Regulátory teploty bez pomocné energie
Regulátor teploty typ 8
s trojcestným ventilem bez tlakového odlehèení

Pouití
Regulátory teploty se smìšovacím nebo rozdìlovacím ventilem
pro zaøízení vytápìná nebo chlazená kapalinami, s regulaèními termostaty pro poadované hodnoty od -10 °C do
+ 250 °C. Trojcestné ventily s jmenovitou svìtlostí DN
15 a DN 100 - jmenovitým tlakem PN 16 a PN
40 a teplotami do 350 °C.

Pøístroje se skládají z tlakovì neodlehèeného trojcestného
ventilu a regulaèního termostatu s teplotním èidlem, ovladaèe
poadované teploty s pojistkou nadmìrné teploty, spojovací
trubky a pracovního tìlesa.
Charakteristické znaky
- P regulátory nenároèné na údrbu, není zapotøebí ádná
pomocná energie
- široký rozsah poadované teploty a pohodlné nastavení
poadované hodnoty
- trojcestný ventil, volitelnì s uspoøádáním kuelky pro
smìšovací nebo rozdìlovací provoz kapalin
- prùtok v prùøezu AB prakticky nezávislý na postavení
kuelky ventilu
- tìleso ventilu volitelnì z šedé litiny, ocelolitiny nebo
korozivzdorné ocelolitiny
- provedení s dvojitým pøipojením pro omezovaè teploty
nebo pro namontování druhého regulaèního termostatu.
Podrobnosti viz typový list T 2036.
Provedení
Regulátor teploty typ 8 s trojcestným ventilem typ 2118 ⋅
DN 15 a DN 100 ⋅ PN 16 a PN 40 ⋅ regulaèní termostat typ
2231 a 2235.
Trojcestné ventily volitelnì s uspoøádáním kuelky pro smìšovací nebo rozdìlovací provoz. Provedení DN 15 a DN 25 jsou
pouitelná jak pro smìšovací provoz, tak také pro rozdìlovací
provoz. Podrobnosti o pouití termostatù viz pøehledový list
T 2010.
Typ 2118/2231 (obr. 1) ⋅ s regulaèním termostatem typ 2231 pro kapaliny a páru ⋅ poadované hodnoty od -10 do +150 °C
- nastavení poadované hodnoty na èidle.
Typ 2118/2232 (obr. 2) ⋅ s regulaèním termostatem typ 2232 pro kapaliny ⋅ poadované hodnoty od -10 do +250 °C oddìlené nastavení poadované hodnoty.
Typ 2118/2233 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2233 pro kapaliny, vzduch a jiné plyny ⋅ poadované hodnoty od -10 do
+150 °C - nastavení poadované hodnoty na èidle.
Typ 2118/2234 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2234 ⋅ pro kapaliny, vzduch a jiné plyny ⋅ poadované hodnoty od -10 a
+250 °C ⋅ oddìlené nastavení poadované hodnoty.
Typ 2118/2235 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2235 ⋅ pro
vzduchem vytápìné skladové haly, sušicí, klimatizaèní
a ohøívací skøínì ⋅ poadované hodnoty od -10 do +250 °C oddìlené nastavení poadované hodnoty a samouloitelná
trubka èidla.
Provedení podle ANSI na poptávku

Pøíslušný pøehledový list

T 2010

Upozornìní
Typovì testované regulátory teploty (TR),
omezovaèe teploty (TB), bezpeènostní hlídaèe
teploty (STW) a bezpeènostní omezovaèe teploty
(STB) jsou k dodání. Testované DIN

Obr. 1 ⋅ Regulátor teploty typ 8 s regulaèním termostatem typ 2231

Obr. 2 ⋅ Regulátor teploty typ 8 s regulaèním termostatem typ 2232,
provedení s oddìleným nastavením poadované hodnoty

Diagram tlaku - teploty

Udané provozní tlaky jsou
omezeny údaji v diagramu
tlak.-teplota.
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Funkce (obr. 3 a 4)
Regulátory pracují na principu roztanosti kapalin. Teplotní
èidlo (11), spojovací trubka (8) a pracovní tìleso (7) jsou
naplnìny kapalinou. Roztaení a uvolnìní této kapaliny pøestavují v závislosti na teplotì pracovní tìleso a následkem toho i tyè
kuelky (5) regulaèního ventilu s kuelkou (3).
Postavení kuelky urèuje prùtok nosièe tepla uvolnìnou plochou
mezi kuelkou a sedlem (2).
Poadovaná teplota se dá nastavit klíèem (9) na hodnotu
odeèitatelnou na stupnici (10).
U smìšovacích ventilù DN 15 a DN 100 (podle obr. 4)
s uspoøádáním kuelky I) jsou pøivádìna media, která se mají
smìšovat, u A a B. Prùtok po smísení odtéká AB. Prùtok od A
nebo B do AB je závislý na volné ploše mezi sedly (2) a kuelkami (3) a tím na postavení tyèe kuelky (5). Pøi stoupající
teplotì je pøipojení A otevíráno a pøipojení B zavíráno.
Naproti tomu u rozdìlovacích ventilù medium u AB je
pøivádìno a dílèí proudy odtékají u A nebo B. Prùtok od AB do
A nebo B je závislý na postavení tyèe kuelky.
Rozdìlovací ventily DN 15 a DN 25 mají na obr. 3 zobrazené
uspoøádání I. Pøi tomto uspoøádání se také v rozdìlovacím provozu pøipojení A otevírá a pøipojení B uzavírá, kdy teplota na
èidle stoupá.
Pouze rozdìlovací ventily DN 32 a DN 100 vykazují
uspoøádání kuelky II (obr. 4). U tìchto rozdìlovacích ventilù se
pøi stoupající teplotì pøipojení A uzavírá a pøipojení B otevírá.

Trojcestný ventil
1 Tìleso ventilu
2 Sedlo (vymìnitelné)
3 Kuelka
4 Vlnovcové tìleso
5 Tyè kualky s pruinou
6 Pøípojná vsuvka s pøev
leèným šroubením

Regulaèní termostat
7 Pracovní tìleso
8 Propojovací trubice
9 Klíè k nastavení poad. hodnoty
10 Stupnice poad. Hodnoty
11 Teplotní èidlo (tyèové èidlo)
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Bild 3 ⋅ Regulátor teploty typ 8 s regulaèním termostatem typ 2231
a trojcestný ventil s uspoøádáním kuelky I, smìry šipek
pro smìšovací provoz

Bild 4 ⋅ Trojcestný ventil s uspoøádáním kuelky II, smìry šipek pro
rozdìlovací provoz

Tabulka1 × Technická data ⋅ Všechny tlaky jako pøetlak v bar. Uvedené pøípustné tlaky a diferenèní tlaky jsou omezeny diagramem
tlak-teplota a stupnìm jmen. tlaku (dle DIN 2401)
Trojcestný ventil typ 2118

stupeò jmen. tlaku

PN 16 a PN 40

Hodnoty KVS a max. pøíp. Diferenèní tlaky ∆p1)
Velikosti pøipojení
Smìšovací ventil

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

Hodnota KVS

4

6,3

8

16

20

32

50

80

125

pøi p v B > p v A

∆p

10

3

1

pøi p v A > p v B

∆p

1,2

0,5

0,3

Rozdìlovací ventil

KVS
∆p

4

6,3

8

1,2

Rozsah poad. hodnoty (rozpìtí poad. hodnot 100°C)

40

64

100

0,3

velikost 150
−10 a +90 °C, 20 a 120 °C nebo 50 a 150 °C
u typù 2232, 2234, 2235 té 100 a 200 °C, 150 a 250 °C

Pøípustná teplota okolí v místì nastavení poad.
teploty

–40 a +80 °C
100 °C nad nastavenou poadovanou hodnotu

Pøíp. teplota na èidle
typ 2231/2232

Bez ponorné jímky: PN 40 s ponornou jímkou: PN 40 (provedení mìï PN 16) nebo PN 63
s pøírubou PN 40/DN 32 nebo PN 100/DN 40

typ 2233/2234

Bez ponorné jímky: PN 40

Délka spojovacího potrubí

2

26

Viz diagram tlaku-teploty

Termostat typ 2231 a typ 2235

1)

16
0,5

Pøípustná teplota ventilu

Pøíp.tlak
na èidle

10

s pøírubou: PN 6 (140 vnìjší ∅ ) nebo PN 40/DN 32
3 m (zvláštní provedení: 5, 10 nebo 15 m)

Diferenèní tlak odpovídá tlaku èerpadla u kapalin

T 2031 CZ

Tabulka 2 ⋅ materiály (WN = materiál èís.)
Trojcestný ventil typ 2118
Velikost pøipojení

DN 15 a DN 100

Jmen. tlak

PN 16

PN 25/40

šedolitina
GG-25
WN 0.6025

Tìleso1)
Sedlo a kuelka

ocelolitin
GS-C 25
WN 1.0619

korozivzdorná
ocelolitina
WN 1.4581

nerez ocel WN 1.4006

Tyè
kuelky/pruina

WN 1.4571

WN 1.4301/WN 1.4310

Tìleso vlnovce

St 35.8 (WN 1.0305)

Tìsnící krouek

WN 1.4571

grafit s kovovým nosièem

Prodluovací kus /
mezikus

mosaz (zvláštní provedení:
nerez ocell WN 1.4301)

WN 1.4301

Termostat typ 2231, 2232, 2233, 2234 a 22352)
Normální provedení
Pracovní tìleso
Èidlo

Zvláštní provedení

Typovì testovaná bezpeènostní zaøízení
Registraèní èíslo obdríte na vyádání. Jsou k dodání:
Regulátory teploty (TR) s termostatem typ 2231, 2232,
2233, 2234 neb 2235 a trojcestným ventilem typ 2118, DN 15
a DN 100, u nìho max. provozní tlak nesmí pøekroèit max.
pøíp. diferenèní tlak (p, uvedený v technických datech.
Èidlo bez ponorné jímky pouitelné a do 40 bar
s ponornou jímkou: jen s provedením SAMSON G1, bronz
a WN 1.4571 do 40 bar, mìï do 16 bar.
Omezovaè teploty (TB) s termostatem a trojcestným ventilem
podle shora uvedené specifikace a dvojitým pøipojením DoV
(srovn. typový list T 2036).
Podrobnosti o výbìru a pouití typovì testovaných pøístrojù viz
pøehledový list T 2040.
Kromì toho lze dodat: bezpeènostní hlídaèe teploty
(STW) a bezpeènostní omezovaèe teploty (STB).
Podrobnosti naleznete v typových listech T 2043 a T 2046.

mosaz niklovaná

typ 2231/2

bronz, niklovaná

typ 2233/4

mìï, niklovaná

typ 2235

−

nerez ocel
WN 1.4571

mìï

Spojovací potrubí

Cu, potaená
plastem

mìï, niklovaná

Uspoøádání regulátorù teploty s trojcestným ventilem závislé na uspoøádání kuelky ve ventilu Uspoøádání kuelky I Uspoøádání kuelky I Uspoøádání kuelky II
pro rozdìl.provoz pro rozdìl.provoz jen
smìšovací provoz
DN 32 a 100
DN 15 a DN 25
DN 15 a 100

Ponorná jímka se závitovým pøipojením

B

Ponorná trubice

bronz, niklovaná

mìï

WN 1.4571

Závitová vsuvka

bronz, niklovaná

mìï

WN 1.4571

AB

... s pøírubovým pøipojením

1)

A

Ponorná trubice

ocel

Pøíruba

ocel

Povleèená WN 1.4571
plastem nebo
WN 1.4571
PTFE1)

Povlak plast - pro teploty a 80 °C - PVC nebo povlak PPH.
Provedení PTFE - ponorná jímka: PTFE - Pøíruba: ocel s jímkou PTFE

2)

h

Q

Pøipojení B uzavírá
a A otvírá pøi stoupající
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Obr.5 ⋅ Graf prùtoku pro vodu

Objednací text
Regulátor teploty typ 8/ ...,DN ..., PN..., smìšovací nebo
rozdìlovací ventil, materiál tìlesa ..., s termostatem typ ...,
rozsah poadované hodnoty ... °C, propojovací trubice ... m,
event. zvláštní provedení ..., event. pøíslušenství ...
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Obr 6 ⋅ Trojcestné ventily v zaøízeních pro topení a chlazení

T 2031CZ

Tabulka 3 ⋅ míry v mm a hmotnosti
Trojcestný ventil typ 2118
Stavební délka L
H2
do 220 °C
H1
do 350 °C
do 220 °C
H
do 350 °C
Hmotnost (tìleso PN 16)1)

DN

15
130
70

cca. kg

Termostat

5

typ

Hloubka ponoru T
Hmotnost
1)

20
150
80
285
425
575
715
6,5

cca. kg

25
160
85

32
180
100

8

12,5

40
200
105
280
420
570
710
14,5

50
230
120

65
290
130

17

29

80
310
140
205
345
495
635
44

100
350
150

66

2231

2232

2233

2234

2235

290

235

430

460

3460

3,2

4,0

3,4

3,7

3,6

+15% pro PN 25/40

Typ 2118

Typ 2231/2233

−

Typ 2232/2234

−

1

Ø25

1

410

G1

Poloha zabudování tyèkového èidla je libovolná, musí se
vnoøit celou svou délkou do media, které má regulovat. Na
místì montáe nesmí nastat ádné pøehøátí a znatelné
neèinné èasy.
Kombinovat pouze stejnorodé materiály, napø. výmìníky
tepla v nerez - oceli s ponornými jímkami z nerez oceli
1.4571.

290

T

G1

G1

Pøíslušenství
Prodluovavací kus a/nebo mezikus. K ochranì pracovního tìlesa pøed nepøípustnými provozními podmínkami mezi
trojcestným ventilem a pracovním tìlesem.
Prodluovací kus je nutný pøi teplotách nad 220 °C (viz diagram tlak - teplota).
Mezikus oddìluje u provedení z nerez. oceli barevné kovy
pracovního tìlesa od media ve ventilu; zabraòuje úniku media
pøi výmìnì termostatu.
Pro tyèkové èidlo typ 2231/ 2232: ponorné jímky s pøipojením závitovým nebo pøírubovým.
Pro tyèkové èidlo typ 2233 a 2234: nosný prvek a krycí
poklop pro montá na stìnu

G1

s oddìleným nastavením
poadované hodnoty
Obr. 7 ⋅ rozmìry - ventil a termostaty -

Montá
− Montá do horizontálnì probíhajících potrubí, pøipojení
termostatu musí smìøovat dolù, smìr prùtoku odpovídající
šipce na tìlese.
− Na propojovací kapiláøe nesmìjí nastat ádné výkyvy
teploty okolí. Vyvarovat se mechanických poškození, min.
polomìr ohybu = 50 mm.

Nosný prvek a krycí poklop pro montá
na stìnu
Ø140(Ø170)
Ø100(Ø125)
G1¼

4xØ18(Ø22)

18(26)

Ponorné jímky pro typ 2231/2232
Termostat
typ
2231 2232
Hl.ponoru T2 v mm
325
250

Mezikus
(Hmotnost cca. 0,2 kg)
Prodluovací kus
(Hmotnost cca. 0,5 kg)

T2

Ø28(Ø30)

se závitovým pøípojem
G1 pro PN 40 (provedení
v mìdi PN 16)
G1 14 für PN 63

s pøírubovým pøípojem
DN 32 pro PN 40
DN 40 pro PN 100
míry v závorkách ( )

1)

Pøíruba pro typ 2233 a typ 2234

mezikus: L = 55 mm
prodluovací kus L = 140 mm

Pøíruba PN 6; 140 vnìjší prùmìr ∅
Pøíruba PN 40/DN 32
(míry v závorkách)
Obr. 8 ⋅ Rozmìry - pøíslušenství -
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