
1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulatory maj¹ za zadanie utrzymywanie
sta³ej ró¿nicy ciœnieñ miêdzy zasilaniem a
powrotem wed³ug sta³ej lub p³ynnej nastawy
wartoœci zadanej.
Przep³yw mo¿na ograniczyæ za pomoc¹
d³awika zamontowanego w korpusie zaworu.

Regulator sk³ada siê z zaworu regulacyjnego
z gniazdem, grzybem i d³awikiem oraz si³ow-
nika z membran¹ nastawcz¹.
Zawór i si³ownik s¹ dostarczane osobno
i nale¿y je po³¹czyæ ze sob¹ na miejscu za
pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej.

Seria 42
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu
Typ 42-34
Typ 42-38
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  Rys. 1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ

Typ 42-38

Typ 42-34



Regulator      sk³ada siê z Zawór regulacyjny Si³ownik

42-34
42-38

2423 odci¹¿ony
2423 odci¹¿ony

2424 mo¿liwoœæ nastawy wartoœci zadanej
2428 sta³a wartoœæ zadana

  Rys. 2 · Przekroje

Typ 42-34

Si³ownik
Typ 2424

Si³ownik
Typ 2428

Typ 42-38

Zawór regulacyjny
Typ 2423

1 korpus zaworu
1.1 d³awik nastawy 

wartoœci zadanej 
przep³ywu

1.2 nakrêtka kontruj¹ca
1.3 ko³pak
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 mieszek odci¹¿aj¹cy
7 sprê¿yna
8 œruba odpowietrzaj¹ca 

(od DN 125)
9 przewód impulsowy 

ciœnienia minusowego

9.1 przy³¹cze przewodu 
ciœnienia minusowego 
(od DN 125)

10 z³¹czka (do DN 100)
11 nakrêtka ko³pakowa
12 trzpieñ membrany
13 membrana nastawcza
14 korpus membrany
15 œruby
16 sprê¿yna nastawcza
17 nastawnik wartoœci 

zadanej ró¿nicy 
ciœnieñ

18 nakrêtka
19 talerz membrany 
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Medium przep³ywa przez zawór w kierunku
zgodnym ze wskazaniem strza³ki na korpu-
sie. Wielkoœæ przeœwitu miêdzy d³awikiem
(1.1) i grzybem zaworu (3) wp³ywa na
przep³yw V⋅  i ró¿nicê ciœnieñ ∆p.
Ciœnienie na wejœciu oddzia³ywuje na zew-
nêtrzn¹ stronê, a ciœnienie zredukowane na
wewnêtrzn¹ stronê metalowego mieszka od-
ci¹¿aj¹cego (5). W ten sposób eliminowane
s¹ na grzybie zaworu si³y zale¿ne od ró¿nicy
ciœnieñ. 
Dla œrednic nominalnych DN 15 do DN 100
regulatory miêdzy zaworem i si³ownikiem
wyposa¿one s¹ w element poœredni ze
z³¹czk¹ (10) do przewodu ciœnienia minuso-
wego.
Przy regulacji ró¿nicy ciœnieñ, ciœnienie plu-
sowe (zasilanie) oddzia³ywuje przez prze-
wód impulsowy ciœnienia plusowego na
doln¹ komorê membrany si³ownika.
Powstaj¹ce za d³awikiem ciœnienie (1.1)
przenoszone jest przez otwór w trzpieniu
grzyba i przewód impulsowy ciœnienia minu-
sowego na górn¹ komorê membrany. Ka¿da
zmiana ró¿nicy ciœnieñ w instalacji przeno-
szona jest na membranê (13) i s³u¿y do
zmiany po³o¿enia grzyba zaworu w zale¿-
noœci od si³y napiêcia sprê¿yn nastawczych
(16).
W zale¿noœci od wykonania si³ownika sprê-
¿yny nastawcze zamontowane s¹ wewn¹trz
korpusu membrany dla sta³ej wartoœci zada-
nej (typ 42-38) lub znajduj¹ siê na zewn¹trz
w celu umo¿liwienia nastawy wartoœci zada-
nej (typ 42-34).
D³awik (1.1) s³u¿y do nastawy ograniczenia
przep³ywu.

2. Monta¿
Regulator nale¿y zamontowaæ w przewodzie
ciœnienia minusowego (przewód powrotny)
zgodnie ze schematem na rys. 3.
Przy wyborze miejsca monta¿u zwracaæ
uwagê, aby po wykonaniu ca³oœci instalacji
urz¹dzenie by³o ³atwo dostêpne.
Regulator musi byæ zamontowany bez na-
prê¿eñ. W razie potrzeby ruroci¹g pode-
przeæ w pobli¿u ko³nierza przy³¹czeniowe-
go. Podpórek nie montowaæ nigdy na zawo-
rze lub si³owniku.
Przed monta¿em regulatora nale¿y starannie
przep³ukaæ instalacjê.
Aby przenoszone przez medium resztki
uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu i inne
zanieczyszczenia nie wywiera³y negatywne-
go wp³ywu na sprawne funkcjonowanie
zaworu, zaleca siê zamontowanie przed
regulatorem filtra, np. typu 2N firmy Samson
(rozdz. 2.2).

2.1 Po³o¿enie monta¿owe
Zawór bez si³ownika nale¿y zainstalowaæ w
ruroci¹gu poziomym tak, aby przy³¹cze dla
si³ownika by³o skierowane ku do³owi, a
kierunek przep³ywu by³ zgodny ze wskaza-
niem strza³ki na korpusie.
Si³ownik zamocowaæ na zaworze za pomo-
c¹ nakrêtki (11) (dla DN 15 do DN 100 z
wykorzystaniem elementu poœredniego (9)).

2.2 Filtr
Filtr nale¿y zamontowaæ tak, aby kierunek
przep³ywu by³ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie. Kosz sita musi zwieszaæ
siê ku do³owi. Nale¿y pamiêtaæ o zachowa-
niu odpowiedniej iloœci miejsca dla demon-
ta¿u sita.

2.3 Przewody impulsowe
Po³¹czenia wykonane s¹ przy pomocy prze-
wodów impulsowych o œrednicy zewnêtrznej
8, 10 lub 12 mm od dolnej komory membra-
ny do przewodu ciœnienia plusowego instala-
cji (zasilanie).
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Przewody impulsowe ciœnienia minusowego
nale¿y zamontowaæ zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. 3.

2.3.1 Iglicowe zawory d³awi¹ce
W celu wyt³umienia ewentualnych drgañ w
instalacji zaleca siê wyposa¿yæ przewody
impulsowe w iglicowe zawory d³awi¹ce.

2.3.2 Naczynia kondensacyjne
W celu zabezpieczenia membrany si³ownika
przed uszkodzeniem nale¿y dla temperatury
powy¿ej 150°C zainstalowaæ w przewodzie
impulsowym naczynie kondensacyjne.

2.4 Osprzêt
Iglicowe zawory d³awi¹ce, naczynia konden-
sacyjne, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed
nadmiernym ciœnieniem i z³¹czki samozacis-
kowe mog¹ byæ dostarczone osobno na
¿yczenie klienta.

2.5 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
regulatorem po jednym rêcznym zaworze
odcinaj¹cym s³u¿¹cym do zamkniêcia insta-
lacji w celu oczyszczenia filtra lub dla prze-
prowadzenia prac na regulatorze. Ponadto
mo¿na w ten sposób odci¹¿yæ membrany
podczas d³u¿szych przerw w eksploatacji.
Dla obserwacji panuj¹cych w instalacji ciœ-
nieñ nale¿y w przewodzie zasilaj¹cym i pow-
rotnym zamontowaæ manometry.

1

1 zawór odcinaj¹cy
2 filtr
3 regulator ró¿nicy 

ciœnieñ i przep³ywu
4 naczynie 

kondensacyjne
5 manometr
6 iglicowy zawór 

d³awi¹cy

  Rys. 3 · Przyk³ad monta¿u
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3. Obs³uga
3.1 Uruchomienie (rys. 3)
Wszystkie zawory po stronie odbiorcy mu-
sz¹ byæ otwarte.
Zawory odcinaj¹ce otwieraæ powoli w do-
wolnej kolejnoœci. Je¿eli w przewodach im-
pulsowych zamontowano iglicowe zawory
d³awi¹ce (6), nale¿y je otworzyæ przed
rozruchem.
W wypadku przewodów z naczyniami kon-
densacyjnymi nale¿y przed uruchomieniem
nape³niæ je medium roboczym.
Dla zaworów o œrednicy powy¿ej DN 125
korpus mieszka nale¿y odpowietrzyæ za
pomoc¹ bocznego korka (8).

3.2 Nastawa wartoœci zadanej
3.2.1 Nastawa ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-34: odkrêciæ ko³pak (1.3) i nakrêtkê
kontruj¹c¹.
Poluzowaæ sprê¿yny (16).
D³awik (1.1) obróciæ najpierw do oporu w
lewo, aby wy³¹czyæ funkcjê ograniczenia
przep³ywu.
Nastêpnie nastawiæ dopuszczaln¹ ró¿nicê
ciœnieñ jako wartoœæ zadan¹ obserwuj¹c
manometr w przewodzie zasilaj¹cym i pow-
rotnym (nastawa przy prawie zamkniêtej
instalacji) i zmieniaj¹c napiêcie sprê¿yny
(16).
Obrót w prawo nakrêtki (17) powoduje
wy¿sz¹, a obrót w lewo ni¿sz¹ wartoœæ
zadan¹ ró¿nicy ciœnieñ.

Typ 42-38: w tym wykonaniu zakres wartoœci
zadanych okreœlony jest poprzez si³ê napiê-
cia sprê¿yn (16) w si³owniku, a wiêc nie ma
potrzeby nastawy wartoœci zadanej ró¿nicy
ciœnieñ.

3.2.2 Nastawa ograniczenia przep³ywu
Wszystkie zawory w instalacji powinny byæ
otwarte (min. opornoœæ instalacji), a ewentu-
alny przewód obejœciowy zamkniêty.
Œrub¹ d³awika (1.1) mo¿na nastawiæ ¿¹dane
ograniczenie przep³ywu odczytuj¹c wskaza-
nie przep³ywomierza w ciep³omierzu.
W przypadku znanych strat ciœnienia w ins-
talacji do nastawy s³u¿¹ pomocniczo tak¿e
wykresy przedstawione na rys. 4 do 7.
Obrót w prawo powoduje zamkniêcie d³a-
wika i obni¿enie wartoœci zadanej.
Obrót w lewo powoduje otwarcie d³awika
i wzrost wartoœci zadanej.
Po uzyskaniu wymaganego przep³ywu œrube
d³awika zabezpieczyæ nakrêtk¹ (1.2) i przy-
krêciæ ko³pak (1.3).

Przyk³ady nastawy na podstawie wykresu
patrz nastêpna strona.
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Przyk³ad:
Regulator typu 42-34, DN 25 (zakres wartoœci
zadanej 0,25 do 3,5 m3/h) ma za zadanie
ograniczyæ przep³yw w instalacji do 3,3 m3/h.
Strata ciœnienia w instalacji wynosi 0,4 bar.
Jak¹ wartoœæ zadan¹ ró¿nicy ciœnieñ nasta-
wiæ i ile potrzeba na to obrotów œruby
d³awika?

Rozwi¹zanie:
Kolejnoœæ od A do E na wykresie z rys. 4.
Nale¿y najpierw okreœliæ stratê ciœnienia ∆p
w instalacji!
W przyk³adzie podana jest ∆p = 0,4 bar,
czemu odpowiada punkt A na wykresie.
Nale¿y doliczyæ wartoœæ koñcow¹ mierni-
czego spadku ciœnienia 0,2 bar.
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A
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˚

m3/h

wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ
(dla typu 42-38 sta³a, 
dla typu 42-34 regulowana)

�p [bar]
strata ciœnienia w instalacji 

obroty œruby do nastawy wartoœci zadanej

mierniczy spadek 
ciœnienia �p (bar)  Rys. 4 · DN 15 do DN 25
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Z punktu A poprowadzona jest prosta pozio-
mo w prawo wyznaczaj¹c punkt B. Punkt B
le¿y na prostej ró¿nicy ciœnieñ = 0,6 bar
(patrz rozdz. 3.2.1).
Z punktu B nale¿y poprowadziæ prost¹ pio-
nowo w dó³ do krzywej ograniczenia prze-
p³ywu (3,0  m3/h) wyznaczaj¹c punkt C.

Z punktu C nale¿y poprowadziæ pioziomo
prost¹ do odpowiedniej krzywej œrednicy
nominalnej wyznaczaj¹c punkt D.
Prosta pionowa przechodz¹ca przez punkt D
wyznacza w punkcie E wymagan¹ liczbê
obrotów d³awika. (Przy zamkniêtym d³awiku
nale¿y wykonaæ 1,9 obrotu œruby w lewo
powoduj¹c jego otwarcie).
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EB 3013 PL 7



0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,81,6

1,41,2

1,0

0,8

0,6

0,4
0,2

0,5

9 6 3

DN 65

DN 100

0,2 0,4

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

DN 80

V max
˚

m3/h

wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ
(dla typu 42-38 sta³a, 
dla typu 42-34 regulowana)

�p [bar]
strata ciœnienia w instalacji 

obroty œruby do nastawy wartoœci zadanej

mierniczy spadek 
ciœnienia �p (bar)  Rys. 6 · DN 65 do DN 100

8 EB 3013 PL



0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,81,6

1,41,2

1,0

0,8

0,6

0,4
0,2

0,5

12 8 4

DN 125

DN 150

0,2 0,4

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

V max
˚

m3/h

wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ
(dla typu 42-38 sta³a, 
dla typu 42-34 regulowana)

�p [bar]
strata ciœnienia w instalacji 

obroty œruby do nastawy wartoœci zadanej

mierniczy spadek 
ciœnienia �p (bar)  Rys. 7 · DN 125 do DN 150

EB 3013 PL 9



3.3 Wy³¹czenie urz¹dzenia (rys. 5)
Zawory odcinaj¹ce w przewodzie zasilaj¹cym
(przewód ciœnienia plusowego) zamykaæ w
dowolnej kolejnoœci.

4. Usterki
Je¿eli ró¿nica ciœnieñ znacznie siê ró¿ni od
nastawionej wartoœci zadanej, nale¿y w
pierwszej kolejnoœci sprawdziæ dro¿noœæ
przewodu impulsowego (zawór iglicowy)
i szczelnoœæ membrany.
W wypadku wyst¹pienia innych przyczyn,
np. uszkodzenie gniazda i grzyba, nale¿y
skontaktowaæ siê z serwisem.
W razie uszkodzonej membrany roboczej
postêpowaæ zgodnie z opisem w rozdz. 4.1.

Przed pracami na regulatorze ró¿-
nicy ciœnieñ nale¿y najpierw wy-
montowaæ go z ruroci¹gu. W tym
celu odpowiedni odcinek instalacji
nale¿y opró¿niæ.

4.1 Wymiana membrany nastawczej
W przypadku uszkodzenia membrany na-
stawczej po opró¿nieniu odpowiedniego
odcinka instalacji nale¿y odkrêciæ od zaworu
przewód impulsowy i si³ownik nie demontu-
j¹c zaworu regulacyjnego.
Odkrêciæ œruby (15) na si³owniku i zdj¹æ
górn¹ pokrywê z blachy wraz z trzpieniem
i pakietem sprê¿yn.
Odkrêciæ nakrêtkê (18) przytrzymuj¹c trzpieñ
membrany odpowiednim narzêdziem.
Podnieœæ talerz membrany (19) i wyci¹gn¹æ
membranê.
Za³o¿yæ now¹ membranê.
Ponowny monta¿ wykonaæ w odwrotnej
kolejnoœci.
Uruchomienie wykonaæ zgodnie z opisem
w rozdz. 3.1.

Uwaga:
W urz¹dzeniach wyprodukowanych po
1996 r. wysokoœæ zabudowy zaworów DN 32
do DN 50 zmniejszy³a siê o 50 mm.
W razie k³opotów ze zbyt d³ugimi przewo-
dami impulsowymi mo¿na zamówiæ odpo-
wiedni¹ przystawkê wyrównuj¹c¹ d³ugoœæ.

5. Zapytania do producenta
W przypadku dalszych pytañ prosimy podaæ
nastêpuj¹ce dane:
(patrz tak¿e tabliczka znamionowa)
1. Typ i œrednica nominalna urz¹dzenia
2. Numer wyrobu i zlecenia
3. Ciœnienie przed i za zaworem
4. Medium i temperatura
5. Przep³yw maksymalny i minimalny
6. Czy zamontowany zosta³ filtr?
7. Szkic monta¿owy

!
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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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