
1. Budowa i sposób dzia³ania
Zadaniem regulatorów jest utrzymanie ró¿-
nicy ciœnieñ na poziomie wartoœci zadanej,
g³ównie w systemach ciep³owniczych, rozbu-
dowanych instalacjach grzewczych i instala-
cjach przemys³owych.

Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyj-
nego i si³ownika z nastawnikiem wartoœci
zadanej dostarczanych osobno.
Zawory i si³owniki oferowane s¹ w dwóch
podstawowych odmianach. W zale¿noœci od
ich po³¹czenia uzyskuje siê wymienione w
poni¿szej tabeli regulatory.

Seria 42
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem otwieraj¹cym
Typ 42-10 · typ 42-15
Typ 42-20 · typ 42-25
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Rys. 1 · Typ 42-10 (Typ 42-20) Rys. 1 · Typ 42-25 (Typ 42-15)

Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu Zawór regulacyjny typu Si³ownik otwieraj¹cy typu

42-10
42-15
42-20
42-25

2421
2421
2422
2422

nieodci¹¿ony
nieodci¹¿ony
odci¹¿ony
odci¹¿ony

2420
2425
2420
2425

z nastaw¹ sta³¹
z nastaw¹ regulowan¹
z nastaw¹ sta³¹
z nastaw¹ regulowan¹



Typ 42-10
Zawór regulacyjny typu 2421 (nieodci¹¿ony) 
z si³ownikiem otwieraj¹cym typu 2420

Typ 42-15
Zawór regulacyjny typu 2421 (nieodci¹¿ony) 
z si³ownikiem otwieraj¹cym typu 2425

Rys. 3 · Przegl¹d typów regulatorów
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1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb
4 sprê¿yna
5 metalowy mieszek odci¹¿aj¹cy
6 odpowietrzenie (od DN 65)
7 trzpieñ grzyba
8 przy³¹cze gwintowane si³ownika membrany

11 nakrêtka ko³pakowa
12 trzpieñ membrany
13 membrana robocza
14 korpus membrany
16 sprê¿yna nastawy wratoœci zadanej
17 nastawnik wartoœci zadanej
20 element poœrednicz¹cy
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Medium przep³ywa przez zawór w kierunku
wskazywanym przez strza³kê na korpusie
zaworu. Po³o¿enie grzyba zaworu decyduje
przy tym o ró¿nicy ciœnieñ poprzez wielkoœæ
przeœwitu miêdzy grzybem (3) i gniazdem
zaworu (2). W wypadku odci¹¿onych zawo-
rów regulacyjnych typu 2422 po³o¿enie
grzyba nie zale¿y od wahañ ciœnienia me-
dium. Ciœnienie przed zaworem oddzia³y-
wuje na zewnêtrzn¹, a ciœnienie za zaworem
na wewnêtrzn¹ stronê odci¹¿aj¹cego miesz-

ka metalowego (5). Dziêki temu zostaje
wyeliminowane oddzia³ywanie na grzyb si³
zale¿nych od ró¿nicy ciœnieñ. 
Regulowana ró¿nica ciœnieñ przenoszona
jest przez pod³¹czone przewody impulsowe
na membranê robocz¹ (13) i przetwarzana
na si³ê nastawcz¹, która przesuwa grzyb (3)
w zale¿noœci od si³y napiêcia sprê¿yn.
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ powoduje otwieranie
zaworu.

Typ 42-20
Zawór regulacyjny typu 2422 
z si³ownikiem otwieraj¹cym typu 2420

Typ 42-25
Zawór regulacyjny typu 2422 
z si³ownikiem otwieraj¹cym typu 2425
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W zale¿noœci od wykonania si³ownika war-
toœæ zadan¹ nastawia siê napinaj¹c sprê¿y-
nê wartoœci zadanej (16) lub ma ona wartoœæ
sta³¹, okreœlon¹ przez sprê¿ynê wbudowan¹
w si³ownik.
Element poœrednicz¹cy (20) zapewnia
szczelnoœæ po³¹czenia zaworu regulacyjne-
go z si³ownikiem i rozdziela ciœnienie w
zaworze od ciœnienia w si³owniku.

2. Monta¿
2.1 Monta¿ regulatora
Regulator zamontowaæ w obejœciowym lub
spinaj¹cym przewodzie o przebiegu pozio-
mym zgodnie ze schematem na rys. 4.
Przy³¹cze zaworu z gwintem do pod³¹czenia
si³ownika musi byæ skierowane do do³u, a
kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z
kierunkiem wskazywanym przez strza³kê na
korpusie zaworu.
Si³ownik po³¹czyæ z zaworem za pomoc¹
nakrêtki ko³pakowej (11). Nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e sprê¿yny wartoœci zadanej (16)
si³ownika typu 2425 musz¹ byæ ca³kowicie
zwolnione. W razie potrzeby odkrêciæ na-
krêtkê (17) w lew¹ stronê. W wypadku
si³ownika typu 2420 do górnej membrany
nale¿y doprowadziæ na czas monta¿u ciœnie-
nie (powietrze, woda).
W celu zapobie¿enia uszkodzeniom i zak³ó-
ceniom pracy regulatora wywo³anym obec-
noœci¹ zanieczyszczeñ medium zaleca siê
wbudowanie filtra np. typu 2N (punkt 2.4).

2.2 Przewody impulsowe
W miejscu zamontowania regulatora nale¿y
zamontowaæ przewody impulsowe (rurka o
œrednicy zewnêtrznej 8, 10 lub 12 mm).
Przy³¹cze plusowe nale¿y doprowadziæ do
górnej, a przy³¹cze minusowe do dolnej
czêœci korpusu membrany (patrz oznakowa-
nie na nalepce).

2.2.1 Iglicowe zawory odcinaj¹ce
W celu t³umienia ewentualnych drgañ wystê-
puj¹cych w ruroci¹gu nale¿y zamontowaæ w
przewodach impulsowych iglicowe zawory
odcinaj¹ce.

2.2.2 Naczynia kondensacyjne
W celu zabezpieczenia membrany si³ownika
przed przegrzaniem nale¿y, w wypadku
temperatur powy¿ej 150°C, wmontowaæ w
odpowiedni przewód impulsowy naczynie
kondesacyjne.

2.3 Osprzêt
Iglicowe zawory odcinaj¹ce, naczynia kon-
densacyjne, elementy s³u¿¹ce do zabezpie-
czenia przed nadciœnieniem, element prze-
d³u¿aj¹cy stosowany przy wy¿szych tempe-
raturach, z³¹czki samozaciskowe mog¹ zo-
staæ dostarczone na ¿yczenie klienta.

Ponadto do nabycia s¹ kompletne zestawy
monta¿owe z przewodami impulsowymi
(rurka stalowa Ø8 x 1), zaworami iglicowy-
mi, naczyniami kondensacyjnymi i zabez-
pieczeniem przed nadciœnieniem.

2.4 Filtr
Filtr nale¿y montowaæ tak, aby kierunek
przep³ywu medium by³ zgodny z kierunkiem
wskazywanym przez strza³kê na korpusie
filtra. Wk³ad sita musi byæ skierowany ku
do³owi. Nale¿y zwróciæ uwagê na zachowa-
nie dostatecznej iloœci miejsca dla demonta-
¿u sita.

2.5 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zamontowanie przed filtrem i za
regulatorem ró¿nicy ciœnieñ po jednym rêcz-
nym zaworze odcinaj¹cym. Umo¿liwia to
wy³¹czenie instalacji podczas czyszczenia
filtra i prac przy regulatorze. Pozwala to
tak¿e na odci¹¿enie membrany roboczej w
wypadku d³u¿szych przerw w eksploatacji.

W celu kontroli ciœnieñ panuj¹cych w insta-
lacji nale¿y zamontowaæ po jednym mano-
metrze przed i za regulatorem.
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3. Obs³uga
3.1 Uruchomienie (rys. 4)
Nape³niæ instalacjê otwieraj¹c powoli zawo-
ry odcinaj¹ce (ewentualnie postêpowaæ
zgodnie z przepisami instrukcji rozruchowej,
dotycz¹cej uruchomienia lokalnego przed-
siêbiorstwa ciep³owniczego). Je¿eli w prze-
wodach impulsowych zamontowane s¹ za-
wory iglicowe (3 i 4), przed w³¹czeniem
regulatora do eksploatacji nale¿y je otworzyæ.
W wypadku przewodów impulsowych z
naczyniami kondensacyjnymi zbiorniki nale-
¿y nape³niæ wod¹ przed w³¹czeniem regula-
tora do eksploatacji.
Stosuj¹c odci¹¿one zawory typu 2422 o
œrednicach nominalnych 65 ... 250 nale¿y
odpowietrzyæ komorê mieszka sprê¿ystego
za pomoc¹ œruby odpowietrzaj¹cej (6).

3.2 Nastawa wartoœci zadanej
Wymagan¹ nastawê uzyskuje siê napinaj¹c
sprê¿ynê nastawcz¹ (16) za pomoc¹ nakrêt-
ki (17). Napinanie sprê¿yny (obrót nastawni-
ka w prawo) powoduje wy¿sz¹, a zwalnia-
nie (obrót nastawnika w lewo) ni¿sz¹ war-
toœæ nastawy.
Manometry wbudowane w przewód rurowy
umo¿liwiaj¹ dok³adn¹ kontrolê wartoœci
nastawy.

Opisany  sposób dokonywania nastawy nie
dotyczy regulatorów typu 42-10 i 42-20
z wbudowan¹ sprê¿yn¹ do sta³ej nastawy
ró¿nicy ciœnieñ.

3.3 Wy³¹czenie z eksploatacji (rys. 4)
Zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce w dowolnej
kolejnoœci.

4. W przypadku pytañ prosimy podaæ
nastêpuj¹ce dane:

1. Typ urz¹dzenia i œrednica nominalna
2. Numer wyrobu i numer zamówienia

(wybite na tabliczce identyfikacyjnej)
3. Rodzaj medium
4. Maksymalna i minimalna wielkoœæ prze-

p³ywu
5. Zakres ró¿nicy ciœnieñ przewidywanych

w eksploatacji
6. Ciœnienie przed i za zaworem regulacyjnym
7. Temperatura medium 
8. Szkic monta¿owy (z podaniem zamon-

towanego filtra, manometrów i zaworów
odcinaj¹cych).

monta¿ w przewodzie spinaj¹cymmonta¿ w przewodzie obejœciowym
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Rys. 4 · Schemat monta¿owy
(Przyk³ad monta¿u dla wody. W przypadku stosowania 
dla innych mediów prosimy o wczeœniejsz¹ konsultacjê z producentem.)

EB 3005/3007 PL 5



SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 117
Telefon/Fax (0 22) 46 06 44, 46 04 31
Komertel/Fax (0 39) 12 15 15 · Telex 81 50 96

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Telefon (069) 4 00 90

SAMSON Sp. z o.o. · AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · 02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 117 · Telefon/Fax (0 22) 46 06 44, 46 04 31 · Komertel/Fax (0 39) 12 15 15 · Telex 81 50 96

EB 3005/3007 PL



Zastąpienie chromianowania pasywowaniem iryzacyjnym
SAMSON zmienia metodę obróbki powierzchni pasywowanych stalowych elementów 
konstrukcyjnych. Z tego powodu mogą Państwo otrzymać urządzenie, w którym zasto-
sowano części poddane obróbce powierzchni różnymi metodami. To powoduje, że nie-
które elementy będą wykazywały różne refleksy powierzchni. Elementy konstrukcyjne 
mogą mieć żółtawy połysk lub kolor srebrzysty. Nie ma to żadnego wpływu na ochronę 
przeciwkorozyjną.
Więcej informacji zob. u www.samson.de/chrome-en.html
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