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Cuprins

Notă!
Robinetele de reglare cu acţionare neelectrică și care nu au corpul acoperit cu material izo-
lator nu constituie o sursă potenţială de risc la aprindere în cazul rar al unui defect de
funcţionare, conform EN 13463-1: 2001 paragraful 5.2, și în consecinţă nu intră sub
incidenţa Directivei Europene 94/9/EC.

C:\SAMSON\e80600ro\e80600ro.vp
Dienstag, 26. Januar 2010 08:00:09

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



EB 8060 RO 3

Instrucţiuni de Siguranţă

Instrucţiuni generale de siguranţă

Robinetul de reglare poate fi instalat, pornit sau servisat doar de personal cali-
ficat, care să respecte codurile și practicile acceptate în industrie.
Asiguraţi-vă că angajaţii sau persoanele terţe nu sunt expuse nici unui pericol.
Toate instrucţiunile de siguranţă și avertizările din aceste instrucţiuni, în special
cele referitoare la asamblare, pornire și întreţinere, trebuie să fie respectate.
Robinetele de reglare îndeplinesc cerinţele Directivei Europene privind Echipa-
mentele sub Presiune 97/23/EC. Robinetele cu marcaj CE sunt însoţite de o
declaraţie de conformitate care include informaţii despre procedura de eva-
luare a conformităţii aplicată. Declaraţia de conformitate corespunzătoare
poate fi consultată și descărcată pe Internet la adresa http://www.samson.de.
Pentru o operare corectă, asiguraţi-vă că robinetul de reglare este utilizat nu-
mai unde presiunea și temperaturile de operare nu depășesc valorile de ope-
rare corespunzătoare datelor de dimensionare a robinetului furnizate în
comandă.
Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru pagubele cauzate de
forţele externe sau orice altă influenţă externă! Orice pericol ce se poate pro-
duce în robinetul de reglare din cauza agentului de proces, presiunii de ope-
rare, presiunii de semnal sau pieselor în mișcare trebuie să fie prevenit prin
măsuri adecvate.
Transportarea și depozitarea corectă a robinetului de reglare sunt responsabi-
litatea clientului.

Atenţie!

Pentru lucrările de instalare și întreţinere a robinetului, asiguraţi-vă că
secţiunea relevantă a tubulaturii este depresurizată și, în funcţie de agentul de
proces, golită. Dacă este necesar, permiteţi robinetului de reglare să se
răcească sau să se încălzească la temperatura ambiantă înainte de a demara
lucrările la robinet.
Înainte de a efectua orice lucrare la robinet, asiguraţi-vă că alimentarea cu
aer și semnalul de comandă sunt deconectate sau blocate pentru a preveni
pericolele ce pot fi cauzate de piesele mobile.
Se recomandă o grijă sporită pentru robinetele de reglare pneumatice când
arcurile  servomotorului sunt pretensionate. Aceste servomotoare sunt etiche-
tate corespunzător și pot fi identificate prin trei bolţuri lungi care ies în afară
în partea inferioară a servomotorului. Înainte de a demara lucrările la robine-
tul de reglare, eliberaţi forţa de compresiune din arcurile pretensionate.
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1 Construcţie și principiu de
funcţionare

Robinetele de reglare pneumatice Tip
3254-1 și Tip 3254-7 constau într-un robi-
net de trecere cu un singur scaun Tip 3251
și un servomotor pneumatic Tip 3271 sau
Tip 3277.
Agentul de proces curge prin robinet în
direcţia indicată de săgeată. Conul (3) este
deplasat de către presiunea de semnal ce
acţionează asupra membranei servomotoru-
lui (8).
Tija conului (6) împreună cu conul este
conectată la tija servomotorului (8.1)
printr-un conector al tijei (7) și este etanșată
printr-o presetupă cu inele V din PTFE (4.2)
tensionată de arc sau presetupa reglabilă
rezistentă la temperaturi înalte (HT).

Poziţia de siguranţă:
În funcţie de felul în care sunt aranjate arcu-
rile comprimate (8.3) în servomotor, există
două poziţii de autoprotecţie diferite:

Robinet normal închis:
Când presiunea de semnal este redusă sau
când alimentarea cu aer este întreruptă, ar-
curile mișcă tija servomotorului în jos, închi-
zând robinetul. Robinetul se deschide când
presiunea de semnal crește și depășește
forţa exercitată de arcurile servomotorului.

Robinet normal deschis:
Când presiunea de semnal este redusă sau
când alimentarea cu aer este întreruptă, ar-
curile mișcă tija servomotorului în sus, de-
schizând robinetul. Robinetul se închide pe
măsură ce presiunea de semnal crește și
depășește forţa exercitată de arcurile servo-
motorului.
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Construcţie și principiu de funcţionare

Fig. 2 · Desene în secţiune Tip 3254-1 (Tip 3254-7)

Servomotor Tip 3271 Servomotor Tip 3277

1 Corpul robinetului
1.1 Garnitură
1.2 Flanșă cu ghidaj con
1.3 Piuliţe corp
2 Scaun
3 Con
4.2 Presetupă
5 Capac robinet
5.1 Piuliţe
5.2 Bucșă filetată
5.3 Jug
5.5 Indicator cursă
6 Tija conului
6.1 Piuliţa de conectare a tijei
6.2 Contrapiuliţă
7 Conector tije
8 Servomotor
8.1 Tijă servomotor
8.2 Piuliţă inelară
8.3 Arcuri
8.4 Membrană
8.5 Conexiune presiune semnal
8.6 Ventilare

C:\SAMSON\e80600ro\e80600ro.vp
Dienstag, 26. Januar 2010 08:00:10

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



2 Asamblarea robinetului și a
servomotorului

Un servomotor pneumatic cu o roată de
manevră suplimentară sau un servomotor
electric poate fi montat pe robinet în locul
servomotorului pneumatic simplu. Servomo-
torul pneumatic standard poate fi înlocuit cu
un servomotor mai mare sau mai mic, indi-
ferent de mărimea nominală a robinetului.
Dacă domeniul cursei servomotorului este
mai mare decât cel al robinetului din
combinaţia robinet/servomotor, ansamblul
arcurilor servomotorului este pretensionat de
către fabricant pentru a echivala cursele.
Fiecare robinet este echipat cu piesele nece-
sare montării servomotorului standard.
Dacă intenţionaţi să folosiţi un servomotor
diferit, piesele potrivite de montare trebuie
să fie comandate împreună cu servomotorul.
Piesele necesare împreună cu numerele lor
de comandă pot fi găsite în foaia de date
generală 1600-0501…0550 disponibilă la
cerere. Aceste piese livrate suplimentar vor
fi apoi folosite în locul pieselor iniţiale.

2.1 Asamblare și reglare

Dacă robinetul și servomotorul nu au fost
pre-asamblate de către fabricant, sau în ca-
zul în care servomotorul iniţial al robinetului
va fi înlocuit cu un servomotor de un alt tip
sau de altă mărime, respectaţi indicaţiile
următoare:
1. Slăbiţia contrapiuliţa (6.2) și piuliţa co-

nectorului tijei (6.1) de la robinet.
Apăsaţi bine conul ţi tija conului în inelul
scaunului, apoi înșurubaţi în jos piuliţa
conectorului tijei și contrapiuliţa.

2. Deșurubaţi piesele (7) conectorului tijei
și piuliţa inelară (8.2) de la servomotor.
Împingeţi piuliţa inelară peste tija conu-
lui robinetului.

3. Puneţi servomotorul pe jug (5.3) și
înșurubaţi strâns folosind piuliţa inelară
(8.2).

4. Citiţi domeniul de reglare (sau domeniul
de reglare cu arcuri pre-tensionate) și
poziţia de siguranţă a servomotorului de
pe plăcuţa de identificare (de ex. 0,2 la
1 bar și “Robinet normal Închis”).
Valoarea inferioară a domeniului de re-
glare (0,2 bar) corespunde valorii inferi-
oare a domeniului presiunii de semnal
ce va fi reglată; valoarea superioară a
domeniului de reglare (1 bar) corespun-
de valorii superioare a domeniului pre-
siunii de semnal.
Poziţia de siguranţă “Robinet normal în-
chis” sau “Robinet normal deschis” este
indicată prin abrevierea FA sau FE de
pe plăcuţa de identificare a servomoto-
rului tip 3271 și printr-un simbol de pe
servomotorul tip 3277.

5. Pentru servomotoarele cu “Robinet nor-
mal închis”, aplicaţi o presiune de ali-
mentare corespunzătoare domeniului in-
ferior al presiunii de semnal (de ex.
0,2 bar) la conexiunea de la camera
inferioară a membranei.
Pentru servomotoarele cu “Robinet nor-
mal deschis”, aplicaţi o presiune de ali-
mentare corespunzătoare domeniului su-
perior al presiunii de semnal (de ex.
1 bar) la conexiunea de la camera
superioară a membranei.

6. Întoarceţi cu mîna piuliţa conectorului ti-
jei (6.1) până când atinge tija de
acţionare (8.1), apoi întoarceţi-o încă
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1/4 tură și asiguraţi-o în această poziţie
folosind contrapiuliţa (6.2).

7. Atașaţi piesele (7) conectorului tijei și
înșurubaţi-le strâns. Aliniaţi scala indica-
toare a cursei (5.5) cu vârful la partea
laterală a conectorului tijei.

Notă referitoare la dezasamblarea servo-
motoarelor:
La demontarea unui servomotor montat pe
un robinet, și în special pentru versiunea cu
arcuri pretensionate, o presiune de alimen-
tare ușor mai mare decât domeniul de re-
glare inferior (consultaţi plăcuţa de identifi-
care de pe servomotor) trebuie să fie
aplicată la conexiunea presiunii de alimen-
tare înainte ca piuliţa inelară (8.2) să poată
fi deșurubată.

2.2 Opţiunea de pretensionare a
arcurilor pentru servomotorul
versiunea “Robinet normal
închis”

Pentru a realiza o forţă de poziţionare mai
puternică, arcurile din servomotor pot fi pre-
tensionate cu până la 15% din cursa lor sau
din domeniul de reglare în timpul procedurii
de reglare a robinetului.
De exemplu, arcurile trebuie să fie preten-
sionate cu 0,1 bar pentru un domeniu de re-
glare de 0,2 până la 1 bar. Aceasta
înseamnă că domeniul de reglare este mutat
cu 0,1 bar pentru a atinge domeniul de la
0,3 până la 1,1 bar (0,1 bar corespunde
pretensionării arcurilor cu 12,5%).
În timpul reglării robinetului, o presiune de
semnal de 0,3 bar trebuie să fie setată ca
valoare inferioară a domeniului presiunii de
semnal.

Este esenţial ca noul domeniu de reglare
(0,3 până la 1,1 bari) să fie înregistrat pe
plăcuţa de identificare ca domeniu de regla-
re cu arcurile pretensionate.

2.3 Curse nominale diferitele ale
robinetului și servomotorului

Versiunea servomotorului “Robinet normal
închis”

Notă!
Robinetele care au o cursă nominală mai
mică decât cea a servomotoarelor trebuie să
folosească întotdeauna domeniile arcurilor
pretensionate.

Exemplu:
Robinetul DN 100 cu o cursă nominală de
30 mm va fi montat pe un servomotor de
1400 cm2 cu o cursă nominală de 60 mm și
un domeniu de reglare de la 0,4 la 2 bari.
1. Setaţi presiunea de semnal necesară

pentru pretensionarea arcurilor la 1,6
bari. Această valoare a presiunii de
semnal este ușor peste presiunea de
semnal de 1,2 bari (domeniul de la 1,2
la 2 bari) care corespunde cursei medii
a servomotorului (30 mm).

2. Înșurubaţi piuliţa conectorului tijei (6.1)
până când atinge tija servomotorului.

3. Asiguraţi această poziţie folosind
contrapiuliţa. Atașaţi conectorul tijei
după cum este descris în secţiunea 2.1.

4. Înregistraţi domeniul de reglare (de ex.
1,6 până la 2,4 bari) valid pentru robi-
netul montat pe plăcuţa de identificare a
servomotorului.
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Versiunea servomotorului “Robinet normal-
deschis”

Notă!
Arcurile servomotorului în versiunea “Robi-
net normal deschis” nu pot fi pretensionate.

Când un robinet este montat pe un servomo-
tor mai mare (cursa nominală a servomoto-
rului este mai mare decât cea a robinetului),
se poate folosi doar prima jumătate a do-
meniului de reglare a servomotorului.
Exemplu:
Robinetul DN 100 cu o cursă nominală de
30 mm și un servomotor de 1400 cm2 cu o
cursă nominală de 60 mm și un domeniu de
reglare de la 0,2 la 1 bar:
Pentru cursa medie a robinetului, se poate
folosi un domeniu de reglare de 0,2 până la
0,6 bari.

Atenţie!
Servomotoarele cu arcuri pretensionate în
fabrică sunt etichetate corespunzător.
Ele mai pot fi identificate și prin faptul că
sunt prevăzute cu trei bolţuri lungi de asam-
blare a carcasei.

3 Instalare

3.1 Poziţia de montare

Robinetul de reglare poate fi montat în orice
poziţie. Cu toate acestea, robinetele cu
mărimi nominale DN 100 sau mai mari tre-
buie să fie montate preferabil în poziţie
verticală cu servomotorul orientat în sus.
Aceasta ușurează lucrările de întreţinere.
Pentru servomotoare care cântăresc mai
mult de 50 kg sau robinete prevăzute cu
secţiune izolatoare sau etanșare cu burduf,
servomotoarele trebuie susţinute cu suporturi
adecvate sau, suspendate.

Important!
Robinetul trebuie instalat astfel încât să nu
fie supus la tensiuni mecanice. Curăţaţi te-
meinic conductele (prin suflare) înainte de a
instala robinetul.
Notă!
Robinetele de reglare cu secţiune izolatoare
sau etanșare cu burduf pot fi izolate doar
până la flanșa capacului corpului robinetu-
lui pentru temperaturi medii sub 0 °C pre-
cum și temperaturi de peste 220 °C.
Robinetul care îndeplinește cerinţele stan-
dardului NACE MR 0175 nu trebuie să fie
izolat.

3.2 Conducta de presiune de
semnal

Conectaţi conducta de presiune de semnal
pentru robinetele cu servomotor versiunea
“Robinet normal închis” la conexiunea de
presiune de alimentare de la carcasa
inferioară a membranei, și pentru robinetele
cu servomotor versiunea “Robinet normal

8 EB 8060 RO
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deschis” la conexiunea de presiune de ali-
mentare de la carcasa superioară a mem-
branei.
Conexiunea inferioară a servomotorului ti-
pul 3277 se află pe jugul carcasei inferioa-
re a membranei.

3.3 Filtru de impurităţi, vană de
bypass

Vă recomandăm să instalaţi un filtru de
impurităţi în amonte de robinet.
Dacă instalaţia continuă să funcţioneze în
timpul lucrărilor de întreţinere a robinetului,
instalaţi un robinet de închidere în amonte
de filtru și în aval de robinetul de reglare
precum și o vană de bypass.

3.4 Conexiunea de testare

Versiunile cu etanșare cu burduf metalic
(Fig. 5) includ o conexiune de testare (11.1)
aflată pe flanșa superioară pentru a verifica
burduful de scurgeri.
Vă recomandăm să conectaţi un indicator
adecvat de scurgeri (de ex. manometru de
contact, cu drenaj într-un recipient deschis
sau cu geam de vizitare).

4 Operare

(de ex. inversarea poziţiei de siguranţă)
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de
montare și operare ale servomotorului pneu-
matic respectiv EB 8310 RO pentru tipul
3271 și EB 8311 RO pentru tipul 3277.

5 Întreţinere – Înlocuirea
pieselor

Robinetul de control este supus uzurii natu-
rale, în special în zona scaunului și a conu-
lui. În funcţie de condiţiile de operare, robi-
netul trebuie să fie verificat la intervale regu-
late pentru a preveni apariţia problemelor.
Dacă apar scurgeri în atmosferă, este posi-
bil ca presetupa să aibă scurgeri.
Dacă robinetul nu etanșează corect, închide-
rea strânsă poate fi împiedicată de murdărie
sau impurităţi acumulate între scaun și con,
sau de suprafeţe de așezare deteriorate.
Demontaţi piesele, curăţaţi-le bine și
înlocuiţi-le cu unele noi, dacă este necesar.

Atenţie!
Înainte de a servisa sau dezasambla
robinetul de reglare, depresurizaţi
secţiunea în cauză a instalaţiei și
goliţi-o.
Așteptaţi până când agentul s-a
răcit, dacă este necesar.
Întrucât agentul de proces nu poate
fi golit complet din robinet, ţineţi
seama de faptul că mai pot exista
urme de agent de proces în robinet.
Acesta este în special cazul robinete-
lor în versiunile cu etanșare cu bur-
duf și secţiuni izolatoare.
Vă recomandăm să demontaţi robi-
netul de pe conductă.
Important!
Când efectuaţi lucrări la corpul robi-
netului, închideţi mai întâi presiunea
de alimentare, deconectaţi conducta
de presiune de alimentare și
demontaţi servomotorul.

EB 8060 RO 9
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Notă referitoare la sculele speciale
SAMSON
Cheile fixe adecvate pentru scaun și sculele
speciale precum și cuplurile de strângere
pot fi găsite în EB 029 EN (anterior
WA 29 EN). Instrucţiunile sunt accesibile pe
Internet la adresa
www.samson.de/pdf_en/e00290en.pdf.

Demontarea servomotorului:
1. Demontaţi conectorul tijelor (7) și apoi

demontaţi piuliţa inelară (8.2).
Pentru versiunea “Robinet normal închis”,
și în special, pentru o versiune cu arcuri
pretensionate, aplicaţi o presiune de ali-
mentare ușor peste domeniul de reglare
inferior (consultaţi plăcuţa de identificare
de pe servomotor) la conexiunea de pre-
siune de alimentare pentru a permite
deșurubarea piuliţei inelare (8.2). După
ce aţi slăbit piuliţa inelară, deconectaţi
din nou presiunea de alimentare.

2. Ridicaţi servomotorul de pe jugul robine-
tului.

5.1 Înlocuirea pieselor robinete-
lor standard

5.1.1 Presetupa

Dacă robinetul are scurgeri prin etanșare,
presetupa (4.2) și elementele de etanșare
(4.5 și 4.6) trebuie să fie înlocuite după cum
urmează:

Dezasamblare
1. Deșurubaţi piuliţele (5.1) și ridicaţi ca-

pacul robinetului (5) împreună cu tija
conului și conul din corpul robinetului.

2. Deșurubaţi piuliţa conectorului tijei (6.1)
și contrapiuliţa (6.2) de pe tija conului.
Deșurubaţi bucșa filetată (5.2) de pe
presetupă.

3. Trageţi conul împreună cu tija conului
din capacul robinetului.

4. Trageţi afară toate piesele presetupei fo-
losind o sculă adecvată. Înlocuiţi piesele
deteriorate cu unele noi. Curăţaţi cu
grijă spaţiul presetupei.

10 EB 8060 RO
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Fig. 3 · Presetupa, standard (stânga),
versiunea pentru temperatură înaltă (dreapta)

4.1 Arc
4.2 Presetupă V-ring
4.3 Distanţier(e)
4.4 Șaibă(e)

4.5 Bucșă(e) de carbon
4.6 Grafit comprimat
5.2 Bucșă filetată
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Asamblare
1. Lubrifiaţi (nr. comandă 8150-0111) toa-

te piesele precum și tija conului (6). Nu
folosiţi orice lubrifiant pentru presetupa
cu grafit!

2. Introduceţi conul în corpul robinetului și
introduceţi o garnitură nouă (1.1).

3. Așezaţi capacul robinetului cu grijă pes-
te tija conului pe corpul robinetului și
înșurubaţi strâns piuliţele (5.1).

4. Împingeţi cu grijă piesele presetupei
peste tija conului în spaţiul presetupei.
Asiguraţi-vă că piesele presetupei au
fost înlocuite în ordinea corectă. Ţineţi
seama de faptul că numărul de
distanţiere (4.3) variază în funcţie de
mărimea nominală.

5. Înșurubaţi bucșa filetată (5.2) și
strângeţi-o.
Pentru presetupă rezistentă la tempera-
turi înalte, strângeţi numai ușor bucșa
filetată, chiar dacă are scurgeri, aceasta
trebuie să fie strânsă doar ușor.

6. Înșurubaţi contrapiuliţa (6.2) și piuliţa
conectorului tijei (6.1) pe tija conului,
fără să le strângeţi.

7. Atașaţi servomotorul după cum este des-
cris în secţiunea 2.1 și setaţi domeniul
de reglare inferior și superior.

5.1.2 Scaun și/sau con

Când înlocuiţi scaunul sau conul, vă
recomandăm să înlocuiţi și presetupa (4.2
sau 4.5 și 4.6).

Scaunul:
1. Deșurubaţi piuliţele (5.1) și ridicaţi ca-

pacul robinetului (5) împreună cu tija
conului și conul de pe corpul robinetului
(1).

2. Deșurubaţi scaunul (2) folosind o cheie
pentru scaun adecvată (consultaţi
EB 029 EN).

3. Lubrifiaţi (nr. comandă 8150-0119) file-
tul și conul de etanșare al noului scaun
(sau al scaunului vechi care a fost
recondiţionat sau curăţat bine) și
înșurubaţi-l înapoi.
Cuplurile de strângere pentru scaun sunt
de asemenea listate în EB 029 EN.

Conul:
1. Deșurubaţi piuliţele (5.1) și ridicaţi ca-

pacul robinetului (5) împreună cu tija
conului (6) și conul de pe corpul robine-
tului (1).

2. Deșurubaţi piuliţele (6.1, 6.2) și bucșa
filetată (5.2).

3. Trageţi tija conului din capacul robinetu-
lui.

4. Schimbaţi conul și introduceţi conul nou
și tija conului (6).
Puteși folosi din nou conul vechi după ce
a fost recondiţionat. Lubrifiaţi (nr.
comandă 8150-0119) tija conului (6)
înainte de a o instala înapoi în robinet.

EB 8060 RO 11
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Recondiţionarea conului
Conul poate fi recondiţionat când suprafaţa
de așezare a conului este ușor deteriorată.
Conurile cu o etanșare moale pot fi prelu-
crate până la o dimensiune x din Fig. 4.

5.2 Înlocuirea pieselor robinetului
cu etanșare cu burduf metalic

5.2.1 Presetupa

Înlocuiţi piesele după cum este descris în
secţiunea 5.1.1 pentru robinetul standard.

12 EB 8060 RO
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Fig. 4 · Recondiţionarea unui con cu etanșare moale

Suprafaţa de
așezare

Diametru scaun ∅ x (mm)

31 la 50 1

63 la 150 2

Fig. 5 · Robinet versiune cu etanșare cu burduf metalic

Legenda la Fig. 5
9 Piesă intermediară
9.1 Garnitură

10 Burduf metalic
10.1 Flanșa burdufului
11 Capac
11.1 Conexiune testare
11.2 Piuliţă
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Oricum, observaţi următoarele diferenţe:
Deșurubaţi piuliţele (11.2) și separaţi capa-
cul (11) de la piesa intermediară (9).
Înlocuiţi garnitura (9.1) cu una nouă.
Capacul se separă de pisa intermediară nu-
mai dacă dorește înlocuirea presetupei!

5.2.2 Burduful metalic

Burduful metalic (10) poate fi înlocuit doar
ca unitate întreagă împreună cu tija conului.
Pentru aceasta, procedaţi conform descrierii
din secţiunea 5.1.2 (Fig. 5).

Atenţie!
Pentru a preveni deteriorarea burdufului,
asiguraţi-vă că nici un cuplu nu este transmis
acestula în timpul demontării/asamblării
componentelor robinetului!

5.3 Înlocuirea pieselor robinetu-
lui cu secţiune de izolare

Înlocuiţi presetupa după cum este descris în
secţiunea 5.1.1 pentru robinetul standard.

Înlocuiţi scaunul și conul după cum este des-
cris în secţiunea 5.1.2 pentru robinetul stan-
dard.

5.4 Dezasamblarea reductorului
de zgomot

Pentru robinetele cu repartitoare de debit,
garnitura (1.1) și garniturile de reglare (1.2)
trebuie să fie înlocuite cu unele noi de fieca-
re dată când se demontează repartitorul de
debit.
Numărul de garnituri de reglare necesare și
dimensiunea x trebuie să fie determinate
când se folosește o garnitură nouă (1.1):
Măsuraţi mai întâi dimensiunea A, apoi di-
mensiunea B.
Dimensiunea x este calculată ca A–B și tre-
buie să fie umplute cu garnituri de reglare
(cu o grosime de 0,5 sau 2 mm).
Compresiunea maximă trebuie să fie de
aproximativ 0,5 mm.

EB 8060 RO 13
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Fig. 6 · Instalare reductor de zgomot

Capac

Reductor de zgomot

CorpElement colivie
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6 Descrierea plăcuţelor de identificare

14 EB 8060 RO

Descrierea plăcuţelor de identificare

Fig. 7 · Plăcuţe de identificare

Plăcuţă identificare robinet

1 Tip
2 Index modificări
3 Arie efectivă membrană
4 Poziţie de siguranţă:

FA Robinet Normal Închis
FE Robinet Normal Deschis

5 Cursa
6 Domeniu reglare (domeniul arcuri)
7 Domeniu reglare cu arcuri pretensionate

Plăcuţa identificare servomotor Tip 3271

1 Marcajul CE sau “Art. 3, Abs.3"
(consultaţi articolul 3, § 3 din PED),
când se aplică

2 Nr. de identificare al organismului acreditat,
grupului și categoriei de fluide, când se aplică

3 Tip
4 Index modificări ale robinetului
5 Material
6 An fabricaţie
7 Diametrul nominal:

DIN: DN, ANSI: Size
8 Presiune admisă de operare la

temperatura ambiantă (clasa de presiune)
DIN: PN, ANSI: CL

9 Numărul comenzii și indexul de modificări
10 Poziţia din comandă
11 Coeficient de debit:

DIN: valoare KVS, ANSI: caloare CV
12 Caracteristică:

% echiprocentual, Lin linear,
DIN: A/Z, ANSI: O/C
pentru deschidere rapidă

13 Etanșare:
ME metal, ST stelitat, Ni nichelat
PT etanșare moale cu PTFE,
PK etanșare moale cu PEEK

14 Echilibrare de presiune:
DIN: D, ANSI: B

15 I sau III reductor de zgomot

Plăcuţa identificare servomotor Tip 3277
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7 Relaţii clienţi

Dacă aveţi orice problemă sau întrebări le-
gate de robinetele de reglare SAMSON, vă
rugăm să furnizaţi următoarele detalii:

Numărul comenzii
Tipul, numărul de seriem diametrul nomi-
nal și versiunea robinetului
Presiunea și temperatura agentului de
proces
Debitul în m3/h
Domeniul de reglare al servomotorului
(de ex. 0,2 la 1 bar) montat pe robinet
S-a instalat un filtru de impurităţi ?
Schema de instalare

Notă!
Dimensiunile și greutăţile diferitelor versiuni
de robinet sunt indicate în fișa tehnică
T 8060 EN.

EB 8060 RO 15
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