Regulatory bezpoœredniego dzia³ania
Regulator temperatury typu 8
z nieodci¹¿onym ciœnieniowo zaworem trójdrogowym

Zastosowanie
Regulator temperatury z zaworem mieszaj¹cym lub rozdzielaj¹cym dla instalacji ogrzewanych lub ch³odzonych wod¹, z
termostatami regulacyjnymi o wartoœci zadanej w zakresie od
–10 do +250oC i zaworem trójdrogowym o œrednicy nominalnej DN 15 do DN 50, na ciœnienie nominalne PN 16 do 40
i temperatury do 350oC.

Wskazówka
Oferujemy posiadaj¹ce atest typu regulatory
temperatury (TR), ograniczniki temperatury (TB),
czujniki temperatury bezpieczeñstwa (STW)
i ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB).

Urz¹dzenie sk³ada siê z nie odci¹¿onego ciœnieniowo zaworu
trójdrogowego i termostatu z czujnikiem temperatury, nastawnika wartoœci zadanej z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, kapilary i si³ownika.
Cechy charakterystyczne
– Nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bezpoœredniego dzia³ania.
– Du¿y zakres i wygodna nastawa wartoœci zadanych.
– Zawór trójdrogowy do wyboru w wersji mieszaj¹cej lub
rozdzielaj¹cej, stosowany dla cieczy.
– Przep³yw w przekroju AB jest praktycznie niezale¿ny od
po³o¿enia grzyba zaworu.
– Korpus zaworu do wyboru z ¿eliwa szarego, staliwa lub stali
nierdzewnej.
– Wykonanie z podwójnym przy³¹czem dla ogranicznika temperatury lub dla zamontowania drugiego termostatu regulacyjnego (szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 2036).
Wykonania
Regulator temperatury typu 8 · z zaworem trójdrogowym typu
2118 o œrednicy od DN 15 do DN 50, na PN 16 do 40 i
termostatem regulacyjnym typu 2231 do 2235.
Zawory trójdrogowe do wyboru z grzybem w po³o¿eniu dla
pracy w trybie mieszaj¹cym lub rozdzielaj¹cym. Szczegó³owe
informacje na temat zastosowania termostatów patrz karta
zbiorcza T 2010.
Typ 2118/2231 (rys.1) · z termostatem regulacyjnym typu
2231, nastawnikiem wartoœci zadanej na czujniku w zakresie
od –10 do +150oC, dla cieczy i pary.
Typ 2118/2232 (rys.3) · z termostatem regulacyjnym typu
2232, z osobnym nastawnikiem wartoœci zadanej w zakresie
od –10 do +250oC, dla cieczy i pary.
Typ 2118/2233 (rys.2) · z termostatem regulacyjnym typu
2233, nastawnikiem wartoœci zadanej na czujniku w zakresie
od –10 do +150oC, dla cieczy, powietrza i innych gazów.
Typ 2118/2234 z termostatem regulacyjnym typu 2234, z
osobnym nastawnikiem wartoœci zadanej w zakresie od –10 do
+250oC, dla cieczy, powietrza i innych gazów.
Typ 2118/2235 z termostatem regulacyjnym typu 2235, z
osobnym nastawnikiem wartoœci zadanej i z czujnikiem w
postaci zwoju przeznaczonego do uk³adania w pomieszczeniu, zakres wartoœci zadanych od –10 do +250oC, dla hal
magazynowych ogrzewanych ciep³ym powietrzem, szaf suszarkowych, klimatyzacyjnych i grzewczych.
Wykonanie wed³ug ANSI na ¿yczenie klienta

Przynale¿na karta zbiorcza

T 2010

Rys. 1 · Regulator temperatury typu 8 z termostatem
regulacyjnym typu 2231

Rys. 2
Regulator temperatury typu 8 z termostatem regulacyjnym
typu 2232, wykonanie z osobn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej

Wykres ciœnienia i temperatury Podane wartoœci ciœnienia roboczego ograniczane s¹ przez
wykres ciœnienia i temperatury
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Sposób dzia³ania (rys. 3 i 4)
Regulatory dzia³aj¹ na zasadzie rozszerzalnoœci termicznej cieczy,
któr¹ wype³nione s¹ czujnik temperatury (11), kapilara (8) i si³ownik
(7). Zale¿na od temperatury zmiana objêtoœci cieczy znajduj¹cej siê
w czujniku przesuwa mieszek nastawczy w si³owniku i po³¹czony
z nim trzpieñ (5) grzyba (3) zaworu regulacyjnego.
Przep³yw noœnika ciep³a jest zale¿ny od i wielkoœci przeœwitu
miêdzy grzybem i gniazdem (2) zaworu.
Wartoœæ zadan¹ nastawia siê na skali (10) za pomoc¹ klucza (9).
W wypadku zaworów mieszaj¹cych DN 15 do DN 50 (na
rys. 4 z grzybem w po³o¿eniu I) medium doprowadzane jest do
wejœæ A i B. Ca³kowite natê¿enie przep³ywu przechodzi przez
wyjœcie AB. Przep³yw od A lub B do AB jest zale¿ny od wielkoœci
przeœwitu pomiêdzy gniazdem (2) i grzybem (3), a w zwi¹zku
z tym od po³o¿enia trzpienia grzyba (5). Wzrost temperatury
powoduje otwarcie kana³u A i zamkniêcie kana³u B.
W wypadku zaworów rozdzielaj¹cych medium doprowadzane
jest do wejœcia AB, zaœ rozdzielone strumienie odprowadzane
s¹ przez wyjœcia A i B. Przep³yw od AB do A lub B jest zale¿ny
od po³o¿enia trzpienia grzyba.
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Rys. 3
Regulator temperatury typu 8 z termostatem
regulacyjnym typu 2231 i zaworem trójdrogowym z grzybem
w po³o¿eniu I, strza³ki wskazuj¹ kierunek przep³ywu dla pracy
w trybie mieszaj¹cym
B
1
2

Zawór regulacyjny
1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb
4 czêœæ dolna
5 trzpieñ grzyba
ze sprê¿yn¹
6 gwint przy³¹czeniowy
si³ownika termostatu

3

Termostat regulacyjny
7 ³¹cznik
8 kapilara
9 klucz do nastawy wartoœci zadanej
10 skala wartoœci zadanych
11 czujnik temperatury
(czujnik prêtowy)

A

AB
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Rys. 4 · Zawór trójdrogowy
z grzybem w po³o¿eniu II, strza³ki wskazuj¹ kierunek przep³ywu
dla pracy w trybie rozdzielaj¹cym (DN 15-25)

Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia podane zosta³y w jednostkach bar (nadciœnienie). Podane dopuszczalne
ciœnienie i ró¿nica ciœnieñ ograniczane s¹ przez wykres ciœnienia i temperatury oraz ciœnienie nominalne (wg DIN 2401).
Zawór trójdrogowy
ciœnienie
typu 2118
nominalne
Wspó³czynniki Kvs i max. dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ Dp1)
Przy³¹cza
DN
15
4; 1,62)
Zawór mieszaj¹cy
wspó³czynnik Kvs
Dp
dla p w B > od p w A
10
Dp
dla p w A > od p w B
Zawór rozdzielaj¹cy
wspó³czynnik Kvs
4; 1,62)
Dp
10
Dopuszczalna temperatura na zaworze
Termostat typu 2231 do typu 2235
Zakres wartoœci zadanej (rozpiêtoœæ nastaw 100oC)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
dla nastawnika wartoœci zadanej
Dopuszczalna temperatura na czujniku
Dopuszczalne ciœnienie
na czujniku
D³ugoœæ kapilary
1)
2)

2

typ 2231/2232
typ 2233/2234

PN 16
20
6,3
6,2
1,2
6,3
6,2

PN 16 do PN 40
25
10
4,2

32
16

40
20
3
0,5
20

50
32

10
16
4,2
1,7
1,1
patrz wykres ciœnienia i temperatury
wielkoœæ 150
–10 do +90oC, 20 do 120oC lub 50 do 150oC
dla typów 2232, 2234, 2235 tak¿e 100 do 200oC, 150 do 250oC

32

–40 do +80oC
100oC powy¿ej wartoœci zadanej
bez os³ony: PN 40 z os³on¹: PN 40 (wykonanie z miedzi na PN 16) lub PN 63
z os³on¹ z ko³nierzem: PN 40/DN 32 lub PN 100/DN 40
bez os³ony: PN 40 z ko³nierzem : PN 6 (Ø zewn. 140) lub PN 40/DN 32
3 m (wykonanie specjalne: 5, 10 lub 15 m)

ró¿nica ciœnieñ odpowiada ciœnieniu przed zaworem dla pary wodnej lub ciœnieniu pompy dla cieczy
wykonanie specjalne
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Tabela 2 · Materia³y (WN = numer materia³u)
Zawór trójdrogowy typu 2118
Przy³¹cza
DN 15 do DN 50
Ciœnienie nominalne
PN 16
PN 25/403)
stal
staliwo
¿eliwo szare
Korpus1)
nierdzewna
GS-C 25
GG-25
WN 1.4581
WN 1.0619
WN 0.6025
Gniazdo i grzyb
stal nierdzewna WN 1.4006
WN 1.4571
Trzpieñ grzyba
WN 1.4301/WN 1.4310
/sprê¿yna
Korpus mieszka
St 35.8 (WN 1.0305)
WN 1.4571
Pierœcieñ
grafit z noœnikiem metalicznym
uszczelniaj¹cy
El. przed³u¿aj¹cy
mosi¹dz (wykonanie specjalne:
WN 1.4301
/el. poœrednicz¹cy
stal nierdzewna) WN 1.4301)
2)
Termostat typu 2231, 2232, 2233, 2234 i 2235
wyk. standardowe
wykonanie specjalne
Si³ownik
mosi¹dz, nilowany
typ 2231/2 br¹z, niklowany
–
Czujnik typ 2233/4 miedŸ, niklowana
stal
typ 2235
miedŸ
nierdzewna
Kapilara

miedŸ
WN 1.4571
w p³aszczu z
tw. sztucznego

miedŸ, niklowana

Os³ona czujnika z przy³¹czem gwintowanym
tuleja zanurzeniowa
br¹z, niklowany
miedŸ
z³¹czka gwintowana mosi¹dz, nilowany
miedŸ
... z przy³¹czem ko³nierzowym
pow³oka z
tuleja zanurzeniowa
stal

Monta¿ regulatorów z zaworem trójdrogowym w instalacjach
grzewczych lub ch³odz¹cych zale¿ny jest od po³o¿enia grzyba
w zaworze.
po³o¿enie grzyba I
dla zaworów
mieszaj¹cych
DN 15 do 50

WN 1.4571
WN 1.4571

B

pow³oka z tworzywa sztucznego (dla temp. do 80oC), pow³oka z PCV lub PPH.
Wykonanie z teflonu, tuleja zanurzeniowa: teflon, ko³nierz: stal w p³aszczu
teflonowym
2)
brak typu 2235 w wykonaniu ze stali nierdzewnej
3)
tylko DN 32-50

Wykres przep³ywu dla wody
Przedstawione na wykresie wartoœci dotycz¹ zaworów ca³kowicie
otwartych.
h

B

AB

AB

A

1)

3
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A

wzrost temperatury
powoduje zamykanie
kana³u B i otwieranie
kana³u A

wzrost temperatury
powoduje zamykanie
kana³u A i otwieranie
kana³u B

Instalacja grzewcza
z zaworem mieszaj¹cym z zaworem rozdzielaj¹cym z zaworem rozdzielaj¹cym
po stronie zasilania
po stronie zasilania
po stronie zasilania
zasilanie

Q

po³o¿enie grzyba II
dla zaworów
rozdzielaj¹cych
DN 15 do 50

WN 1.4571

tw. sztucznego
lub teflonu1) WN 1.4571

stal

ko³nierz

Atestowana armatura bezpieczeñstwa
Numer katalogowy na ¿yczenie klienta. Oferujemy:
Regulator temperatury (TR) z termostatem typu 2231, 2232,
2233, 2234 lub 2235 i zaworem regulacyjnym typu 2118,
DN 15 do DN 50 dla max. ciœnienia roboczego nie przekraczaj¹cego przewidzianej w danych technicznych max. dopuszczalnej ró¿nicy ciœnieñ Dp.
Czujniki bez os³ony: stosowane do 40 bar
Czujniki z os³on¹ G1: tylko w wykonaniu firmy SAMSON, br¹z
i WN 1.4571 do 40 bar, miedŸ do 16 bar.
Ogranicznik temperatury (TB) z termostatem i zaworem regulacyjnym zgodnie z powy¿sz¹ specyfikacj¹ z przy³¹czem podwójnym DoV (patrz karta katalogowa T 2036).
Szczegó³owe informacje na temat wyboru i zastosowania urz¹dzeñ posiadaj¹cych atest typu patrz karta zbiorcza T 2040.
Ponadto oferujemy: czujniki temperatury bezpieczeñstwa
(STW) i ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB).
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 2043 i T 2046.
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Rys. 5 · Wykres przep³ywu dla wody

Tekst zamówienia
Regulator temperatury typu 8/..., DN ..., PN ..., zawór mieszaj¹cy
lub rozdzielaj¹cy, materia³ korpusu ..., z termostatem typu ...,
zakres wartoœci zadanych ... oC, kapilara ... m, ew. wykonanie
specjalne, ew. wyposa¿enie dodatkowe ...
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Rys. 6 · Zawory trójdrogowe w instalacjach grzewczych i ch³odz¹cych
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Wymiary w mm i ciê¿ar
DN

Zawór trójdrogowy typu 2118
D³ugoœæ zabudowy L
H2
do 220oC
H1
do 350oC
do 220oC
H
do 350oC
Ciê¿ar (korpus PN 16)1)

ok. kg

20
150
80
285
425
575
715
6,5

5

Typ

Termostat
G³êbokoœæ zanurzenia T
Ciê¿ar
1)

15
130
70

2231
290
3,2

ok. kg

25
160
85

32
180
100

8

2232
235
4,0

40
200
105
280
420
570
710
14,5

12,5
2233
430
3,4

50
230
120

17

2234
460
3,7

2235
3460
3,6

+15% dla PN 25/40 (DN 32-50)

Typ 2118

Typ 2231/2233

Typ 2232/2234

1

Ø25

1

410

G1

– Sposób monta¿u czujnika jest dowolny. Musi on byæ jednak
ca³kowicie zanurzony w regulowanym medium. W miejscu
zamontowania nie mo¿e dochodziæ do przegrzewania czujnika ani do wystêpowania wyraŸnych stref nieczu³oœci.
– Nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ tylko materia³y tego samego rodzaju,
np. wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej z os³on¹ czujnika
ze stali nierdzewnej WN 1.4571.

290

T

G1

G1
G1

z osobn¹ nastaw¹
wartoœci zadanej
Rys. 7 · Wymiary zaworów i termostatów

Monta¿
– Zawór przystosowany jest do monta¿u w ruroci¹gach poziomych. Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie. Przy³¹cze termostatu powinno byæ skierowane ku do³owi.
– Kapilara powinna byæ umieszczona tak, aby nie dzia³a³y na
ni¹ wiêksze wahania temperatury (temperatura otoczenia
ok. 20oC) i aby zapobiec jej uszkodzeniom mechanicznym.
Najmniejszy promieñ giêcia wynosi 50 mm.
Os³ony czujnika dla typu 2231/2232
2231
325

Element poœrednicz¹cy
(Ciê¿ar ok. 0,2 kg)
Element przed³u¿aj¹cy
(Ciê¿ar ok. 0,5 kg)

Element noœny i pokrywa
dla zabudowy naœciennej

2232
250

G1

8

Ø140(Ø170)
Ø100(Ø125)
G1¼

18(26)

Termostat
typu
G³êbokoœæ zanurzenia T2 w mm

Wyposa¿enie dodatkowe
Dla ochrony si³ownika przed prac¹ w niew³aœciwych warunkach zaleca siê monta¿ miêdzy zaworem trójdrogowym i si³ownikiem elementu przed³u¿aj¹cego i/lub poœrednicz¹cego.
Element przed³u¿aj¹cy nale¿y stosowaæ dla temperatury powy¿ej 220oC (patrz wykres ciœnienia i temperatury).
Element poœrednicz¹cy w wykonaniu ze stali nierdzewnej oddziela elementy si³ownika wykonane z metali kolorowych od
medium w zaworze i zapobiega przeciekowi medium przy
wymianie termostatu.
Dla czujników prêtowych typu 2231/2232: os³ony z przy³¹czem gwintowym lub ko³nierzowym.
Dla czujników prêtowych typu 2233/2234: element noœny i
pokrywa do zabudowy naœciennej.

G1(G1¼)
T2

4xØ18(Ø22)

Ø28(Ø30)

SW36

T2

L 1)

Ø28(Ø30)

z przy³¹czem gwintowanym
G1 dla PN 40
(wykonanie z miedzi: PN 16)
G11⁄4 dla PN 63
(wymiary w nawiasach)

z przy³¹czem ko³nierzowym
DN 32 dla PN 40

G1

DN 40 dla PN 100
(wymiary w nawiasach)

1)

element przed³u¿aj¹cy:
L = 140 mm

10(18)

ko³nierz dla typu 2233 i 2234
Ø11(Ø18)

G1¼

Ø110(Ø100)
Ø140

element poœrednicz¹cy:
L = 55 mm

ko³nierz PN 6; Ø zewn. 140
ko³nierz PN 40/DN 32
(wymiary w nawiasach)

Rys. 8 · Wymiary wyposa¿enia dodatkowego

Zmiany techniczne zastrze¿one
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