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Poznámka: Neelektrické pohony a provedení regulačních ventilů nemají dle posouzení rizika vznícení 
podle EN 13463-1: 2001 odstavec 5.2 ani při zřídka vznikajících provozních poruchách vlastní 
potenciální zdroj zapálení a nespadají tedy do platnosti směrnice 94/9/ES.  
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 Všeobecné pokyny k bezpečnosti 

 

 Instalaci, zprovoznění a údržbu regulačního ventilu smí provádět pouze odborný 
a vyškolený personál při dodržení uznávaných pravidel techniky. Přitom je nutné 
zajistit, aby nebyli ohroženi zaměstnanci nebo třetí osoby.  
Je nezbytně nutné dodržovat výstražné pokyny uvedené v tomto návodu, 
zejména pro instalaci, zprovoznění a údržbu.  

 Regulační ventily splňují požadavky evropské směrnice pro tlakové přístroje 
97/23/ES. U ventilů označených značkou CE poskytuje prohlášení o shodě 
informaci o aplikované metodě posouzení shody. 
Příslušné prohlášení o shodě je k dispozici na internetu: http://www.samson.de 
k nahlédnutí a ke stažení. 

 Pro užívání k určenému účelu je nutné zajistit, aby se regulační ventil použil 
pouze tam, kde provozní tlak a teploty nepřekročí kritéria pro dimenzování, na 
jejichž základě byla učiněna objednávka. Za škody, které vzniknou působením 
vnějších sil nebo jiných vnějších vlivů, výrobce nenese odpovědnost!  
Ohrožení, která by mohla být u regulačního ventilu způsobena protékajícím 
médiem a provozním tlakem, jakož i regulačním tlakem a pohyblivými díly, je 
třeba omezit pomocí vhodných opatření. 

 Předpokládá se odborný transport a odborné skladování regulačního ventilu. 
 
Důležité! 
 Při instalaci a údržbě regulačního ventilu je nutné zajistit, aby daná část zařízení 

nebyla pod tlakem a (v závislosti na médiu) byla také vypuštěná. Podle oblasti 
použití by se ventil před zahájením prací měl ochladit nebo zahřát na teplotu 
okolí. 

 Při práci na ventilu zajistěte přerušení nebo uzavření dodávky pneumatické 
pomocné energie a regulačního signálu, aby se zamezilo ohrožení pohyblivými 
díly regulačního ventilu. 

 U regulačních ventilů je nutná maximální opatrnost, když jsou pohonné pružiny 
předepnuté. Tyto pohony jsou označené nálepkou a lze je identifikovat také 
podle tří prodloužených šroubů na spodní straně pohonu. Při práci na ventilu se 
musí nejprve uvolnit síla předepnutí pružin. 
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1 Konstrukce a působení 
 
Pneumatické regulační ventily typu 3251-1 
a typu 3251-7 se skládají z jednolůžkového 
průchozího ventilu typu 3251 
a pneumatického pohonu typu 3271 nebo 
typu 3277. 
Médium proudí ventilem ve směru šipky, 
poloha kužele (3) přitom určuje průtok sedlem 
ventilu (2).  
Nastavení kužele (3) se mění změnou 
regulačního tlaku, který působí na membránu 
pohonu (8). 
Kuželová tyč (6) s kuželem jsou spojkou (7) 
spojeny s hnací tyčí (8.1) pohonu (8) 
a utěsněny pružinami zatíženými výplněmi 
PTFE V (4.2) nebo výplněmi HT, které lze 
dotáhnout. 
 
Bezpečnostní poloha 
 
Podle uspořádání tlakových pružin (8.4) 
v pohonu má regulační ventil dvě různé 
bezpečnostní polohy: 
 
Hnací tyč vyjíždí pomocí pružin 
Při snížení regulačního tlaku nebo při výpadku 
pomocné energie posunou pružiny hnací tyč 
dolů a uzavřou ventil. 
Ventil se otevře při rostoucím regulačním 
tlaku proti síle pružin.  
Hnací tyč zajíždí pomocí pružiny 
Při snížení regulačního tlaku nebo při výpadku 
pomocné energie posunou pružiny hnací tyč 
nahoru a otevřou ventil. 
Ventil se uzavře při rostoucím regulačním 
tlaku proti síle pružin.  
 
 

2 Složení pohonu – ventilu 
 
Místo prostého pneumatického pohonu lze 
vytvořit také pohon s doplňujícím ručním 
nastavením nebo elektrický pohon. 
U všech jmenovitých šířek lze standardní 
pneumatický pohon zaměnit za větší nebo 
menší pohon. 
Je-li u kombinace ventilu a pohonu zdvihací 
rozsah pohonu větší než rozsah regulačního 
ventilu, provede výrobce předepnutí balíčku 
pružin pohonu tak, aby se tyto rozsahy 
shodovaly. 
Každý ventil je vybaven díly, které jsou nutné 
pro jeho standardní pohon. V případě použití 
jiného pohonu je nutné společně s pohonem 
objednat vhodné díly pro jeho montáž. 
Potřebné díly a jejich objednací čísla jsou 
uvedena v přehledu 1600-0501 … 0550, který 
vám poskytneme na požádání. Původní díly lze 
vyměnit za navíc dodané díly. 

2.1 Montáž a nastavení 
 
Pokud ventil a pohon již nesmontoval výrobce 
nebo pokud se u ventilu má vyměnit původní 
pohon za pohon jiného druhu nebo jiné 
velikosti, je třeba při montáži postupovat 
takto: 
 
1. Uvolněte kontramatici (6.2) a matici 

spojky (6.1) na ventilu. 
 Zatlačte kužel s kuželovou tyčí pevně do 

sedlového kroužku. Přitom musí velký 
segment V-portu ukazovat k výstupu 
ventilu. Pak vytočte matici spojky 
a kontramatici směrem dolů. 
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2. Odstraňte části spojky (7) a kruhovou 
matici (8.2) na pohonu. 

 Posuňte kruhovou matici přes kuželovou 
tyč. 

3. Nasaďte pohon na rám (5.3) 
a přišroubujte pevně pomocí kruhové 
matice (8.2). 

4. Přečtěte si jmenovitý rozsah signálu 
(nebo rozsah signálu s předepjatými 
pružinami) a účinek 

 

pohonu na typovém štítku pohonu (např. 
0,2 až 1 bar a „hnací tyč vyjíždí“). 
 

Dolní hodnota rozsahu signálu (0,2 baru) 
odpovídá začátku rozsahu signálu, který je 
třeba nastavit, horní hodnota (1 bar) konci 
rozsahu signálu. 
 

 
 
 

Pohon typ 3271 Pohon typ 3277

1 Pouzdro ventilu 6 Kuželová tyč 
1.1 Těsnění 6.1 Matice spojky 
2 Sedlo 6.2 Kontramatice 
3 Kužel 7 Spojka 
4.2 Kruhová výplň  8 Pohon 
 PTFE-V 8.1 Hnací tyč 
5 Horní díl ventilu 8.2 Matice po 8 
5.1 Matice 8.3 Membrána 
5.2 Závitový čep 8.4 Pružina 
5.3 Rám 8.5 Přípojka  
   regulačního  
   tlaku 
5.4 Matice pro 5.3 8.6 Odvzdušnění 

Obrázek 2: Výkres řezu, typ 3251-1 (typ 3251-7 vpravo)
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Účinek (bezpečnostní poloha) „hnací tyč 
vyjíždí“ nebo „hnací tyč zajíždí“ je u pohonu 
typu 3271 označen jako FA nebo FE 
a u pohonu typu 3277 příslušným symbolem. 
 
5. U pohonu s polohou „hnací tyč vyjíždí“ 

vytvořte ve spodní přípojce membránové 
komory regulační tlak, který odpovídá 
hodnotě začátku rozsahu signálu (např. 
0,2 baru). 

 U pohonu s polohou „hnací tyč zajíždí“ 
vytvořte v horní přípojce membránové 
komory regulační tlak, který odpovídá 
hodnotě konce rozsahu signálu (např. 
1 bar). 

6. Otáčejte maticí spojky (6.1) ručně, až se 
dotkne hnací tyče (8.1), pak otáčejte ještě 
asi 1/4 otáčky a polohu zajistěte 
kontramaticí (6.2). 

7. Nasaďte a pevně utáhněte sponky spojky 
(7). 

 Zvedací štít (5.5) vyrovnejte podle hrotu 
spojky. 

 
Poznámka k demontáži pohonu 
Při demontáži pohonu s polohou „hnací tyč 
vyjíždí“, a zejména u provedení s předepjatými 
pružinami se musí spodní přípojka regulačního 
tlaku nejprve zatížit tlakem, který je o něco 
vyšší než spodní hodnota jmenovitého rozsahu 
signálu (viz typový štítek pohonu), aby bylo 
možné uvolnit kruhovou matici (8.2).  
 

2.2 Možnost předepnutí u polohy 
„hnací tyč vyjíždí“ 

 
Pro dosažení vyšší regulační síly lze pružiny 
předepnout až o 25 % jejich zdvihu nebo 
rozptylu jejich rozsahu jmenovitého signálu. 
Pokud požadujete u jmenovitého rozsahu 
signálu 0,2 až 1 bar předepnutí např. 0,1 baru, 
posune se rozsah signálu o 0,1 baru na 0,3 až 
1,1 baru (0,1 baru odpovídá předepnutí 
12,5 %). Při seřizování ventilu je nyní třeba 
jako začátek rozsahu signálu nastavit regulační 
tlak 0,3 baru. 
Nový rozsah signálu 0,3 až 1,1 baru musí být 
bezpodmínečně uveden na typovém štítku 
jako jmenovitý rozsah signálu s předepjatými 
pružinami. 

2.3 Ventil a pohon s rozdílnými 
jmenovitými zdvihy 

 
Pohon s polohou „hnací tyč vyjíždí“ 
 
Důležité! 
U ventilů, které mají zdvih nižší než jmenovitý 
zdvih pohonu, se musí vždy použít předepjaté 
rozsahy pružin. 
 
Příklad 
Ventil DN 100 s jmenovitým zdvihem 30 mm 
a pohonem 1 400 cm2 se jmenovitým zdvihem 
60 mm, jmenovitý rozsah signálu 0,4 až 2 bary. 
 
1. Regulační tlak potřebný pro předepnutí 

nastavte ve výši odpovídající více než 
polovině zdvihu pohonu (30 mm) 1,2 baru 
(rozsah 1,2 až 2 bary), tedy na 1,6 baru. 
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2. Otáčejte maticí spojky (6.1), dokud se 

nedotkne hnací tyče. 
3. Polohu zajistěte kontramaticí 

a namontujte spojku podle postupu 
popsaného výše v kapitole 2.1. 

4. Rozsah signálu 1,6 až 2,4 baru platný pro 
namontovaný regulační ventil 
zaznamenejte na typový štítek pohonu. 

 
Pohon s polohou „hnací tyč zajíždí“ 
 
Důležité! 
Předepnutí pružin pohonu není u provedení 
„hnací tyč zajíždí“ možné! 
 
Když se kombinuje ventil s nadměrně velkým 
pohonem (jmenovitý zdvih pohonu je větší než 
jmenovitý zdvih ventilu), lze využít vždy pouze 
první polovinu jmenovitého rozsahu signálu 
pohonu. 
 
Příklad 
Ventil DN 100 s jmenovitým zdvihem 30 mm 
a pohon 1 400 cm2 se jmenovitým zdvihem 
60 mm, jmenovitý rozsah signálu 0,2 až 1 bar: 
 
Při polovičním zdvihu ventilu dostáváme 
využitelný rozsah signálu 0,2 až 0,6 baru. 
 

 
 

 
Pozor! 
Pohony předepnuté výrobcem bez 
ventilu jsou jasně označené 
nálepkou. 
Kromě toho se poznají podle toho, 
že na spodní části membrány mají 
tři prodloužené matice. 
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3 Instalace 

3.1 Instalační poloha 
 
Instalační poloha je libovolná, u ventilů od 
DN 100 se však upřednostňuje svislá instalace 
s pohonem nahoru. Jinak je třeba počítat 
s tím, že údržba bude složitější. 
U ventilů s izolačním dílem nebo měchem 
nebo u pohonů o hmotnosti vyšší než 50 kg by 
se mělo realizovat vhodné podepření nebo 
zavěšení pohonu. 
 
Pozor! 
Ventil se musí instalovat pokud možno bez 
vibrací a bez pnutí. 
Potrubní vedení 
Pro bezvadnou funkci regulačního ventilu by 
potrubí před a za ventilem mělo být v délce 
minimálně 6 x DN rovné, bez odboček a bez 
přerušení. V případě podkročení této nerušené 
instalační délky je nutná dohoda s výrobcem. 
Před instalací ventilu potrubí pečlivě 
propláchněte. 
Poznámka! 
Regulační ventily s měchem nebo izolačním 
dílcem se nesmějí izolovat až po přírubu víka 
pouzdra, pokud je teplota média nižší než 0 °C 
nebo vyšší než 220 °C. 
Ventily, které se používají podle NACE MR 
0175, se nesmějí izolovat. 
 

3.2 Potrubí regulačního tlaku 
 
Potrubí regulačního tlaku u ventilu s pohonem 
s polohou „hnací tyč vyjíždí“ připojte na 
spodní straně, u ventilu s pohonem s polohou 
„hnací tyč zajíždí“ na horní straně membrány. 
 

 
U pohonu typu 3277 je spodní přípojka po 
straně na spojce spodní vrstvy membrány. 
 

3.3 Filtr, bypass 
 
Doporučujeme instalovat před těleso ventilu 
filtr. 
Aby nebylo nutné uvádět zařízení při údržbě 
mimo provoz, instalujte před filtr a za 
regulační ventil uzavírací ventil a obtokové 
potrubí (bypass). 
 

3.4 Kontrolní přípojka 
 
Pokud je u provedení s izolací kovového 
měchu (obrázek 5) na horní přírubě kontrolní 
přípojka (11.1), lze na tomto místě kontrolovat 
těsnost měchu. Zejména u kapalin a par 
doporučujeme na tomto místě připojit vhodný 
ukazatel průsaku (jako např. kontaktní 
manometr, odtok do otevřené nádoby nebo 
kukátko).  
 

4  Obsluha 
 
(Např. změna směru působení atd.) 
 
Viz návod k instalaci a obsluze pro 
pneumatický pohon. 
 
EB 8310 pro typ 3271 a 
EB 8311 pro typ 3277. 
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5 Údržba – výměna dílů 
 
Zejména v oblasti sedla, kužele a ucpávky 
podléhá regulační ventil přirozenému 
opotřebení. V závislosti na podmínkách, ve 
kterých se používá, je nutné v odpovídajících 
intervalech ventil kontrolovat, aby se předešlo 
možným poruchám. Při vzniku netěsností 
směrem ven může být vadná ucpávka nebo 
kovový měch u provedení s měchem. 
 
Pokud ventil správně netěsní, může to být 
způsobeno nečistotami nebo jinými cizími 
tělesy mezi sedlem a kuželem nebo 
poškozenými těsnicími hranami.  
Doporučujeme díly demontovat, důkladně 
vyčistit a v případě nutnosti vyměnit. 
 

 
Pozor! 
Při provádění montážních prací na 
regulačním ventilu je nezbytně 
nutné danou část zařízení zbavit 
tlaku a případně vypustit médium. 
U vysokých teplot je nutné vyčkat, 
až se zařízení ochladí na okolní 
teplotu.  
Protože ventily obsahují „mrtvý 
prostor“, je nutné myslet na to, že 
ve ventilu mohou být zbytky 
média. To platí zejména pro 
provedení ventilu s měchem 
a izolačním dílem. Doporučujeme 
ventil demontovat z potrubí.  
Důležité! 
Při práci na pouzdru ventilu se 
nejprve musí vypnout regulační 
tlak, vypustit vedení regulačního 
tlaku a demontovat pohon. 

 
 

 
 
Důležité! 
S regulačními ventily, které jsou vybavené 
keramickým sedlem a kuželem, se musí 
zacházet obzvlášť opatrně, protože hrozí, že se 
rozbijí. U těchto provedení také nelze opravit 
kužel, jak je popsáno v kapitole 5.1.2. 
 
Poznámka ke speciálnímu nářadí SAMSON! 
Vhodné nástroje pro sedlo a speciální nástroje, 
jakož i utahovací momenty nutné pro montáž 
jsou uvedené v EB 029 (dříve WA 029). 
Lze je vyhledat také na internetu na adrese: 
http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf. 
 
Demontáž pohonu 
 
1. Vyjměte části spojky (7) a odšroubujte 

kruhovou matici (8.2). U pohonu „hnací 
tyč vyjíždí“, a zejména u provedení 
s předepnutými pružinami nejprve pusťte 
do pohonu regulační tlak, který bude 
vyšší než počáteční hodnota rozsahu 
signálu (srov. s typovým štítkem), aby 
bylo možné uvolnit kruhovou matici. 

 Pak opět odeberte regulační tlak. 
2. Sejměte pohon z rámu ventilu. 
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5.1 Ventil v normálním provedení 

5.1.1 Výplň ucpávky 
 
Pokud je ventil netěsný u ucpávky, je nutné 
vyměnit její výplně (4.2) nebo těsnicí dílce (4.5 
a 4.6), jak je popsáno dále: 
 
Demontáž:  
1. Odstraňte matice pouzdra (5.1) 

a sundejte horní díl ventilu (5) 
s kuželovou tyčí a kuželem z pouzdra. 

2. Odšroubujte spojkovou matici 
a kontramatici (6.1, 6.2) z kuželové tyče. 
Vyšroubujte závitovou matici (5.2) 
ucpávky. 

3. Vytáhněte kuželovou tyč s kuželem 
z horního dílu ventilu. 

4. Pomocí vhodného nástroje vytáhněte 
všechny části ucpávky z prostoru výplně 
a poškozené části vyměňte. 

 Prostor výplně pečlivě vyčistěte. 
 
Montáž  
 
1. Namažte všechny díly i kuželovou tyč (6) 

mazivem (objednací číslo 8150-0111), 
u grafitových výplní mazivo nepoužívejte. 

2. Umístěte kužel do pouzdra ventilu 
a vložte nové ploché těsnění (1.1). 

3. Horní díl ventilu nasaďte opatrně přes 
kuželovou tyč na pouzdro ventilu 
a upevněte maticemi (5.1). 

 
 
 
 
 

 
4. Nasuňte části ucpávky opatrně přes 

kuželovou tyč do prostoru výplně. Přitom 
dodržujte správné uspořádání, počet 
distančních částí (4.3) může být různý 
v závislosti na jmenovité šířce. 

5. Zašroubujte závitový čep (5.2) 
a utáhněte. V případě vysokoteplotních 
výplní utáhněte závitový čep pouze lehce, 
při netěsnosti také pouze lehce 
dotáhněte. 

 

4.1 Pružina
4.2 Výplň (výplně) 
V-kroužek 
4.3 Čep(y) 
4.4 Podložka/y 

4.5 Uhlíkové dílce
4.6 Grafit, stlačený 
5.2 Závitový čep 

Obrázek 3: Ucpávky: standardní provedení vlevo, 
provedení pro vysoké teploty vpravo 
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6. Volně našroubujte kontramatici (6.2) 

a matici spojky (6.1) na kuželovou tyč. 
7. Namontujte pohon a nastavte začátek 

nebo konec rozsahu signálu, jak je 
popsáno v kapitole 2.1. 

 

5.1.2 Sedlo a/nebo kužel 
 
Doporučujeme v rámci výměny sedla a kužele 
vyměnit také výplň vycpávky (4.2 nebo 4.5 
a 4.6). 
 
Sedlo 
1. Odšroubujte matice (5.1) a horní díl 

ventilu (5) s kuželovou tyčí a kuželem 
sundejte z pouzdra ventilu. 

2. Pomocí vhodného klíče (srovnej 
dokument EB 029) vyšroubujte sedlo (2). 

3. Nové sedlo (nebo případně staré sedlo po 
opravě nebo důkladném vyčištění) 
v oblasti závitů a těsnicího kuželového 
čepu namažte mazivem (objednací číslo 
8150-0119). 

 Utahovací momenty platné pro sedla jsou 
rovněž v dokumentu EB 029. 

 
Kužel: 
1. Odšroubujte matice (5.1) a horní díl 

ventilu (5) s kuželovou tyčí (6) a kuželem 
sundejte z pouzdra ventilu (1). 

2. Odšroubujte matice (6.1, 6.2) a závitový 
čep (5.2). 

3. Vytáhněte kužel z horního dílu ventilu. 
4. Místo starého kužele použijte nový kužel 

(3) s kuželovou tyčí (6). 
 

 
 Případně lze použít i starý opravený kužel. 
 Před použitím kuželovou tyč (6) namažte 

mazivem (objednací číslo 8150-0119). 
 
Oprava kužele 
Mírná poškození izolačních hran kužele lze 
opravit soustružením. U měkce těsnicích 
kuželů je oprava možná pouze do rozměru x 
(obrázek 4). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Těsnicí 
plocha 

 Průměr otvoru 
pro sedlo 

x (mm) 
 

 31 až 50 1  
 63 až 150 2  
 
 
Obrázek 4: Oprava měkce těsnícího kužele 
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5.2 Výměna dílů u provedení 
s měchem 

 
Pozor! 
Aby se zabránilo poškození 
u provedení s kovovým měchem 
(u provedení s izolačním dílcem 
měch není), je bezpodmínečně 
nutné dbát na to, aby se na měch 
nepřenášel žádný točivý moment. 

 

5.2.1 Výplň ucpávky 
 
Výměna se provádí dle návodu v kapitole 5.1.1 
pro normální provedení. Nejprve však 
uvolněte závitový čep (5.2), poté odeberte 
matice (11.2) a horní díl (11) oddělte od 
mezikusu (9).  
Vyměňte těsnění (9.1). 
 

5.2.2  Kovový měch 
 
Kovový měch (10) lze vyměnit pouze jako 
kompletní dílec společně s kuželovou tyčí. 
Přitom postupujte podle kapitoly 5.1.2 
(obrázek 5). 
 

5.2.3 Sedla a/nebo kužele 
 
Výměna se provádí podle popisu v kapitole 
5.1.2 pro normální provedení. 
Kuželovou tyč lze vyměnit pouze společně 
s kovovým měchem. 
Kužel lze uvolnit z kuželové tyče. U DN 15 až 
40 je našroubovaný a od DN 50 připevněný 
upínacím diskem. 
 Před montáží kužele namažte závity 

kuželové tyče mazivem (objednací číslo 
8150-0111). 

 

 

 
 
 
 

5.2 Závitový  
 čep 
6 Kuželová tyč 
9 Mezikus 
9.1 Těsnění 
10 Kovový měch 
11 Horní díl 
11.1 Kontrolní 
 přípojka  
11.2 Matice 
20 Kužel 
21 Matice 
22 Podložka 
23 Kroužek 
24 Šrouby 

Od DN 50 

Obrázek 5: Provedení s kovovým měchem, DN 50 až 150 
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 U šroubového spojení našroubujte matici 

(21) ručně až na doraz na kuželovou tyč. 
Pak kužel nastrčte na šestihranný 
nástavec kuželové tyče. 
Na plochá místa kuželové tyče nasaďte 
klíč a matici našroubujte na kužel 
s utahovacím momentem 40 Nm. 
 

5.3 Výměna dílů u provedení 
s izolačním dílcem 

 
Výplně ucpávky se mění jako u normálního 
provedení, jak je popsáno v kap. 5.1.1. 
 
Sedlo a kužel se mění podle návodu v kap. 
5.1.2 pro normální provedení. 
 
 

 

5.4 Demontáž rozdělovače proudění 
 
U provedení s rozdělovačem proudění je 
nutné po každé demontáži rozdělovače 
proudění vyměnit těsnění příruby (1.1) 
a vyrovnávací těsnění (1.2). 
 
Počet vyrovnávacích těsnění, a tedy rozměr x 
se musí u nově vloženého plochého těsnění 
(1.1) stanovit takto: 
 
Nejprve stanovte rozměr A, pak rozměr B. 
 
Rozměr x se stanoví jako A – B a musí se 
vyplnit vyrovnávacím těsněním (0,5 nebo 
2 mm silným). 
 
Maximální stlačení smí činit cca 0,5 mm. 
 

 

 
 
 
 

Obrázek 6: Instalace rozdělovače proudění 

Kryt 

Upínací prvek  Pouzdro 

Rozdělovač 
proudění 
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6 Popis typového štítku 
 
Typový štítek ventilu 

 
1 Případný znak CE nebo označení: článek 3, 

odst. 3 
2 Případné číslo uvedeného místa, skupina 

fluidů a kategorie 
3 Typové označení 
4 Změnový index přístroje 
5 Materiál 
6 Rok výroby 
7 Jmenovitá šířka: DIN: DN, ANSI: NPS 
8 Přípustný provozní přetlak při pokojové 

teplotě DIN: PN, ANSI: CL 
9 Číslo zakázky se změnovým indexem 
10 Poloha zakázky 
11 Koeficient průtoku: DIN: hodnota Kvs, ANSI: 

hodnota Cv 
12 Charakteristická křivka: 
 % stejná procenta, Lin lineární 
 DIN A/Z Otevřeno/Zavřeno ANSI O/C 
13 Izolace: 
 ME kovová, ST stelity, Ni poniklované 
 PT měkce těsnící s PTFE 
 PK měkce těsnící s PEEK 
14 Tlakové odlehčení: DIN: D, ANSI: B 
15 I nebo III rozdělovač proudění 
 

Typový štítek pohonu typ 3271 

 
 
1 Typové označení 
2 Změnový index 
3 Plocha působení 
4 Směr působení: 
 FA hnací tyč vyjíždí 
 FE hnací tyč zajíždí 
5 Zdvih 
6 Jmenovitý rozsah signálu (rozsah pružin) 
7 Jmenovitý rozsah signálu s předepnutými 

pružinami 
 
Typový štítek pohonu 3277 
 

 

Obrázek 7: Typový štítek: ventil vlevo a pohony vpravo 
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7 Dotazy na výrobce 
 
V případě dotazů uveďte prosím následující 
údaje: 
 
 Číslo zakázky 
 Typ, číslo výrobku, jmenovitá šířka 

a provedení ventilu 
 Tlak a teplota protékajícího média 
 Průtok v m3/h 
 Jmenovitý rozsah signálu pohonu (např. 

0,2 až 1 bar) 
 Je-li instalován filtr 
 Instalační výkres 
 
 
 
 
Rozměry a hmotnosti 
Rozměry a hmotnosti provedení ventilů jsou 
uvedeny v příslušném typovém listu: 
Typ 3251 – provedení DIN T 8051 
Typ 3251 – provedení ANSI T 8052 
Typ 3246 – Class 600 T 8046-2 
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