
1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulatory maj¹ za zadanie utrzymywanie
sta³ego przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ ew. na-
stawionej wartoœci zadanej ciœnienia.
Regulator sk³ada siê z zaworu regulacyjne-
go typu 2423 z gniazdem, grzybem i d³awi-
kiem oraz si³ownika typu 2427 ew. typu
2429 z membran¹ nastawcz¹.
Zawór i si³ownik s¹ dostarczane osobno i na-
le¿y je po³¹czyæ ze sob¹ na miejscu za po-
moc¹ nakrêtki ko³pakowej.

W wypadku regulatora typu 42-37 DoT i 42-
39 DoT: po zamontowaniu miêdzy zaworem
regulacyjnym i si³ownikiem przy³¹cza po-
dwójnego z termostatem mo¿na dodatkowo
regulowaæ lub ograniczaæ temperaturê.
Patrz instrukcja monta¿u i obs³ugi EB 3019
i EB 2231.

Seria 42
Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
Typ 42-37
Regulator ró¿nicy ciœnieñ (ciœnienia) i przep³ywu
Typ 42-39 
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Rys. 1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ
      i przep³ywu
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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) oddzia³ywuje na
przep³yw V⋅  i ró¿nicê ciœnieñ �p.
Ciœnienie na wejœciu oddzia³ywuje na zew-
nêtrzn¹, a ciœnienie zredukowane na we-
wnêtrzn¹ stronê metalowego mieszka odci¹-
¿aj¹cego (5). W ten sposób eliminowane s¹
na grzybie zaworu si³y zale¿ne od ró¿nicy
ciœnieñ. Przy ca³kowicie odci¹¿onym zawo-
rze regulacyjnym po³o¿enie grzyba jest nie-
zale¿ne od zmian ciœnienia medium.
W regulatorze typu 42-37: ciœnienie pluso-
we ró¿nicy ciœnieñ oddzia³ywuje poprzez
przewód impulsowy (18) na zewnêtrzn¹ ko-
morê dolnej membrany (D).
Powstaj¹ce przed d³awikiem (1.1) ciœnienie
plusowe przep³ywu V⋅  przenoszone jest przez
przewód impulsowy (19) na œrodkow¹ ko-
morê obu membran (B) (C) i odpowiada ni¿-
szemu ciœnieniu ró¿nicy ciœnieñ (C). 
Powstaj¹ce za d³awikiem ciœnienie minusowe
przep³ywu V⋅  przenoszone jest przez otwór w
trzpieniu grzyba i trzpieniu membrany na
górn¹ komorê membrany (A).
Ka¿da zmiana ró¿nicy ciœnieñ w instalacji
dzia³a na doln¹ membranê (13.2). Przyk³a-
dowo wzrost ró¿nicy ciœnieñ sprawia, ¿e
trzpienie si³ownika (12.2 i 12.1) po³¹czone
ogranicznikiem si³y (14) przesuwaj¹ trzpieñ
grzyba i grzyb przymykaj¹c zawór do mo-
mentu osi¹gniêcia nastawionej na sprê¿ynie
(16) wartoœci zadanej.
Wzrost natê¿enia przep³ywu powoduje
wzrost mierniczego spadku ciœnienia na d³a-
wiku (1.1) i si³y nastawczej na górnej membra-
nie roboczej (13.1). Trzpieñ górnej membrany
(12.1) przesuwa trzpieñ grzyba i grzyb przy-
mykaj¹c zawór do momentu osi¹gniêcia na-
stawionej wartoœci zadanej przep³ywu.
Na zmianê po³o¿enia grzyba wp³ywa zawsze
sygna³ silniejszy (a wiêc o wiêkszym uchybie
regulacji w kierunku zamykania zaworu).
Sposób dzia³ania regulatora typu 42-39 jest
analogiczny jak dla typu 42-37. G³ówna
ró¿nica wynika z odmiennej budowy si³ow-
nika typu 2429, mianowicie ciœnienie pluso-
we przep³ywu V⋅  i minusowe ró¿nicy ciœnieñ

�p s¹ od siebie oddzielone. Przyporz¹d-
kowane im komory membranowe maj¹
osobne przy³¹cza przewodów impulsowych.

2. Monta¿
Regulator typu 42-37 nale¿y zamontowaæ w
przewodzie ciœnienia minusowego (przewód
powrotny), a regulator typu 42-39 w prze-
wodzie ciœnienia plusowego (przewód zasi-
laj¹cy) 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 na zaworze lub
si³owniku.
Przed monta¿em regulatora nale¿y starannie
przep³ukaæ instalacjê.
Aby przenoszone przez medium resztki usz-
czelek, pozosta³oœci po spawaniu i inne zanie-
czyszczenia nie wywiera³y negatywnego wp³y-
wu na sprawne funkcjonowanie zaworu, zale-
ca 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 kie-
runek przep³ywu by³ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie.
Si³ownik zamocowaæ na zaworze za pomo-
c¹ nakrêtki (11).

2.2 Filtr
Filtr nale¿y zamontowaæ tak, aby kierunek
przep³ywu by³ zgodny ze wskazaniem strza³ki
na korpusie. Kosz sita musi zwieszaæ siê ku do-
³owi. Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpo-
wiedniej iloœci miejsca dla demonta¿u sita.

2.3 Przewody impulsowe
Zawór i si³ownik wyposa¿one s¹ w króæce przy-
³¹czeniowe z gwintem wewnêtrznym G 1/4.
Po³¹czenia impulsowe wykonane s¹ przy po-
mocy przewodów impulsowych o œrednicy
zewnêtrznej 8, 10 lub 12 mm (preferowane
8 mm). Najczêœciej stosowane s¹ rurki mie-
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dziane mocowane przy pomocy z³¹czek
samozaciskowych z gwintem zewnêtrznym
G 1/4 firmy SAMSON. 
Przewody impulsowe 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.
Firma SAMSON oferuje zawory z gwintem
wewnêtrznym G 1/4. W celu monta¿u
w przewodzie impulsowym do ka¿dego
zaworu nale¿y wkrêciæ dwie z³¹czki samo-
zaciskowe.

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 samozaci-
skowe mog¹ byæ dostarczone na ¿yczenie
klienta wraz z regulatorem. Ponadto mo¿na
nabyæ zestawy monta¿owe sk³adaj¹ce siê z
gotowych przewodów impulsowych wraz z
zaworami iglicowymi i naczyniami kondensa-
cyjnymi.

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
powrotnym zamontowaæ manometry.
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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 (5), nale¿y je otworzyæ przed roz-
ruchem.
W wypadku przewodów z naczyniami kon-
densacyjnymi nale¿y nape³niæ je wod¹ przed
uruchomieniem.
Dla zaworów o œrednicy powy¿ej DN 100
korpus mieszka nale¿y odpowietrzyæ za po-
moc¹ bocznego korka (8).

3.2 Nastawa wartoœci zadanej
3.2.1 Nastawa przep³ywu
W celu nastawy przep³ywu nale¿y najpierw
ustawiæ maksymaln¹ wartoœæ zadan¹ ró¿ni-
cy ciœnieñ (ew. ciœnienia).
W tym celu napi¹æ sprê¿ynê (16) obracaj¹c
nakrêtkê (17) w prawo.
Wszystkie zawory w instalacji powinny byæ
otwarte, a ewentualny przewód obejœciowy
(bypass) zamkniêty.
Gwarantuje to osi¹gniêcie maksymalnego
przep³ywu bez zamykania zaworu przy zbyt
wysokiej ró¿nicy ciœnieñ (ciœnienia).
Œrub¹ d³awika (1.1) mo¿na nastawiæ ¿¹dany
przep³yw odczytuj¹c wskazanie przep³ywo-
mierza w ciep³omierzu.
Obrót w prawo powoduje zamkniêcie d³a-
wika i obni¿enie wartoœci zadanej.
Obrót w lewo powoduje otwarcie d³awika i
wzrost wartoœci zadanej.
Nastawê u³atwiaj¹ wykresy przedstawione
na s¹siednich stronach.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o koñcowej war-
toœci spadku ciœnienia roboczego 0,2 bar
(rys. 4) i 0,5 bar (rys. 5) wynikaj¹cej z dzia-
³ania sprê¿yn zamontowanych w si³owniku.

Aby dokonaæ nastawy, nale¿y najpierw ca³-
kowicie wkrêciæ d³awik (ustawiæ minimalny
przep³yw).
W tym celu zdj¹æ ko³pak (1.3), odkrêciæ na-
krêtkê (1.2) i przekrêciæ œrubê d³awika do
oporu w prawo.
Nastêpnie odkrêciæ œrubê d³awika o liczbê
obrotów odczytan¹ z diagramu dla danej
œrednicy.
Obracaj¹c œrubê d³awika w lewo nastawiæ
¿¹dan¹ wartoœæ.
W momencie osi¹gniêcia ¿¹danego prze-
p³ywu zakontrowaæ nakrêtk¹ (1.2) œrubê d³a-
wika i nakrêciæ ko³pak (1.3).
W razie potrzeby d³awik zaplombowaæ.

3.2.2 Nastawa ró¿nicy ciœnieñ
Obserwuj¹c manometr w przewodzie zasila-
j¹cym i powrotnym nastawiæ wartoœæ zadan¹
ró¿nicy ciœnieñ poprzez zmianê napiêcia
sprê¿yny (16).
Dla ma³ych wartoœci zadanych ró¿nicy ciœ-
nieñ zaleca siê zamiast dwóch manometrów
zastosowaæ manometr ró¿nicowy.
Obrót w prawo nakrêtki (17) powoduje wy¿-
sz¹, a obrót w lewo ni¿sz¹ wartoœæ zadan¹
ró¿nicy ciœnieñ.

3.2.3 Nastawa wartoœci zadanej ciœnienia
w regulatorze przep³ywu i ciœnienia
typu 42-39

Wyregulowaæ wartoœæ zadan¹ ciœnienia, ob-
serwuj¹c manometr po stronie ciœnienia zre-
dukowanego.
Obrót nakrêtki w prawo powoduje wy¿sz¹,
a obrót w lewo ni¿sz¹ wartoœæ zadan¹ ciœ-
nienia.

3.3 Wy³¹czenie urz¹dzenia (rys. 3)
Zawory odcinaj¹ce w przewodzie zasilaj¹-
cym (przewód ciœnienia wy¿szego) zamykaæ
w dowolnej kolejnoœci.
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4. Usterki
Je¿eli ró¿nica ciœnieñ lub przep³yw znacznie
siê ró¿ni od nastawionej wartoœci zadanej,
nale¿y w pierwszej kolejnoœci sprawdziæ
dro¿noœæ przewodu impulsowego i szczel-
noœæ membrany.
W wypadku wyst¹pienia innych przyczyn,
np. uszkodzenie gniazda i grzyba, nale¿y
skontaktowaæ siê z serwisem.

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

5. W przypadku dalszych pytañ prosimy
   podaæ nastêpuj¹ce dane:
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

D
F 

06
/0

0

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 201A
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
E-mail: samson@samson.com.pl

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

SAMSON Sp. z o.o. · AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · 02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 201A · Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776 · E-mail: samson@samson.com.pl

EB 3017 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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