
PN 16 do PN 40 · Class125 do 300
DN 15 do DN 250 · 1⁄2” do 10” · G 1⁄2 do G 1
do 350°C · do 660°F
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Karta zbiorcza T 2010 PL

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania

Typ 1 do 9



Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania

Termostaty regulacyjne 

Rys. 2 · Termostaty regulacyjne z nastawnikiem wartoœci zadanej 
        oddzielonym od czujnika
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z pokryw¹ ochronn¹ 
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zastoso-
wanie
dla ...

pary wodnej • •
wody i innych cieczy • • • •
powietrza i innych gazów niepalnych • •
ogrzewania • •
ch³odzenia • •
uk³adów mieszaj¹cych/rozdzielaj¹cych

zawór przelotowy • • • •
zawór trójdrogowy 
odci¹¿ony ciœnieniowo 
nieodci¹¿ony ciœnieniowo • • • •

przy³¹cze ko³nierzowe • •
gwint wewnêtrzny • •

œrednica nominalna DN/G 15 do 50 G 1⁄2 do G1 G 1⁄2 do G1 15 do 50
ciœnienie nominalne PN (Class) 16 do 40 25 25 16 do 40
dopuszczalna temperatura °C (°F)       max. 350°C 1) 200°C 150°C 150°C

materia³
korpusu

¿eliwo szare (EN-JL1040/A126B) • 2) •
¿eliwo sferoidalne (EN-JS1049) •
staliwo (1.0619/A216WCC) • •
stal nierdz. (1.4581/A35‘CF8M)) • •
mosi¹dz czerwony (CC491K) • •

Typ
2231 i 2232 • • • •
2233 i 2234 • • • •
2235 • • • •

zakres wartoœci zadanych            °C (°F) –10 do +250°C (–15 do +480°F)
przy³¹cze podwójne dla dodatkowego termostatu • •
Typ
2112

dla ograniczników temp. bezpieczeñstwa • •
zakres nastawy wartoœci granicznych 40 do 95°C; 70 do 120°C; 100 do 170°C (105 do 205°F; 160 do 250°F; 210 do 340°F)

Typ
2113

dla czujników temp. bezpieczeñstwa • •
zakres nastawy wartoœci granicznych 0 do 100°C; 20 do 120°C (32 do 210°F; 70 do  250°F)

Typ ... 1 1 1u 1u
Szczegó³y patrz karta katalogowa T ... 2111 2112 3) 2113 2113 3)

1) EN-JL1040 · EN-JS1049: 200°C            2) DN 15 do DN 25: tylko wykonanie z EN-JS1049        3) wykonanie wed³ug ANSI na ¿yczenie klienta
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Typ 2231 · nastawa wartoœci zadanej na czujniku, zakres wartoœci
zadanej od –10°C do +150°C (15 do 300°F), dla cieczy i pary. Do
monta¿u w ruroci¹gach, zbiornikach i innych instalacjach s³u¿¹-
cych do ogrzewania lub ch³odzenia.
Typ 2232 · nastawnik wartoœci zadanej oddzielony od czujnika,
zakres wartoœci zadanej od –10°C do +250°C (15 do 480°F).
Zastosowanie jak dla typu 2231.
Typ 2233 · nastawa wartoœci zadanej na czujniku, zakres wartoœci
zadanej od –10°C do +150°C (15 do 300°F), dla cieczy, powie-
trza i innych gazów. Do monta¿u w kana³ach wentylacyjnych,
zbiornikach, ruroci¹gach i innych instalacjach s³u¿¹cych do ogrze-
wania lub ch³odzenia; charakteryzuje siê krótk¹ sta³¹ czasow¹.
Typ 2234 · nastawnik wartoœci zadanej oddzielony od czujnika,
zakres wartoœci zadanej od –10°C do +250°C (15 do 480°F).
Zastosowanie jak dla typu 2233.
Typ 2235 · nastawnik wartoœci zadanej oddzielony od czujnika,
zakres wartoœci zadanej od –10°C do +250°C (15 do 480oF),
czujnik uk³adany swobodnie do rejestracji ró¿nego rozk³adu tem-
peratur. Dla hal magazynowych ogrzewanych ciep³ym powie-
trzem, szaf suszarniczych, klimatyzacyjnych i cieplnych.

Rys. 1 · Termostaty regulacyjne z nastawnikiem wartoœci 
        zadanej na czujniku



Wykonania wed³ug norm ANSI

Atestowane termostaty bezpieczeñstwa 

       Typ 2212 (STB) Typ 2213 (STW)
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• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • •

• •
• •

• • • • •
•

• • • 1) •
• • •

• • • • • • •

15 do 250 15 do 250 15 do 50 15 do 150 1⁄2” do 4” 1⁄2” do 2” 1⁄2” do 10”
16 do 40 16 do 40 16 16 do 40 125 do 300 125 do 300 125 do 300

350°C 220°C 150°C 350°C 660°F 300°F 660°F
• • • • A 126 B
• • –
• • • A 216 WCB
• • • A 351 CF8M

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •

–10 do +250°C (–15 do +480°F)
• • • • •
• • • • •

40 do 95°C; 70 do 120°C; 100 do 170°C  (105 do 205°F; 160 do 250°F; 210 do 340°F)
• • • • •

0 do 100°C; 20 do 120°C  (32 do 210°F; 70 do  250°F)
4 4u 8 9 1 1u 4

2121 2123 2) 2131 2133 2) 2115 2113 2025 

1) DN 15 do DN 25: bez odci¹¿enia ciœnieniowego        2) wykonanie zgodnie z ANSI na ¿yczenie 

Do realizacji funkcji regulacji, ograniczania, nadzoru tempe-
ratury granicznej i ograniczania temperatury w wytwornicach
i wymiennikach ciep³a, wyposa¿onych w urz¹dzenia posiada-
j¹ce atest typu, stosuje siê atestowane
• regulatory temperatury (TR),
• czujniki temperatury bezpieczeñstwa (STW),
• ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB) oraz
• urz¹dzenia kombinowane.

Szczegó³y zawiera: karta zbiorcza T 2040 oraz karty katalo-
gowe T 2043 i T 2046.

Rys. 3 · Termostaty bezpieczeñstwa

        Typ 1/2212             lub Typ 1/2213 lub
        Typ 4/2212 Typ 4/2213
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Wykres ciœnienia i temperatury 
W poszczególnych kartach katalogowych podane zosta³y war-
toœci maksymalne, ograniczane przez wykres ciœnienia i tempe-
ratury.
W wypadku materia³ów okreœlonych w normach DIN wykresy
sporz¹dzone zosta³y w oparciu o DIN 2401, natomiast w wy-
padku materia³ów zgodnych ze standardem amerykañskim
w oparciu o ANSI B 16.1 i ANSI 16.34.

wed³ug DIN

wed³ug ANSI

Rys. 5 · Wykresy ciœnienia i temperatury

Wspó³czynniki przeliczeniowe
Wspó³czynnik Kvs i Cv

Dok³adnego obliczenia wspó³czynników Kvs i Cv dokonuje siê wg
normy (DIN) IEC 534, czêœæ 2-1 i 2-2 oraz ISA-S75.01-1-1985,
a tak¿e wytycznych VDI/VDE 2173. Wyliczenie na podstawie
podanych wytycznych jest w wiêkszoœci przypadków wystar-
czaj¹co dok³adne. Równania podane zosta³y w arkuszu obli-
czeniowym AB 04 firmy Samson.

Kvs = 0,86 Cv Kvs [m3/h]
Cv  = 1,17 Kvs Cv [U.S. gallons/min]

Ciœnienie
1 pound/square inch [lbs/in2 = psi] = 0,06895 bar
1 bar = 14,5 psi

Powierzchnia
1 square inch [sq.in; in2] = 6,452 cm2

1 cm2 = 0,155 in2

Ciê¿ar
1 pound [lb] = 0,4536 kg
1 kg = 2,2046 lb

Przep³yw masowy
1 pound per second [lb/s] = 0,4536 kg/s
1 kg/s = 2,2046 lb/s

Przep³yw objêtoœciowy
1 U.S. gallon per min [US gal/min] = 0,227 m3/h 
1 m3/h = 4,4 US gal/min

Temperatura
°F = 9/5°C + 32
°C = 5/9 (°F – 32)
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Czas reakcji czujników temperatury
Dynamika czujników temperatury w decyduj¹cy sposób zale¿y
od jego czasu reakcji i sta³ej czasowej.
W zamieszczonej obok tabeli 1 zestawiono sta³e czasowe
czujników firmy SAMSON wykorzystuj¹cych ró¿ne zasady
dzia³ania, okreœlone podczas pomiarów w wodzie.

Tabela 1 · Sta³e czasowe czujników temperatury firmy SAMSON

Zasada
dzia³ania Typ

Tuleja zanurzeniowa

nie tak

Rozszerzalnoœæ
termiczna
cieczy

2231 70 s 120 s

2232 65 s 110 s

2233 25 s – 1)

2234 15 s – 1)

2235 10 s – 1)

2213 70 s 120 s

Adsorpcja 2212 – 1)  40 s
1) niedopuszczalne



Sposób dzia³ania
Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania s¹ urz¹dze-
niami regulacyjnymi, którym energii niezbêdnej do sterowania
prac¹ zaworu dostarcza regulowane medium. 
Regulatory temperatury przedstawione na rys. 4.1, 4.2 i 4.3
dzia³aj¹ na zasadzie rozszerzalnoœci cieczy.
W sk³ad termostatu wchodz¹ czujnik temperatury (11), nastaw-
nik wartoœci zadanej (13), kapilara (10) oraz si³ownik (7).
Ciecz znajduj¹ca siê w czujniku pomiarowym dzia³a poprzez
mieszek nastawczy (9) i trzpieñ si³ownika (8) na grzyb zaworu
(3) zamocowany na trzpieniu (6). W ten sposób zale¿na od
temperatury zmiana objêtoœci cieczy w czujniku oraz przesu-
niêcie t³oka (12) w nastawniku wartoœci zadanej powoduj¹
zmianê po³o¿enia mieszka nastawczego i grzyba zaworu.
Si³ownik hydrauliczny i zawór regulacyjny bez d³awnicy za-
pewniaj¹ wysoki stopieñ bezpieczeñstwa pracy urz¹dzeñ. Za-
sada rozszerzalnoœci cieczy pozwala na pracê czujnika tempe-
ratury i termostatu regulacyjnego w najró¿niejszych warun-
kach. Preferowane s¹ ³atwe w monta¿u wykonania przedsta-
wione na rys. 4.1 i 4.2 oraz wykonanie przedstawione na
rys. 4.3 dla temperatury powy¿ej 150°C (300°F) i w przypad-
ku, gdy celowy jest osobny monta¿ czujnika pomiarowego
i nastawnika wartoœci zadanej. Dla mediów ciek³ych mo¿na
stosowaæ czujnik prêtowy, dla powietrza i zadañ specjalnych
czujnik spiralny lub czujnik w postaci zwoju nadaj¹cego siê do
uk³adania w pomieszczeniu.
Regulatory temperatury s¹ regulatorami proporcjonalnymi ste-
rowanymi przez medium. Ka¿dej odchy³ce od nastawionej
wartoœci zadanej przyporz¹dkowane jest okreœlone po³o¿enie
grzyba zaworu. Dok³adnoœæ regulacji oraz jej stabilnoœæ zale-
¿¹ od wystêpuj¹cych zak³óceñ, np. zmiany ciœnienia po stronie
zasilania i zmiany natê¿enia przep³ywu. Regulatory wykonane
zosta³y w taki sposób, ¿eby zak³ócenia mia³y jak najmniejszy
wp³yw na ich pracê. Pozwala to na pominiêcie si³ zale¿nych od
ciœnienia po stronie zasilania lub od ró¿nicy ciœnieñ dzia³aj¹-
cych na grzyb w wykonaniu z odci¹¿eniem ciœnieniowym.
W wypadku wykonañ bez odci¹¿enia ciœnieniowego (rys. 4.1)
wp³yw wywieraj¹ si³y zale¿ne od œrednicy gniazda i ró¿nicy
ciœnieñ. Zawory regulacyjne przedstawione na rys. 4.2 i 4.3
posiadaj¹ mieszek odci¹¿aj¹cy, którego strona zewnêtrzna
przejmuje ciœnienie p1, zaœ wewnêtrzna ciœnienie p2, kompen-
suj¹c ciœnienie dzia³aj¹ce na grzyb zaworu. Te w pe³ni odci¹-
¿one zawory regulacyjne pozwalaj¹ na projektowanie regula-
torów bezpoœredniego dzia³ania dla œrednic nominalnych do
DN 250 (zawory do 10" na ¿yczenie).

Legenda do rys. 4.1 do 4.3
Zawór
1 korpus zaworu 5 mieszek odci¹¿aj¹cy
2 gniazdo 6 trzpieñ grzyba
3 grzyb 6.1 trzpieñ grzyba
4 korpus mieszka z otworem odci¹¿aj¹cym

Termostat regulacyjny
7 si³ownik 12 t³ok
8 trzpieñ 13 nastawnik wartoœci zadanej
9 mieszek nastawczy 14 skala wartoœci zadanych
10 kapilara 
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Rys. 4.1 · Regulator temperatury z zaworem bez odci¹¿enia
         ciœnieniowego, z termostatem kompaktowym

Rys. 4.2 · Regulator temperatury z zaworem odci¹¿onym 
         ciœnieniowo, z termostatem kompaktowym

Rys. 4.3 · Regulator temperatury z zaworem odci¹¿onym 
         ciœnieniowo, z termostatem z osobnym nastawnikiem
         wartoœci zadanej i czujnikiem temperatury

Rys. 4 · Sposób dzia³ania i wykonania regulatorów 
        temperatury

p1 p2
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Regulatory temperatury typu 1 do 9
Regulatory temperatury sk³adaj¹ siê z zaworu (przelotowego lub
trójdrogowego) i termostatu regulacyjnego typu 2231, 2232,
2233, 2234 lub 2235 z czujnikiem temperatury, nastawnikiem
wartoœci zadanej, kapilar¹ i ³¹cznikiem.
Cechy charakterystyczne: 
– Nie wymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne bezpoœ-

redniego dzia³ania. 
– Zawory przelotowe lub trójdrogowe dla cieczy, gazów i pary,

w szczególnoœci dla noœników ciep³a – wody, oleju i pary wod-
nej lub dla czynników ch³odz¹cych, jak np. wody lub solanki
ch³odniczej.

– Korpus zaworu do wyboru z ¿eliwa szarego, ¿eliwa sferoi-
dalnego, staliwa, stali nierdzewnej lub mosi¹dzu czerwonego.

– Wykonania wed³ug DIN i ANSI.

Wykonania z zaworem przelotowym
• Regulatory dla instalacji grzewczych
Regulator temperatury typu 1 z przy³¹czem ko³nierzowym
z jednogniazdowym zaworem przelotowym typu 1 bez odci¹¿enia
ciœnieniowego, którego korpus wykonany jest z ¿eliwa szarego,
¿eliwa sferoidalnego, staliwa lub staliwa nierdzewnego. Wzrost
temperatury powoduje zamykanie zaworu. Termostat regulacyjny
typu 2231 do 2235.
Dane techniczne Karta katalogowa T 2111 · T 2115

Wartoœci zadane –10 do +250°C · 15 do 480°F
Œrednica nominalna DN 15 do 50 · 1⁄2” do 2”
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40 · Class 125 do 300
Temperatura do 350°C 1) · 660°F

1) EN-JL1040/A126B · EN-JL1049: max. dopuszczalna temperatura 200°C

Regulator temperatury typu 1 z przy³¹czem mufowym
z jednogniazdowym zaworem przelotowym typu 1 bez odci¹-
¿enia ciœnieniowego, którego korpus wykonany jest z mosi¹dzu
czerwonego. Wzrost temperatury powoduje zamykanie zawo-
ru. Termostat regulacyjny typu 2231 do 2235.
Dane techniczne Karta katalogowa T 2112

Wartoœci zadane –10 do +250
Œrednica nominalna G 1⁄2 do 1
Ciœnienie nominalne PN 25
Temperatura

gazy
ciecze
para

do 80°C
do 150°C
do 200°C

Regulator temperatury typu 4 z przy³¹czem ko³nierzowym
z zaworem przelotowym odci¹¿onym ciœnieniowo, którego korpus
wykonany jest z ¿eliwa szarego, ¿eliwa sferoidalnego (tylko
w wykonaniu wed³ug DIN), staliwa lub staliwa nierdzewnego.
Wzrost temperatury powoduje zamykanie zaworu. Termostat
regulacyjny typu 2231 do 2235.
Dane techniczne Karta katalogowa T 2121 · T 2025
Wartoœci zadane –10 do +250°C · 15 do 480°F
Œrednica nominalna DN 15 do 250 · 1⁄2” do 10”
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40 · Class 125 do 300
Temperatura do 350°C · 660°F

Regulatory z zaworami trójdrogowymi dla temperatury 
max. 350°C z zaworami mieszaj¹cymi lub rozdzielaj¹cymi
• Regulatory dla instalacji grzewczych i ch³odz¹cych
Typ 8 z przy³¹czem ko³nierzowym
z zaworem trójdrogowym typu 8 bez odci¹¿enia ciœnieniowego,
którego korpus wykonany jest z ¿eliwa szarego do pracy w trybie
mieszaj¹cym lub rozdzielaj¹cym dla cieczy. Termostat regulacyjny
typu 2231 do 2235.
Dane techniczne Karta katalogowa T 2131
Wartoœci zadane –10 do +250°C
Œrednica nominalna DN 15 do 50
Ciœnienie nominalne PN 16
Temperatura do 150°C

Regulator temperatury typu 9 z po³¹czeniem ko³nierzowym
z zaworem trójdrogowym typu 9 odci¹¿onym ciœnieniowo,
którego korpus wykonany jest z ¿eliwa szarego, staliwa lub
staliwa nierdzewnego do pracy w trybie mieszaj¹cym lub
rozdzielaj¹cym dla cieczy. Termostat regulacyjny typu 2231
do 2235.
Dane techniczne Karta katalogowa T 2133
Wartoœci zadane –10 do +250°C
Œrednica nominalna DN 15 do 150
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40
Temperatura do 350°C

1) DN 15 do DN 25: bez odci¹¿enia ciœnieniowego

Materia³y i wymiary zaworów trójdrogowych wed³ug ANSI na
¿yczenie.

T 2010 PL
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Rys. 6 · Ró¿ne wykonania regulatora temperatury

Typ 4 · z termostatem regulacyjnym
typu 2233

Typ 1 · w wykonaniu mufowym
z termostatem regulacyjnym typu 2231

Typ 1 · w wykonaniu ko³nierzowym
korpus z EN-JS1040/A126B,
z termostatem regulacyjnym

Typ 8 · z termostatem regulacyjnym
typu 2231 



• Regulatory dla instalacji ch³odz¹cych
Typ 4u z po³¹czeniem ko³nierzowym
Jak typ 4 ale z elementem zmiany kierunku dzia³ania. Wzrost
temperatury powoduje otwieranie zaworu.
Dane techniczne Karta katalogowa T 2123
 por. typ 4

Typ 1u z po³¹czeniem mufowym i ko³nierzowym
z jednogniazdowym zaworem przelotowym typu 2121 bez
odci¹¿enia ciœnieniowego, którego korpus wykonany jest
z mosiadzu czerwonego, ¿eliwa szarego, staliwa lub staliwa
nierdzewnego. Wzrost temperatury powoduje otwieranie za-
woru. Termostat regulacyjny typu 2231 do 2235.
Dane techniczne Karta katalogowa T 2113

Wartoœci zadane –10 do +250°C
Przy³¹cze mufowe

gwint wewnêtrzny  G 1⁄2 do 1
Przy³¹cze ko³nierzowe

Œrednica nominalna  DN 15 do 50
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40
Temperatura

gazy
ciecze

 do 80°C
 do 150°C

• Regulatory kombinowane
W regulatorach typu 1, 4, 8 i 9 istnieje mo¿liwoœæ zamontowa-
nia dodatkowego termostatu. W tym celu montuje siê miêdzy
zaworem i standardowym termostatem przy³¹cze podwójne
lub przy³¹cze podwójne z blokad¹. Szczegó³owe informacje
patrz karta katalogowa T 2036.
Atestowane regulatory temperatury (TR), czujniki temperatury
bezpieczeñstwa (STW), ograniczniki temperatury bezpieczeñ-
stwa (STB) i urz¹dzenia kombinowane (np. TR/STW) o para-
metrach DN 15 do 150 (1⁄2” do 6”) oraz dla temperatur do
max. 170°C (340°F) nale¿¹ do systemu zabezpieczeñ instalacji
wytwarzania ciep³a. We wszystkich wykonaniach zamiast za-
woru przelotowego mo¿na zastosowaæ zawór trójdrogowy.
Szczegó³owe informacje zawiera karta zbiorcza T 2040 oraz
karty katalogowe T 2043 i T 2046.

• Tuleje zanurzeniowe i elementy mocuj¹ce
Dla termostatów regulacyjnych typu 2231, 2232 oraz dla
termostatów bezpieczeñstwa typu 2212 i 2213 stosuje siê tuleje
zanurzeniowe z przy³¹czem gwintowanym lub ko³nierzowym.
Dla termostatów typu 2233 i 2234 stosuje siê przy³¹cze ko³nierzo-
we, element noœny i pokrywê ochronn¹ do monta¿u naœciennego.

• Osprzêt
Dla ochrony ³¹cznika termostatu przed przekroczeniem dopu-
szczalnych parametrów pracy montuje siê miêdzy zaworem i
³¹cznikiem element przed³u¿aj¹cy i/lub poœrednicz¹cy.
Element przed³u¿aj¹cy nale¿y stosowaæ dla temperatury powy-
¿ej 220°C (430°F) (patrz wykres ciœnienia i temperatury).

Element poœrednicz¹cy w wykonaniu ze stali nierdzewnej od-
dziela elementy ³¹cznika wykonane z metali kolorowych od
medium w zaworze i zapobiega wyciekowi medium podczas
wymiany termostatu.
Przy³¹cza podwójne stosowane s¹ w celu zamontowania do-
datkowego, drugiego termostatu (szczegó³y patrz karta katalo-
gowa T 2036).

tuleja
zanurzeniowa G 1

Typ 4/2231/2212/2401 · regulator
temperatury, ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa i ogranicznik ciœnienia

(TR/STB/DB) Rys. 9 · Regulator temperatury typu 1u/4u i urz¹dzenia kombinowane

przy³¹cze podwójne
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Typ 1u · z zaworem ko³nierzowym
i termostatem regulacyjnym typu 2232 

Typ 4u · z termostatem regulacyjnym
typu 2231 

Rys. 8 · Osprzêt

Rys. 7 · Tuleje zanurzeniowe i elementy mocuj¹ce

tuleja 
zanurzeniowa 
z ko³nierzem

ko³nierz 

pokrywa
ochronna

element przed³u¿aj¹cy

element
poœrednicz¹cy



Przyk³ady zastosowañ

Regulacja temperatury dla ró¿nych odbiorców
T1 ogrzewanie lub ch³odzenie z zastosowaniem zaworu przelotowego
T2 ogrzewanie z zastosowaniem zaworu trójdrogowego (mieszaj¹cego)
T3 regulacja temperatury kana³u wentylacyjnego ogrzewanego wod¹ 
T4 regulacja temperatury w szafie suszarniczej, suszarni 

lub magazynie ogrzewanych par¹ 

Regulacja temperatury w bojlerach, wytwornicach ciep³a 
i wymiennikach ciep³a
T5 regulacja temperatury w obwodzie bojlera ogrzewanego wod¹
T6 regulacja temperatury w obwodzie bojlera ogrzewanego par¹ 
T7 regulacja temperatury w obwodzie wytwornicy ciep³a lub 

wymiennika ciep³a 
T8 regulacja temperatury i ograniczanie temperatury bezpieczeñstwa

w obwodzie wytwornicy ciep³a lub wymiennika ciep³a

Regulacja temperatury instalacjach ciep³owniczych 
i ch³odz¹cych
T9 regulacja temperatury wody powrotnej
T10 wêze³ cieplny z regulacj¹ temperatury i ró¿nicy ciœnieñ
T11 regulacja temperatury kondensatora
T12 regulacja obwodu wody ch³odz¹cej silnika lub sprê¿arki

Legenda do rysunku przedstawiaj¹cego przyk³ady zastosowañ
1 typ 1, 1u, 4, 4u
2 typ 8,9
3 typ 1,4 z termostatem typu 2233 lub 2234
4 typ 1, 4 z termostatem typu 2235
5 typ 1, 4 z termostatem typu 2231 i termostatem bezpieczeñstwa

typu 2212
6 typ 1, 4
7 typ 42-24, wersja DoT z termostatem typu 2231
8 typ 1u, 4u
9 filtr firmy SAMSON
10 odwadniacz parowy firmy SAMSON

Inne przyk³ady zastosowañ atestowanych urz¹dzeñ patrz kar-
ta zbiorcza T 2040. 

Zmiany techniczne zastrze¿one
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