
Alkalmazás
Hômérséklet- szabályozó kettôs csatlakozással egy további ter-
mosztát beépítéséhez, szélesebb szabályozási nagyság megvalósí-
tására.
Hômérséklet- szabályozó kézi beállítással a beállítási mûveletbe
való kézi beavatkozás céljából.
DN 15 ... DN 250 méretek közötti átmeneti szelepekkel és
DN 15 ... DN 150 méretek közötti háromjáratú szelepekkel ⋅
névleges nyomás PN 16 ... PN 40

A Típus 1, Típus 4, Típus 8 és Típus 9 hômérséklet- szabályozóknál
az állítószelep és a szabályozó termosztát közé egy kettôs csatla-
kozó (... DN 100 méretig választhatóan reteszeléssel együtt) építhe-
tô be. A kettôs csatlakozások lehetôvé teszik az 1. táblázatban
felsorolt termosztátok alkalmazását. Minden kombinált készü-
léknél az üzemelés során mindíg a nagyobb jel hatása érvényesül.
A reteszelés nélküli kettôs csatlakozók egy mechanikus löketjelzôvel
rendelkeznek (választhatóan egy kiegészítô kapcsolóval a szelep
zárt állásának jelzésére). A szelep helyzete skálán olvasható le.
A kettôs csatlakozás alkalmazásakor egy kézi beállítóval rendelke-
zô közdarab és mechanikus löketjelzô (választhatóan egy kapcso-
lóval a szelep zárt állásának jelzésére) beépítése is figyelembe
vehetô. Csak egy szabályozó termosztát toldása megengedett.
Kivitelek
Kettôs csatlakozó Do1 löketjelzôvel (1. ábra) ⋅ A közvetítôszeg
tömítéssel az "a" csatlakozásnál ⋅ A G 1 csatlakozású kivitelek
megfelelnek a 2111, 2114, 2118 és a 2119 típusú állítószelepek-
nek, valamint a 2231 ... 2235 típusok közötti szabályozó ter-
mosztátoknak.
Kettôs csatlakozó reteszeléssel DoV1 (2. ábra) ⋅ ...DN 100 névle-
ges méretig (külön megrendelésre DN 125 ... DN 150 méretek) ⋅
tömítés és csatlakozások, mint a Do1 jelû kettôs csatlakozónál.
A reteszeléssel rendelkezô kettôs csatlakozóknál a "c" csatlakozás-
ra ráépített egység határolja a járulékos szabályozási nagyságot.
Ha a hômérséklet egy elôre beállított határértéket túllép, akkor zár
az állítószelep és reteszelten zárva marad. A reteszelés oldása, a
készülék újbóli üzembe helyezése csak akkor lehetséges, ha a
hômérséklet a határérték alá csökken.
Kézi beállítás löketjelzôvel HV a szelep kézi bezárásához vagy
lökethatároláshoz.
Kettôs csatlakozás DoS vagy kézi beállítás HvS jeladóval és
mechanikus löketjelzôvel (3. ábra). Az elektromos kapcsoló a
szelep zárt állásában lép mûködésbe és jelet ad egy jelzô-  vagy
riasztó rendszernek.
Mûködési elv (4. ... 6. ábrák)

Tudnivaló
Típusvizsgált berendezések kettôs csatlakozással,
pl. hõmérséklet-határolók (TB) szállíthatók.  Részle-
teket lásd a T 2040 áttekintésben.

3. ábra ⋅ Hômérséklet- szabályozó HvS kézi beállítással
     és végálláskapcsolóval

1. ábra ⋅ Kettôs hômérséklet- szabályozó 2114 típusú állító-
     szeleppel, Do1kettôs csatlakozóval és két 2231 típusú
     szabályozó termosztáttal
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Segédenergia nélküli hômérséklet-szabályozó

Hômérséklet-szabályozó kettôs csatlakozással (Do, DoS)
Hômérséklet-szabályozó kézi beállítással (Hv, HvS)

1. táblázat ⋅ Kettôs csatlakozással vagy kézi beállítással rendelkezô
kivitelek
Szabályozó Típus 1 Típus 4 Típus 8 Típus 9
Típuslap T 2111 T 2121 T 2031 T 2033
Állítószelep Átmeneti szelep Háromjáratú szelep

Típus 2111 2114 2118 2119
DN 15 ... 100 15 ... 250 10 ... 100 15 ... 150

Szabályozó termosztát. Típus 2231, Típus 2232, Típus 2234 vagy
Típus 2235 lásd a T 2010 áttekintésben.
A szabályozók mûszaki adatait lásd a megfelelô típuslapokon
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2. ábra ⋅ Hômérséklet- szabályozó és -határoló
     DoV1 kettôs csatlakozóval



A hômérséklet- szabályozóknál a kettôs csatlakozó az állítószelep
(10) és a szabályozó termosztát (11) közé van elhelyezve.
A "c" csatlakozóra lesz a kiegészítô termosztát (12) ráépítve. A
ráépített egység lökete közvetlenül ("b" csatlakozó) vagy az emelô-
karon (6) keresztül hat a közvetítôszegre (5) és a szelepszárra
(10.1). A szelepszárral mindíg a nagyobb löketû egység kapcsoló-
dik.
A közvetítôszeghez (5) szorosan rögzített mutató (5.1) jelzi a löket
nagyságát.
Az 5. ábra szerinti kettôs csatlakozó egy retesz zárral (7) van
ellátva. Ha a "c" csatlakozásra épített szabályozó termosztát lökete
túllépi az elôre megadott határértéket, akkor az állítószelep (10)
rugója (7.1) reteszelten zár. A reteszelés oldása és az újbóli üzembe
helyezés csak a reteszoldó karral (7.2) lehetséges, ha a zavart
elhárították, és a hômérséklet a határérték alá csökkent.
A kézi beállítás (6. ábra), ill. kettôs csatlakozó a második termosztát
"c" csatlakozására van ráépítve. A fogantyú (8.1) forgatásával fog
a szeg (8.2) befelé és kifelé mozogni és az emelôkaron (6) keresztül
hatni a közvetítôszegre (5).
A jeladóval ellátott kézi beállításnál a mikrokapcsoló (9.1) egy
kiegészítô házban lesz elhelyezve. Mûködtetése a közvetítôszeghez
(5) kapcsolt emelôkarral történik. A finombeállításhoz az állítócsa-
var (9.2) használható.

2. táblázat ⋅ Mûszaki adatok ⋅ Anyagminôségek

Kivitel
Kettôs csatlakozás Kézi beállítás

Do1 DoS DoV1 Hv HvS
Megeng.
hômérséklet 0 ... 130 °C

Elektromos jeladó
Terhelhetôség 230 V~, 10 A ohmos terhelésnél

Anyagminôségek (WN = anyagminôség száma)
Ház Sárgaréz CuZn37Pb, nikkelezett
Közvetítôszeg Korrózióálló acél WN 1.4301
Tömítés EPDM- tömítés PTFE- lapok között

Méretek
3. táblázat ⋅ Méretek mm-ben ⋅ Tömeg

A méret 128 170 128 170 145 − 128 170 128 170
A1 méret 77 115 77 115 95 − 77 115 77 115
A2 méret 62 88 62 88 62 − − − − −
A3 méret, max. 90 160 − 160 90 − 100 125 100 125
Tömeg, kb. kg 1,1 1,8 1,5 2,3 1,4 − 1,5 2,3 1,8 2,6

a, b, c Csatlakozások
1 Ház
1.1 Fedôlemez
2 Csatlakozás tömítéssel
3 Záródugó tömítés nélkül
5 Közvetítôszeg
5.1 Mutató
6 Emelôkar
7 Reteszelés
7.1 Rugó
7.2 Reteszoldó kar

8 Kézi beállítás
8.1 Fogantyú
8.2 Közvetítôszeg
9 Jeladó
9.1 Mikrokapcsoló
9.2 Állítócsavar
10 Állítószelep
10.1 Szelepszár
11 Szabályozó termosztát
12 Kieg. termosztát a

"c" csatlakozáson

5. ábra ⋅ Kettôs csatlakozás reteszeléssel DoV1

6. ábra ⋅ Kézi beállítás – jeladóval –

4. ábra ⋅ Kettôs csatlakozás Do1 – jeladóval –
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A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Kettôs csatlakozás DoSKettôs csatlakozás Do1, DoV1 Kézi beállítás Hv, HvS

DN  15 ... DN 100: 60
DN 125 ... DN 250: 75

7. ábra ⋅ Méretek
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