
1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulatory przep³ywu typu 42-36 maj¹ za
zadanie, szczególnie w systemach ciep³ow-
niczych i rozbudowanych systemach grzew-
czych, utrzymywanie sta³ego przep³ywu w
wysokoœci nastawionej wartoœci zadanej.
Regulator sk³ada siê z zaworu regulacyjne-
go typu 2423 i si³ownika typu 2426.
Dostarcza siê je oddzielnie.

W typie 42-37 DoT mo¿na po zamontowa-
niu miêdzy zaworem regulacyjnym i si³owni-
kiem przy³¹cza podwójnego z termostatem
dodatkowo regulowaæ lub ograniczaæ tem-
peraturê.
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Rys. 1 · Regulator przep³ywu typu 42-36



Czynnik hydrauliczny przep³ywa przez za-
wór w kierunku zgodnym ze wskazaniem
strza³ki. Przeœwit miêdzy d³awikiem (1.1)
i grzybem zaworu (3) decyduje o wielkoœci
przep³ywu. Powstaj¹ce przed d³awikiem
(1.1) ciœnienie plusowe przenoszone jest
przez otwór (+) w korpusie zaworu i prze-

wód impulsowy (16) do zewnêtrznej komory
membrany. Powstaj¹ce za d³awikiem ciœnie-
nie minusowe przenoszone jest przez otwór
w trzpieniu grzyba (7) i trzpieniu membrany
(12) do górnej komory membrany.

zawór typu 2423

si³ownik typu 2426

1 korpus zaworu
1.1 d³awik nastawy wartoœci

zadanej
1.2 nakrêtka kontruj¹ca
1.3 nakrêtka
2 gniazdo
3 grzyb
4 sprê¿yna
5 metalowy mieszek 

odci¹¿aj¹cy

6 œruba odpowietrzaj¹ca 
(od DN 65)

7 trzpieñ grzyba
11 nakrêtka ko³pakowa
12 trzpieñ membrany
13 membrana robocza
14 korpus si³ownika 

membranowego
16 przewód impulsowy 

(ciœnienia plusowego)

Tylko typ 42-36 DoT/DoVT
17 przy³¹cze dla przewodu 

impulsowego o znaku (–) 
dla DN 125...250

19 z³¹czka dla przewodu 
impulsowego o znaku (–) 
dla DN 15...100

20 iglica przekazuj¹ca
21 dŸwignia
22 przy³¹cze podwójne
23 czujnik temperatury
24 si³ownik termostatu
25 kapilara
26 klucz nastawy wartoœci 

zadanejRys. 2 · Przekroje
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Ró¿nica ciœnieñ (mierniczy spadek ciœnienia)
na powierzchni membrany kompensowana
jest przez sprê¿ynê (4).
Wzrost przep³ywu wywo³uje wzrost mierni-
czego spadku ciœnienia na membranie robo-
czej i przymykanie zaworu.
Zmianê nastwy wartoœci zadanej uzyskuje
siê poprzez przestawienie d³awika (1.1)
Przestawienie d³awika (1.1) powoduje zmia-
nê nastawy wartoœci zadanej.

Typ 42-36 DoT/DoVT
W wykonaniu z podwójnym przy³¹czem
termostat regulacyjny, pracuj¹cy na zasa-
dzie rozszerzalnoœci termicznej cieczy robo-
czej, reguluje (DoT) lub ogranicza (DoVT)
temperaturê. Sygna³ od poszczególnych ele-
mentow regulacyjnych przenoszony jest bez-
poœrednio (przy³¹cze b) lub poprzez
dŸwigniê (21) na iglicê przekazuj¹c¹ (20)
i trzpieñ grzyba zaworu. O po³o¿eniu grzyba
zaworu decyduje zawsze sygna³ silniejszy.

2. Monta¿
2.1 Monta¿ regulatora
Zgodnie ze schematem monta¿owym na
rys. 3 regulotor mo¿e byæ montowany
w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym.
Zawór bez si³ownika zainstalowaæ w ruro-
ci¹gu tak, aby przy³¹cze dla si³ownika by³o
skierowane ku do³owi, a kierunek przep³ywu
zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie.
Si³ownik mocuje siê do zaworu za pomoc¹
nakrêtki ko³pakowej (11). 
Aby uchroniæ regulator od uszkodzeñ i
zak³óceñ wywo³anych niesionymi przez me-
dium zanieczyszczeniami zaleca siê monta¿
filtra np. typu 2N (rys. 3 i rozdz. 2.4).

Przyk³ad monta¿u w domowym wêŸle cieplnym
z przy³¹czem bezpoœrednimRys. 3 · Monta¿ regulatora

1 regulator przep³ywu
2 filtr
3 zawór regulacyjny 

z si³ownikiem elektrycznym
4 regulator dla ogrzewnictwa



2.2 Przewody impulsowe
W miejscu zamontowania regulatora za-
montowaæ dostarczony przewód impulsowy
(œrednica zewnêtrzna 8 mm). W wypadku
stosowania regulatora ró¿nicy ciœnieñ
z ogranicznikiem przep³ywu przewód ciœ-
nienia plusowego (o œrednicy 8, 10 lub
12 mm) nale¿y pod³¹czyæ do przewodu
zasilaj¹cego zgodnie ze schematem na ry-
sunku 3.

2.2.1 Iglicowe zawory d³awi¹ce
W celu wyt³umienia wystêpuj¹cych w insta-
lacji wahañ ciœnienia, zaleca siê wyposa¿yæ
przewody impulsowe w iglicowe zawory
d³awi¹ce.

2.2.2 Naczynia wyrównawcze
W celu zabezpieczenia membrany si³ownika
przed przegrzaniem nale¿y dla temperatur
powy¿ej 150 oC zainstalowaæ w przewodzie
impulsowym naczynie wyrównawcze.

2.3 Filtr
Monta¿ filtra musi przebiegaæ tak, aby
kierunek przep³ywu by³ zgodny ze wskaza-
niem strza³ki na korpusie. Kosz sita musi
zwieszaæ ku do³owi. Nale¿y przy tym pamiê-
taæ o zachowaniu odpowiedniej iloœci miej-
sca dla demonta¿u sita.

2.4 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
przeprowadzenia prac na regulatorze. Po-
nadto mo¿na w ten sposób odci¹¿yæ mem-
brany podczas d³u¿szych przerw w eksplo-
atacji.
Dla obserwacji panuj¹cych w instalacji ciœ-
nieñ nale¿y za i przed regulatorem zamon-
towaæ po jednym manometrze.

2.5 Monta¿ termostatu w regulatorze typu
42-36 DoT w wykonaniu z przy³¹czem
podwójnym
2.5.1 Czujnik temperatury (czujnik prêtowy)
Miejsce monta¿u wybraæ tak, aby czujnik
znajdowa³ siê mo¿liwie blisko Ÿród³a ciep³a,
zwracaj¹c przy tym uwagê na to, aby nie
dopuœciæ w tym miejscu do przegrzania.
W miejscu monta¿u wspawaæ króciec (mufa
wspawana) o d³ugoœci ok. 40 mm z gwintem
wewnêtrznym (dotyczy tak¿e zastosowania
os³ony czujnika). Zdj¹æ z czujnika podwójn¹
z³¹czkê ew. os³onê (je¿eli jest) i szczelnie
umieœciæ we wspawanym króæcu. W³o¿yæ
czujnik z pierœcieniem uszczelniaj¹cym
w podwójn¹ z³¹czkê ew. w os³onê i zamoco-
waæ za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej. Czuj-
nik temperatury (23), czy te¿ jego os³ona,
musi byæ zanurzony bezpoœrednio w czynni-
ku na ca³ej swojej d³ugoœci.
Przy zastosowaniu os³ony zalecane jest wy-
pe³nienie wolnej przestrzeni miêdzy czujni-
kiem a os³on¹ olejem ew. przy monta¿u
poziomym innym przewodnikiem ciep³a
w celu zapobie¿enia opóŸnieniom w prze-
wodzeniu ciep³a.
2.5.2 Kapilara
Ostro¿nie zamontowaæ kapilarê (25) unika-
j¹c jej ³amania i skrêcania.
W ¿adnym przypadku nie mo¿e byæ ona
uszkodzona lub skrêcona, zbêdn¹ d³ugoœæ
zrolowaæ. Najmniejszy dopuszczalny pro-
mieñ giêcia wynosi 50 mm.
Temperatura otoczenia na ca³ej d³ugoœci
kapilary powinna byæ mo¿liwie jednakowa.
Je¿eli graniczna wartoœæ zakresu nastawy
wynosi 150 oC lub wiêcej, temperatura przy
kapilarze w ¿adnym miejscu nie mo¿e spaœæ
poni¿ej +20 oC. W przeciwnym razie mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e regulator przestanie dzia³aæ
(nie zostanie jednak uszkodzony).
2.5.3 Si³ownik termostatu
Wartoœæ zadan¹ ustawiæ za pomoc¹ dostar-
czonego klucza na wartoœæ najwy¿sz¹. Si³ow-
nik termostatu (24) po³¹czyæ z podwójnym
przy³¹czem za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej.
3. Obs³uga
3.1 Uruchomienie
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Wszystkie zawory po stronie odbiorcy mu-
sz¹ byæ zamkniête lub silnie przymnkiête.
Zawory odcinaj¹ce otwieraæ powoli unikaj¹c
jednostronnego obci¹¿enia membrany robo-
czej. Je¿eli w przewodach impulsowych
zamontowano iglicowe zawory d³awi¹ce
(zawory odcinaj¹ce), nale¿y je otwieraæ
równie¿ powoli. 
W zaworach o œrednicy nominalnej 65...250
poluzowaæ œrubê odpowietrzaj¹c¹ (6) i od-
powietrzyæ mieszek.
W wypadku przewodów z naczyniami wy-
równawczymi nale¿y przed uruchomieniem
nape³niæ je wod¹.

3.2 Nastawa wartoœci zadanej
3.2.1 Nastawa przep³ywu
Przestawiaj¹c œrubê d³awika (1.1) mo¿na
nastawiæ zadany przep³yw. Dla przeprowa-
dzenia nastawy przep³ywu mo¿na pos³u¿yæ
siê wykresami przedstawionymi na rysunku 4.
W celu nastawienia lub zmiany wartoœci
przep³ywu nale¿y:
odkrêciæ nakrêtkê (1.3), poluzowaæ nakrêtkê
kontruj¹c¹ (1.2) i obróciæ d³awik (1.1).
Obrót w prawo powoduje zamykanie d³awi-
ka i obni¿enie wartoœci zadanej.
Obrót w lewo powoduje otwieranie d³awika
i wzrost wartoœci zadanej.
W momencie osi¹gniêcia ¿¹danego prze-
p³ywu dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (1.2) i
nakrêciæ kapturek (1.3).

Rys. 4 · Wykresy nastaw przep³ywu
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Wykresy nastaw przep³ywu
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3.2.2 Nastawa temperatury 
     dla typu 42-36 DoT
W celu dokonania nastawy wartoœci zadanej
w wykonaniu DoT nale¿y najpierw nastawiæ
maksymaln¹ wartoœæ zadan¹ dla termostatu,
a nastêpnie wartoœæ przep³ywu w sposób
opisany powy¿ej. Po osi¹gniêciu ¿¹danej
wartoœci zadanej przep³ywu nale¿y nastawiæ
wartoœæ zadan¹ temperatury, postêpuj¹c
nastêpuj¹co:
Dostarczonym kluczem nastawiæ wg skali
¿¹dan¹ wartoœæ zadan¹ temperatury.
Sprawdziæ nastawion¹ temperaturê na ter-
mometrze umieszczonym w czynniku i znaj-
duj¹cym siê w pobli¿u czujnika.
Powolny obrót klucza w prawo powoduje
podwy¿szenie, a obrót w lewo obni¿enie
temperatury.
Zwiêkszanie wartoœci zadanej temperatury
mo¿e odbywaæ siê o dowolnie du¿¹ wartoœæ,
zaœ zmniejszanie powinno odbywaæ siê
stopniowo o 10 do 20 oC z przerwami na
wych³odzenie siê instalacji ew. medium.

3.2.3 Korekcja skali wartoœci zadanej
W nastêpstwie szczególnych lokalnych wa-
runków mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ustawiona na
skali temperatura nie zgadza siê z wartoœci¹
na termometrze kontrolnym.
W takim przypadku nale¿y post¹piæ nastê-
puj¹co:
Poluzowaæ oznaczon¹ symbolem „Korre-
ktur” œrubê nastawy wartoœci zadanej, znaj-
duj¹c¹ siê na tylnej œciance obudowy skali.
Obracaæ obudowê skali tak d³ugo a¿ wska-
zanie wartoœci zadanej bêdzie jednakowe
ze wskazaniem termometru kontrolnego.
Obrót w prawo powoduje zwiêkszenie war-
toœci nastawy, a obrót w lewo jej zmniejsze-
nie. (Widok z przodu, górna czêœæ obudowy
skali). Obrót o 360o odpowiada zmianie
wartoœci o ok. 1,5 oC.

3.3.3 Wy³¹czenie urz¹dzenia z eksploatacji
Zamykaæ powoli zawory odcinaj¹ce. Je¿eli
w przewodzach impulsowych zamontowane
s¹ iglicowe zawory d³awi¹ce, nale¿y je
najpierw zamkn¹æ, a nastêpnie zamykaæ
zawory odcinaj¹ce w dowolnej kolejnoœci.

4. W przypadku dalszych pytañ prosimy
podaæ nastêpuj¹ce dane:
1. Typ i œrednica nominalna urz¹dzenia
2. Numer wyrobu i zlecenia 

(wybite na tabliczce identyfikacyjnej)
3. Rodzaj czynnika hydraulicznego
4. Przep³yw maksymalny i minimalny
5. Ciœnienie przed i za zaworem
6. Temperatura przep³ywaj¹cego czynnika
7. Szkic monta¿owy 

(z zaznaczeniem filtrów, manometrów 
i zaworów odcinaj¹cych)
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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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