu
U pohonů s ručním kolem lze ventil při vý-
padku pomocné energie otevřít nebo zavřít 
ručně.

  Pro běžný standardní provoz uveď te 
ruční kolo do neutrální polohy.
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7 Údržba
Zejména sedlo, kuželka a ucpávka regulač-
ního ventilu podléhají přirozenému opotře-
bení. V závislosti na podmínkách použití je 
nutné ho v odpovídajících intervalech kont-
rolovat, aby mohlo být případné poškození 
odstraněno ještě před možnými poruchami.

Tip:
Servisní oddělení společnosti 
SAMSON Vám poskytne podporu při 
zpracování plánu údržby přímo pro 
Vaše zařízení.

Společnost SAMSON doporučuje ventil při 
provádění údržby a oprav demontovat z po-
trubí (viz kap. 9.2).

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí poškození tlakového zaří-
zení!
Regulační ventily a potrubí jsou tla-
ková zařízení. Jakékoliv neodborné 
otevření může způsobit poškození 
komponent regulačního ventilu.
 − Před zahájením prací na regulač-
ním ventilu snižte tlak v daných 
částech zařízení a ve ventilu.
 − Vypusťte médium ze všech dotče-
ných částí zařízení a z ventilu.
 − Používejte ochranné prostředky.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění zbytky média ve 
ventilu!
Při práci na ventilu mohou vytékat 
zbytky média a v závislosti na vlast-

nostech média způsobit zranění 
(např. opaření, poleptání).
Používejte ochranný oděv, ochranné 
rukavice a ochranu zraku.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení o horké nebo 
studené komponenty a potrubí!
Součásti ventilu a potrubí mohou být 
za provozu velmi horké nebo velmi 
studené a při dotyku mohou způsobit 
popálení.
 −Nechte části zařízení a potrubí vy-
chladnout nebo ohřát.
 − Používejte ochranný oděv 
a ochranné rukavice.

POZOR!
Poškození ventilu neodbornou údrž-
bou a opravou!
Údržbou a opravami pověřujte 
pouze školený personál.

POZOR!
Poškození regulačního ventilu příliš 
vysokými nebo příliš nízkými utaho-
vacími momenty!
Komponenty regulačního ventilu se 
musí utahovat předepsanými krouti-
cími momenty. Příliš utažené kompo-
nenty se nadměrně opotřebovávají. 
Málo utažené komponenty mohou 
vést k netěsnostem.
Dodržujte utahovací momenty, viz 
 AB 0100.
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POZOR!
Poškození regulačního ventilu ne-
vhodným nářadím!
Používejte pouze nářadí schválené 
společností SAMSON, viz 
 AB 0100.

Upozornění:
Regulační ventil byl společností 
SAMSON před jeho expedicí podro-
ben zkouškám.

 −Otevřením ventilu ztrácejí určité vý-
sledky zkoušek, pro které společ-
nost SAMSON vydala osvědčení, 
svou platnost. Týká se to například 
zkoušky těsnosti sedla a vnější 
zkoušky těsnosti.
 − Provedením neodborné údržby 
a oprav bez souhlasu servisního 
oddělení společnosti SAMSON za-
niká záruka produktu.
 − Používejte pouze originální ná-
hradní díly SAMSON, které odpo-
vídají původní specifi kaci.

7.1  Výměna plochého těsnění

POZOR!
Poškození regulačního ventilu ne-
správnou údržbou nebo opravou!
Ploché těsnění se smí měnit pouze za 
předpokladu, že jsou současně spl-
něny tyto podmínky:
 − Jmenovitá světlost ventilu je 
≤ DN 150.
 − Ventil je proveden bez tlakového 
odlehčení.

Pro výměnu plochého těsnění u jiných 
provedení kontaktujte servisní oddě-
lení společnosti SAMSON.

7.1.1  Normální provedení
1. Demontujte pohon, viz příslušná doku-

mentace pohonu.
2. Postupně do kříže uvolněte matice tě-

lesa (14).
3. Vyjměte přírubu (2) a kuželku s táhlem 

kuželky (5) z tělesa (1).
4. Odstraňte ploché těsnění (17). Pečlivě 

vyčistěte těsnicí plochy v tělese (1) a na 
přírubě (2).

5. Vložte do tělesa nové ploché těs-
nění (17).

6. Nasaď te přírubu (2) na těleso.
Provedení s V-port kuželkou: přírubu (2) 
nasaď te na těleso tak, aby největší seg-
ment V-portu kuželky ukazoval k výstupu 
ventilu.
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1 Těleso ventilu
2 Příruba/horní díl ventilu
4 Sedlo
5 Kuželka (s táhlem kuželky)
8 Závitové pouzdro (s ucpávkovou maticí)
9 Matice spojky
10 Kontramatice
11 Pružina
14 Matice krytu
15 Ucpávka tělesa ventilu
16 Těsnicí kroužky
17 Ploché těsnění (těsnění tělesa)
21 Izolační díl

23 Vodicí pouzdro
25 Prodloužení táhla kuželky
30 Pojistné podložky
32 Šroub
33 Matice
84 Indikátor zdvihu
A Pohon
A7 Táhlo pohonu
A8 Kruhová matice
A26 Svorník

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

obr. 8: Typ 3241 v normálním provedení s pohonem typ 3271 (vlevo) a typ 3241 v provedení 
s izolačním dílem (vpravo)



EB 8015 CS  35 

Údržba

7. Zatlačte kuželku (5) pevně do sedla (4). 
Přitom připevněte přírubu (2) maticemi 
(14). Matice tělesa postupně utáhněte do 
kříže. Dodržujte utahovací momenty.

8. Namontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

9. Nastavte začátek nebo konec rozsahu 
řídicího signálu, viz příslušná dokumen-
tace pohonu.

7.1.2  Provedení s izolačním 
dílem nebo vlnovcem

1. Demontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

2. Postupně do kříže uvolněte matice tě-
lesa (14).

3. Izolační díl (21) s horním dílem ventilu 
(2) a kuželku s táhlem kuželky (5) vy-
jměte z tělesa (1).

4. Vyjměte ploché těsnění (17). Pečlivě vy-
čistěte těsnicí plochy v tělese (1) a na 
izolačním dílu (21).

5. Vložte do tělesa nové ploché těsnění (17).
6. Izolační díl (21) s horním dílem ventilu 

(2) a kuželku s táhlem kuželky (5) na-
saď te na těleso.
Provedení s V-port kuželkou: konstrukční 
skupinu nasaď te na těleso tak, aby nej-
větší segment V-port kuželky ukazoval 
k výstupu ventilu.

7. Zatlačte kuželku (5) pevně do sedla (4). 
Přitom upevněte izolační díl (21) mati-
cemi (14). Matice tělesa postupně uta-
hujte do kříže. Dodržujte utahovací 
momenty.

8. Namontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

9. Nastavte začátek nebo konec rozsahu ří-
dicího signálu, viz příslušná dokumen-
tace pohonu.

7.2  Výměna ucpávky ventilu

POZOR!
Poškození regulačního ventilu ne-
správnou údržbou nebo opravou!
Ucpávka tělesa ventilu se smí měnit 
pouze za předpokladu, že jsou sou-
časně splněny tyto podmínky:
 − Jmenovitá světlost ventilu je 
≤ DN 150.
 − Ventil je proveden bez tlakového 
odlehčení.
 − Ventil není vybaven vlnovcem.
 − Ve ventilu je zabudovaná ucpávka 
typu Standard nebo ADSEAL.

Pro výměnu ucpávky tělesa ventilu 
u jiných provedení kontaktujte 
servisní oddělení společnosti 
SAMSON.
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7.2.1  Standardní provedení
 Ucpávka Standard (PTFE)
1. Demontujte pohon, viz příslušná doku-

mentace pohonu.
2. Postupně do kříže uvolněte matice tě-

lesa (14).
3. Vyjměte přírubu (2) a kuželku s táhlem 

kuželky (5) z tělesa (1).
4. Odšroubujte spojovací matici (9) a kon-

tramatici (10) z táhla kuželky.
5. Vyšroubujte závitové pouzdro (8).
6. Vytáhněte kuželku s táhlem kuželky (5) 

z příruby (2).
7. Veškeré díly ucpávky vytáhněte pomocí 

vhodného nářadí z ucpávkového pro-
storu.

8. Vyměňte poškozené díly. Pečlivě vyčistěte 
prostor ucpávky.

9. Všechny části ucpávky a tyč kuželky (5) 
natřete vhodným mazivem.

10. Zasuňte kuželku s táhlem kuželky (5) do 
tělesa ventilu (1).

11. Nasaď te přírubu (2) na těleso.
Provedení s V-port kuželkou: přírubu (2) 
nasaď te na těleso tak, aby největší seg-
ment V-portu kuželky ukazoval k výstupu 
ventilu.

12. Zasuňte části ucpávky pomocí vhodného 
nářadí opatrně přes táhlo kuželky do 
prostoru ucpávky. Dodržujte správné 
uspořádání, viz obr. 9.

13. Zatlačte kuželku (5) pevně do sedla (4). 
Přitom připevněte přírubu (2) maticemi 

(14). Matice tělesa postupně utáhněte do 
kříže. Dodržujte utahovací momenty.

14. Zašroubujte závitové pouzdro (8) a utáh-
něte. Dodržujte utahovací momenty.

15. Kontramatici (10) a spojovací matici (9) 
našroubujte volně na táhlo kuželky.

16. Namontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

17. Nastavte začátek nebo konec rozsahu ří-
dicího signálu, viz příslušná dokumen-
tace pohonu.

Ucpávka ADSEAL
1. Postupujte jako v oddíle „Ucpávka Stan-

dard (PTFE)“ bod 1 až 11.
2. Části ucpávkového těsnění nasunujte na 

táhlo kuželky v tomto pořadí:
 − Pružina (11)
 − Podložka (12)
 − Těsnicí kroužky (16)

3. Těsnicí kroužky (15.2) nasuňte na táhlo 
kuželky.
Vložte drátek červené distanční podložky 
(15.1) do drážky přídržného kroužku.
Přídržný kroužek nasuňte přes tyč 
kuželky.

4. Červenou distanční podložku (15.1) 
vložte mezi závitové pouzdro (8) 
a přídržný kroužek, viz obr. 9.

5. Postupujte, jak je popsáno v oddíle 
„Ucpávka Standard (PTFE)“, bod 13 až 17.
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7.2.2  Provedení s izolačním 
dílem

 Ucpávka Standard (PTFE)
1. Demontujte pohon, viz příslušná doku-

mentace pohonu.
2. Odšroubujte spojovací matici (9) a kon-

tramatici (10) z prodlužovacího nástavce 
táhla kuželky (25).

3. Vyšroubujte závitové pouzdro (8).
4. Odstraňte šrouby (32) a matice (33).

5. Horní díl ventilu (2) opatrně sundejte přes 
prodlužovací nástavec táhla kuželky (25).

6. Veškeré díly ucpávky vytáhněte pomocí 
vhodného nářadí z ucpávkového pro-
storu.

7. Vyměňte poškozené díly a pečlivě vyčis-
těte prostor pro těsnění.

8. Všechny části těsnění a prodlužovací ná-
stavec tyče kuželky (25) natřete vhodným 
mazivem.

9. Horní díl ventilu (2) nasaď te opatrně 
přes prodlužovací nástavec táhla kuželky 
(25) na izolační díl (21).

16

8

12

16

15.2

15

15.1

11

2 Vrchní díl ventilu
5 Kuželka s táhlem kuželky
8 Závitové pouzdro (s ucpávkovou maticí)
11 Pružina
12 Podložka
15 Ucpávka (kompletní)

15.1 Distanční podložka s přídržným kroužkem
15.2 Těsnicí kroužky
16 Těsnicí kroužky

16

8

12

11

2

5

obr. 9:  Ucpávka Standard (vlevo) a ucpávka ADSEAL (vpravo)
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Provedení s V-port kuželkou: Horní díl 
ventilu (2) nasaď te na izolační díl tak, 
aby největší segment V-portu kuželky 
ukazoval k výstupu ventilu.

10. Pomocí vhodného nářadí zasuňte části 
ucpávky opatrně přes prodlužovací ná-
stavec táhla kuželky do prostoru 
ucpávky. Dodržujte správné uspořádání, 
viz obr. 9.

11. Upevněte horní díl ventilu šrouby (32) 
a maticemi (33). Dodržujte utahovací 
momenty.

12. Zašroubujte závitové pouzdro (8) a utáh-
něte. Dodržujte utahovací momenty.

13. Kontramatici (10) a spojovací matici (9) 
našroubujte volně na táhlo kuželky.

14. Namontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

15. Nastavte začátek nebo konec rozsahu ří-
dicího signálu, viz příslušná dokumen-
tace pohonu.

Ucpávka ADSEAL
1. Postupujte podle popisu v oddílu 

„Ucpávka Standard (PTFE)“, bod 1 až 9.
2. Nasuňte díly ucpávkovky přes prodlužo-

vací nástavec táhla kuželky v tomto 
pořadí:

 − Pružina (11)
 − Podložka (12)
 − Těsnicí kroužky (16)

3. Těsnicí kroužky (15.2) nasuňte přes pro-
dlužovací nástavec táhla kuželky.
Vložte drátek červené distanční podložky 
(15.1) do drážky přídržného kroužku.

Nasuňte přídržný kroužek přes prodlu-
žovací nástavec táhla kuželky.

4. Červenou distanční podložku (15.1) 
vložte mezi závitové pouzdro (8) 
a přídržný kroužek, viz obr. 9.

5. Postupujte, jak je popsáno v oddíle 
„Ucpávka Standard (PTFE)“, bod 
11 až 15.

7.3  Výměna sedla a kuželky

POZOR!
Poškození regulačního ventilu ne-
správnou údržbou nebo opravou!
Sedlo a kuželka se smí měnit pouze 
za předpokladu, že budou současně 
splněny tyto podmínky:
 − Jmenovitá světlost ventilu je 
≤ DN 150.
 − Ventil je proveden bez tlakového 
odlehčení.
 − Ventil není vybaven vlnovcem.
 − Ve ventilu je zabudovaná ucpávka 
typu Standard nebo ADSEAL.

Pro výměnu sedla a kuželky u jiných 
provedení kontaktujte servisní oddě-
lení společnosti SAMSON.

POZOR!
Poškození těsnicích ploch sedla a ku-
želky kvůli nesprávné údržbě nebo 
opravě!
Sedlo a kuželku měňte vždy 
společně.
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Tip:
Společnost SAMSON doporučuje vy-
měnit při výměně sedla a kuželky 
i ucpávku tělesa ventilu, viz kap. 7.2.

7.3.1 Standardní provedení
1. Demontujte pohon, viz příslušná doku-

mentace pohonu.
2. Postupně do kříže uvolněte matice tě-

lesa (14).
3. Vyjměte přírubu (2) a kuželku s táhlem 

kuželky (5) z tělesa (1).
4. Vyměňte ploché těsnění, viz kap. 7.1.1.
5. Odšroubujte spojovací matici (9) a kon-

tramatici (10) z táhla kuželky.
6. Vyšroubujte závitové pouzdro (8).
7. Vytáhněte kuželku s táhlem kuželky (5) 

z příruby (2).
8. Veškeré díly ucpávky vytáhněte pomocí 

vhodného nářadí z ucpávkového pro-
storu.

9. Vyšroubujte sedlo (4) pomocí vhodného 
nářadí.

10. Závit a těsnicí konus sedla natřete vhod-
ným mazivem.

11. Zašroubujte sedlo (4). Dodržujte utaho-
vací momenty.

12. Všechny části ucpávky i nové táhlo ku-
želky (5) natřete vhodným mazivem.
Společnost SAMSON doporučuje přitom 
vyměnit ucpávku tělesa ventilu, viz kap. 
7.2.1.

13. Zasuňte novou kuželku s táhlem kuželky 
(5) do tělesa ventilu (1).

14. Nasaď te přírubu (2) na těleso.
Provedení s V-port kuželkou: přírubu (2) 
nasaď te na těleso tak, aby největší seg-
ment V-portu kuželky ukazoval k výstupu 
ventilu.

15. Části ucpávky pomocí vhodného nářadí 
opatrně zasuňte přes táhlo kuželky do 
prostoru ucpávky. Dodržujte správné 
uspořádání, viz obr. 9.

16. Zatlačte kuželku (5) pevně do sedla (4). 
Přitom připevněte přírubu (2) maticemi 
(14). Matice tělesa postupně utáhněte do 
kříže. Dodržujte utahovací momenty.

17. Zašroubujte závitové pouzdro (8) a utáh-
něte. Dodržujte utahovací momenty.

18. Kontramatici (10) a spojovací matici (9) 
našroubujte volně na táhlo kuželky.

19. Namontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

20. Nastavte začátek nebo konec rozsahu ří-
dicího signálu, viz příslušná dokumen-
tace pohonu.
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7.3.2 Provedení s izolačním 
dílem

1. Demontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

2. Odšroubujte spojovací matici (9) a kon-
tramatici (10) z prodlužovacího nástavce 
táhla kuželky (25).

3. Vyšroubujte závitové pouzdro (8).
4. Odstraňte šrouby (32) a matice (33).
5. Horní díl ventilu (2) opatrně sundejte 

přes prodlužovací nástavec táhla ku-
želky (25).

6. Veškeré díly ucpávky vytáhněte pomocí 
vhodného nářadí z ucpávkového pro-
storu.

7. Postupně do kříže uvolněte matice tě-
lesa (14).

8. Izolační díl (21) společně s prodlužova-
cím nástavcem táhla kuželky (25), táhlo 
kuželky a kuželku (5) vyjměte z tě-
lesa (1).

9. Vyměňte ploché těsnění, viz kap. 7.1.2.
10. Vodicí pouzdro (23) nesmí být poško-

zené. Případně vyměňte vodicí pouzdro, 
použijte k tomu vhodné nářadí.

11. Vyšroubujte sedlo (4) pomocí vhodného 
nářadí.

12. Závit a těsnicí konus sedla natřete vhod-
ným mazivem.

13. Zašroubujte sedlo (4). Dodržujte utaho-
vací momenty.

14. Přidržte kuželku a táhlo kuželky (5) mon-
tážními kleštěmi. Prodlužovací nástavec 
táhla kuželky (25) odšroubujte pomocí 
vhodného nářadí a vyjměte z izolačního 
dílu (21).

15. Všechny části ucpávky i konec táhla nové 
kuželky (5) natřete vhodným mazivem.
Společnost SAMSON doporučuje vymě-
nit také ucpávku tělesa ventilu, viz 
kap. 7.2.2.

16. Pojistné podložky (30) musejí ležet ještě 
v prodlužovacím nástavci (25). Případně 
vyměňte pojistné podložky.

17. Přidržte novou kuželku s táhlem (5). Na-
saď te izolační díl (21). Našroubujte pro-
dlužovací nástavec táhla kuželky (25) 
vhodným nářadím na táhlo kuželky. Do-
držujte utahovací momenty.

18. Izolační díl (21) s prodlužovacím nástav-
cem táhla kuželky (25), táhlo kuželky 
a kuželku (5) nasaď te volně na těleso (1).
Provedení s V-port kuželkou: Izolační díl 
(21) nasaď te na těleso tak, aby největší 
segment V-portu kuželky ukazoval k vý-
stupu ventilu.

19. Zatlačte kuželku (5) pevně do sedla (4). 
Přitom upevněte izolační díl (21) mati-
cemi (14). Matice tělesa postupně uta-
hujte do kříže. Dodržujte utahovací mo-
menty.

20. Horní díl ventilu (2) nasaď te opatrně 
přes prodlužovací nástavec táhla kuželky 
(25) na izolační díl (21).
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21. Zasuňte části ucpávky pomocí vhodného 
nářadí opatrně přes prodlužovací násta-
vec táhla kuželky do prostoru ucpávky. 
Dodržujte správné uspořádání, viz 
obr. 9.

22. Upevněte horní díl ventilu šrouby (32) 
a maticemi (33). Dodržujte utahovací 
momenty.

23. Zašroubujte závitové pouzdro (8) a utáh-
něte. Dodržujte utahovací momenty.

24. Kontramatici (10) a spojovací matici (9) 
našroubujte volně na táhlo kuželky.

25. Namontujte pohon, viz příslušná doku-
mentace pohonu.

26. Nastavte začátek nebo konec rozsahu 
řídicího signálu, viz příslušná dokumen-
tace pohonu.

7.4 Příprava na odeslání zpět
Vadné ventily můžete poslat na opravu do 
společnosti SAMSON.
Při odeslání zpět do společnosti SAMSON 
postupujte takto:
1. Uveď te regulační ventil mimo provoz, viz 

kap. 9.
2. Dekontaminujte ventil. Zbytky média 

zcela vypusťte.
3. Vyplňte prohlášení o kontaminaci. Tento 

formulář najdete na  www.samson.de 
> Service > Kontrolní seznamy pro After 
Sales Service > Prohlášení o kontami-
naci.

4. Regulační ventil a formulář pošlete do 
nejbližší pobočky SAMSON. Seznam 
poboček SAMSON je na adrese 
 www.samson.de > celosvětově.

7.5 Objednávka náhradních 
dílů a spotřebního zboží

Informace o náhradních dílech, mazivech 
a nářadí Vám poskytne zastoupení 
SAMSON a servisní oddělení společnosti 
SAMSON.

Náhradní díly
Informace o náhradních dílech jsou v kapi-
tole 10.3.

Maziva
Informace o vhodných mazivech najdete 
v dokumentaci  AB 0100.

Nářadí
Informace o vhodném nářadí najdete v tiš-
těné dokumentaci  AB 0100.
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8 Poruchy
V závislosti na podmínkách použití je nutné regulační ventil v určitých intervalech kontrolo-
vat, aby případná poškození mohla být odstraněna ještě před vznikem možné poruchy. Pro-
vozovatel zařízení musí zpracovat příslušný plán kontrol.

Tip:
Servisní oddělení společnosti SAMSON Vám poskytne podporu při zpracování plánu 
kontrol na míru pro Vaše zařízení.

8.1 Identifi kace a odstranění chyb
Chyba Možné příčiny Odstranění problému
Táhlo pohonu / táhlo kuželky se 
nepohybuje, i když je to poža-
dováno.

Pohon je mechanicky blokovaný. Zkontrolujte nástavbu.
Odstraňte blokaci.

Příliš nízký řídicí tlak. Zkontrolujte řídicí tlak.
Zkontrolujte, zda je vedení řídi-
cího tlaku těsné.

Táhlo pohonu / táhlo kuželky se 
nepohybuje po celé délce 
zdvihu.

Příliš nízký řídicí tlak. Zkontrolujte řídicí tlak.
Zkontrolujte, zda je vedení řídi-
cího tlaku těsné.

Ventil je navenek netěsný (vnější 
netěsnost).

Defektní ucpávka tělesa Vyměňte ucpávku, viz kap. 7.2 
nebo kontaktujte servisní oddě-
lení společnosti SAMSON.

U provedení s dotahovatelnou 
ucpávkou1): ucpávka není 
správně utažená.

Viz kap. 5.3, oddíl „Dotahova-
telná ucpávka“. Pokud netěsnost 
přetrvává, kontaktujte servisní 
oddělení společnosti SAMSON.

U provedení s vlnovcem: prasklý 
kovový vlnovec.

Kontaktujte servisní oddělení 
společnosti SAMSON.

Je uvolněný přírubový spoj nebo 
opotřebované ploché těsnění.

Zkontrolujte přírubový spoj.
Vyměňte ploché těsnění přírubo-
vého spoje, viz kap. 7.1 nebo 
kontaktujte servisní oddělení spo-
lečnosti SAMSON.
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8.2 Havarijní opatření
Při výpadku pomocné energie ventil automa-
ticky zaujme přednastavenou havarijní po-
lohu (viz kap. 3.1).
Havarijní opatření zařízení spadají do kom-
petence provozovatele zařízení.
V případě poruchy na ventilu:
1. Zavřete uzavírací ventily před a za venti-

lem, aby ventilem neprotékalo žádné 
médium.

2. Zkontrolujte ventil, zda není poškozený. 
Případně kontaktujte servisní oddělení 
společnosti SAMSON.

Opětovné zprovoznění po odstranění 
poruch

  Pomalu otevřete uzavírací ventily. Nechte 
pomalu vtéct médium.

Chyba Možné příčiny Odstranění problému
Zvýšený průsak média při uza-
vřeném ventilu (vnitřní netěsnost).

Mezi sedlem a kuželkou se na-
hromadily nečistoty nebo jiné 
cizí částice.

Zavřete část zařízení a proplách-
něte ventil.

Garnitura ventilu, zejména 
u měkce těsnicích kuželek, je 
opotřebována.

Vyměňte sedlo a kuželku, viz 
kap. 7.3 nebo kontaktujte 
servisní oddělení společnosti 
SAMSON.

1) Na štítku na přírubě (2) nebo na třmenu (3) je uvedeno, zda je nainstalována dotahovatelná 
ucpávka.

Upozornění:
Při poruchách, které nejsou uvedeny v tabulce, Vám pomůže servisní oddělení společ-
nosti SAMSON.
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9  Odstavení z provozu 
a demontáž

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí poškození tlakového zaří-
zení!
Regulační ventily a potrubí jsou tla-
ková zařízení. Jakékoliv neodborné 
otevření může způsobit poškození 
komponent regulačního ventilu.
 − Před zahájením prací na regulač-
ním ventilu snižte tlak v daných 
částech zařízení a ve ventilu.
 − Vypusťte médium ze všech dotče-
ných částí zařízení a z ventilu.
 − Používejte ochranné prostředky.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění zbytky média ve 
ventilu!
Při práci na ventilu mohou vytékat 
zbytky média a v závislosti na vlast-
nostech média způsobit zranění 
(např. opaření, poleptání).
Používejte ochranný oděv, ochranné 
rukavice a ochranu zraku.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení o horké nebo 
studené komponenty a potrubí!
Součásti ventilu a potrubí mohou být 
za provozu velmi horké nebo velmi 
studené a při dotyku mohou způsobit 
popálení.
 −Nechte části zařízení a potrubí vy-
chladnout nebo ohřát.

 − Používejte ochranný oděv 
a ochranné rukavice.

9.1  Uvedení mimo provoz
Pro uvedení regulačního ventilu mimo pro-
voz pro účely údržby a oprav nebo demon-
táže proveď te tyto kroky:
1. Zavřete uzavírací ventily před a za venti-

lem, aby ventilem neprotékalo žádné 
médium.

2. Úplně vypusťte potrubí a ventil.
3. Odstavte pneumatickou pomocnou ener-

gii a zajistěte proti opětovnému zapnutí, 
čímž se regulační pohon ventilu odtla-
kuje.

4. Případně nechte potrubí a komponenty 
regulačního ventilu vychladnout nebo za-
hřát.

9.2  Demontáž ventilu z potrubí
 Provedení s přírubami
1. Uveď te regulační ventil mimo provoz, viz 

kap. 9.1.
2. Uvolněte přírubový spoj.
3. Vyjměte ventil z potrubí, viz kap. 4.2.

Provedení s navařenými konci
1. Uveď te regulační ventil mimo provoz, viz 

kap. 9.1.
2. Oddělte potrubí před svarem.
3. Vyjměte ventil z potrubí, viz kap. 4.2.
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9.3  Demontáž pohonu
Viz příslušná dokumentace pohonu.

9.4 Likvidace
  Při likvidaci dodržujte místní, národní 
a mezinárodní předpisy.

  Použité komponenty, maziva a nebez-
pečné látky nepatří do komunálního od-
padu.
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10 Příloha

10.1 Servis
Pro údržbu a opravy a při vzniku poruch na 
zařízeních můžete využít podpory našeho 
servisního oddělení společnosti SAMSON.

E-mail
Servisní oddělení je dostupné na adrese af-
tersalesservice@samson.de.

Adresy společnosti SAMSON AG a jejích 
dceřiných společností
Adresy společnosti SAMSON AG a jejích 
dceřiných společností i zastoupení a servis-
ních poboček jsou na internetu na adrese 
www.samson.de nebo v produktovém kata-
logu SAMSON.

Nezbytné údaje
V případě dotazů a pro diagnostiku chyb 
uveď te tyto informace:
 − Číslo zakázky a položky
 − Typ, číslo výrobku, jmenovitá světlost 

a provedení ventilu
 − Tlak a teplotu protékajícího média
 − Průtok v m³/h
 − Jmenovitý rozsah řídicího signálu 

pohonu (např. 0,2 až 1 bar)
 − Je instalován fi ltr?
 − Montážní výkres



EB 8015 CS  47 

Příloha

10.2  Certifi káty

Konformitätserklärung/Declaration of Conformity 
Modul/Module A 

Für folgende Produkte/For the following pressure equipment: 
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 1)

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

Fluide/Fluids 2)

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

Fluide/Fluids 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 1)

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

Fluide/Fluids 2)

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

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

Fluide/Fluids 1)

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

Fluide/Fluids 1)

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

Fluide/Fluids 1)

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

Fluide/Fluids 1)

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

Fluide/Fluids 1)

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

Fluide/Fluids 1)

1) Gase nach Artikel 3/Punkt 1.3a zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to article 3/chapter 1.3a second line
 Flüssigkeiten nach Artikel 3/Punkt 1.3b//Liquids acc. to article 3/chapter 1.3b

2) Gase nach Artikel 3/Punkt 1.3a zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to article 3/chapter 1.3a second line
 Flüssigkeiten nach Artikel 3/Punkt 1.3b zweiter Gedankenstrich//Liquids acc. to article 3/chapter 1.3b second line

wird die Konformität mit nachfolgender Anforderung bestätigt/We declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten über Druckgeräte/Pressure Equipment Directive 

97/23/EG
97/23/EC vom/of 29.05.1997 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Artikel 3 Absatz 1/for fluids acc. to art. 3 para. 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
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Konformitätserklärung/Declaration of Conformity 
Modul/Module D 

N° CE-PED-D-SAM 001-13-DEU
Für folgende Produkte/For the following pressure equipment: 

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 

wird die Konformität mit nachfolgender Anforderung bestätigt/We declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten über Druckgeräte/Pressure Equipment Directive 

97/23/EG
97/23/EC vom/of 29.05.1997 

EG-Baumusterprüfbescheinigung/
EC Type Examination Certificate 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/ 
Applied Conformity Assessment Procedure 

Modul/Module B

Modul/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 

Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG
Weismüllerstraße 3

60314 Frankfurt
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Konformitätserklärung/Declaration of Conformity 
Modul/Module H 

N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU
Für folgende Produkte/For the following pressure equipment: 

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 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 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 1)

Tieftemperaturventil mit Zirkulationssperre/ 
Cryogenic Valve with Circulation Barrier 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 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 Artikel 3/Punkt 1.3a zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to article 3/chapter 1.3a second line
 Flüssigkeiten nach Artikel 3/Punkt 1.3b//Liquids acc. to article 3/chapter 1.3b

wird die Konformität mit nachfolgender Anforderung bestätigt/We declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten über Druckgeräte/Pressure Equipment Directive 

97/23/EG
97/23/EC vom/of 29.05.1997 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Artikel 3 Absatz 1/for fluids acc. to art. 3 para. 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
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Bearb. / Created 2001-11-21  Ste 15 60388 2014-08-04  Lae Wt    
Gepr. / Checked 2001-11-24  Lae 14 59546 2013-07-19  Lae Wt    
Norm / Standard 2002-02-22  Wt Zust. / State Nr. / No.     

Änderung 
Modification

Konformitätserklärung 
Declaration of Conformity

Änd.-Zust. 
Mod.

Blatt Nr. 
Page No.

_____________________________ __________________________ 
Rudolf Lässler Stephan Michalik 
Zentralabteilungsleiter Entwicklung  ROH / Stellventile Gebäudeautomation Zentralabteilungsleiter Qualitätsmanagement 
Head of Development Department  SOR / Valves for Building Automation Head of Quality Management Department 

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht:  
The manufacturer´s quality assurance system is monitored by the following notified body:

Bureau Veritas S. A.   (0062) 

Hersteller:/ Manufacturer: SAMSON AG 
MESS- UND REGELTECHNIK 

Weismüllerstr. 3 
60314 Frankfurt am Main 

Germany

1 0 1 0 – 4 0 7 5 1015

Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Für folgende Produkte: / For the following pressure equipments:

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); 

wird hiermit bestätigt, dass sie mit den Anforderungen konform sind, die festgelegt sind in der 
we declare conformity with the demands of the 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedsstaaten über Druckgeräte.
Directive of the Council on the approximation of the laws of the 
Member States concerning pressure equipment.

97/23/EG

97/23/EC

vom 29.05.1997 

of 29 May 1997

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach 
Art. 3 Abs.1 Pkt. 1.3. a  erster Gedankenstrich. 
Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 3, 
Section 1.3 (a), first indent.

Modul siehe 
Tabelle 

For type of mo-
dule, see table

durch / certified by
Bureau Veritas S. A. 

(0062)

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  
ANSI Cl. 150 ohne (1) A (2) H  
ANSI Cl. 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 Benannten 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 Benannte 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:     CE-PED-H-SAM001-13-DEU 

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 B 16.24, ASME B 16.34, ASME B 16.42. 

Datum / Date: 2014-08-01
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Bearb. / Created 2001-11-21  Ste 15 60388 2014-08-04  Lae Wt    
Gepr. / Checked 2001-11-24  Lae 14 59546 2013-07-19  Lae Wt    
Norm / Standard 2002-02-22  Wt Zust. / State Nr. / No.     

Änderung 
Modification

Konformitätserklärung 
Declaration of Conformity

Änd.-Zust. 
Mod.

Blatt Nr. 
Page No.

_____________________________ __________________________ 
Rudolf Lässler Stephan Michalik 
Zentralabteilungsleiter Entwicklung  ROH / Stellventile Gebäudeautomation Zentralabteilungsleiter Qualitätsmanagement 
Head of Development Department  SOR / Valves for Building Automation Head of Quality Management Department 

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht:  
The manufacturer´s quality assurance system is monitored by the following notified body:

Bureau Veritas S. A.   (0062) 

Hersteller:/ Manufacturer: SAMSON AG 
MESS- UND REGELTECHNIK 

Weismüllerstr. 3 
60314 Frankfurt am Main 

Germany

1 0 1 0 – 4 0 7 5 615

Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Für folgende Produkte: / For the following pressure equipments:

Ventile für elektrische Stellgeräte
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); 

wird hiermit bestätigt, dass sie mit den Anforderungen konform sind, die festgelegt sind in der 
we declare conformity with the demands of the 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedsstaaten über Druckgeräte.
Directive of the Council on the approximation of the laws of the 
Member States concerning pressure equipment.

97/23/EG

97/23/EC

vom 29.05.1997 

of 29 May 1997

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach 
Art. 3 Abs.1 Pkt. 1.3.b und Pkt. 1.3.a  zweiter Gedankenstrich. 
Conformity assessment procedure applied for fluids according to Article 3, 
Section 1.3 (b) and Section 1.3 (a), second indent.

Modul siehe 
Tabelle 

For type of mo-
dule, see table

durch / certified by
Bureau Veritas S. A. 

(0062)

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  
ANSI Cl. 150 ohne/without (1) A (2) H  
ANSI Cl. 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 Benannten 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. 3 Abs.1 Pkt. 1.3.b erster Gedankenstrich nicht zugelassen. 
Fluids according to Art. 3, Sect. 1.3 (b), 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 Benannte 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:     CE-PED-H-SAM001-13-DEU 

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 B 16.1, ASME B 16.24, ASME B 16.34, ASME B 16.42.

Datum / Date: 2014-08-01
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10.3  Náhradní díly

Legenda
1 Těleso ventilu
2 Příruba/víko/horní část ventilu
3 Třmen
4 Sedlo
5 Kuželka (s táhlem kuželky)
7 Vodicí pouzdro (příruba)
8 Závitové pouzdro (s ucpávkovou maticí)
9 Matice spojky
10 Kontramatice
11 Pružina
12 Podložka
13 Svislý čep
14 Matice krytu
15 Dotahovatelná ucpávka
16 Ucpávka
17 Ploché těsnění (těsnění tělesa)
19 Pouzdro
21 Izolační díl
22 Vlnovec
23 Vodicí pouzdro (izolační díl)
24 Vodicí pouzdro (vlnovec)
25 Prodloužení táhla kuželky
26 Štítek (vlnovec nebo izolační díl)
27/28

Kotevní a zajišťovací díly
31/34
29 Kuželka pro provedení s vlnovcem
30 Pojistné podložky
32 Šroub
33 Matice
37 Táhlo kuželky s izolačním kovovým 

vlnovcem
39 Těsnění
41 Matice
42 Uzavírací šroub s plochým těsněním

44 Kroužek/matice s kroužkem1)

45 Manžeta1)

46 Těsnění1)

47 Nosník1)

48 Šroub s šestihrannou hlavou1)

49 Šroub s šestihrannou hlavou1)

50 Pojistka1)

51 Vedení1) (více vedení jen u provedení 
s grafi tovým těsnicím kroužkem)

52 Kroužek1) (jen u provedení s grafi to-
vým těsnicím kroužkem)

53 Pojistný kroužek1)

61 Usměrňovač proudění II2)

62 Usměrňovač proudění I nebo III2)

63 Kroužek2)

64 Plochý těsnicí kroužek2)

65 Plochý těsnicí kroužek2)

80 Typový štítek
81 Rýhovaný hřeb
82 Šroub
83/84 Indikátor zdvihu
85 Šroub
90 Krytka
91 Ochranná krytka
92 Matice
101 Víko vlnovce
102 Šroub s pojistným kroužkem1) 

(pouze provedení s vlnovcem)

1) Provedení s tlakovým odlehčením
2) Provedení s usměrňovačem proudění
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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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