
Pou�ití

Regulace, omezení, kontrola bezpeŁnosti a bezpeŁnostní
ohraniŁení płívodu energie ke generÆtorøm tepla a výmì-
níkøm tepla, kterØ je tłeba vybavit typovì testovanými płístroji.

Płístroje slou�í pro regulaci a zaji�tìní nepłímo vytÆpìných
výrobníkø tepla v otopných załízeních a załízeních ohłívajících
u�itkovou vodu. Pro parou, horkými kapalinami nebo dÆlko-
vým teplem vytÆpìnØ výrobníky tepla nebo výmìníky tepla
jsou podle załízení zÆvaznì płedepsÆny v płíslu�ných
płedpisech (napł. DIN 4747, DIN 4751 a� 4753) regulÆtory
teploty, omezovaŁe teploty, bezpeŁnostní hlídaŁe teploty
a bezpeŁnostní omezovaŁe teploty. Pro tyto płístroje musí
existovat odpovídající prøkaz spolehlivosti. Tak byla v tomto
płehlednØm listu uvedenÆ provedení Zku�ebny (TÜV) testovÆna
a pod uvedeným Łíslem registru płipu�tìna.

OznaŁení płístrojø

OznaŁení bezpeŁnostních załízení jsou stanovena v DIN 3440
(załízení regulace a omezení teploty pro załízení pro výrobu
tepla). Na obrÆzcích 1 a� 5 uvedenØ teploty poskytují pouze
odkaz na typickØ rozsahy pou�ití znÆzornìných płístrojø.
PotłebnØ vybavení musí odpovídat po�adavkøm załízení
a płíslu�ným bezpeŁnostním płedpisøm.
RegulÆtory teploty (TR), typovì zkou�enØ jsou potłebnØ
u mnoha załízení. Zachycují stÆle velikost regulace, teplotu,
porovnÆvají je se zadanou po�adovanou hodnotou, ovlivòují
skuteŁnou hodnotu ve smyslu płizpøsobení k tØto po�adovanØ
hodnotì a płeru�ují płívod energie płi odpovídajícím płek-
roŁení po�adovanØ hodnoty.
BezpeŁnostní hlídaŁe teploty (STW) płeru�ují płívod ener-
gie płi dosa�ení nastavenØ mezní hodnoty, płi prasknutí pro-
pojovací trubice a płi netìsnosti v ŁidlovØm systØmu (obr. 3).
ZpìtnØ nastavení se provÆdí samoŁinnì, kdy� klesne teplota
tlaku pod mezní hranici a porucha je odstranìna.
BezpeŁnostní omezovaŁe teploty (STB)płeru�ují a blokují
płívod energie płi dosa�ení nastavenØ mezní hodnoty, płi
prasknutí propojovací trubice a płi netìsnosti v ŁidlovØm
systØmu (obrÆzky 4 a 5). ZpìtnØ nastavení a opìtnØ uvedení do
provozu je mo�nØ pouze s nÆstrojem, kdy� klesne teplota tlaku
pod mezní hranici a porucha je odstranìna.
OmezovaŁe tlaku (DB) omezují a blokují płívod energie płi
dosa�ení nastavenØ mezní hodnoty a płi chybÆch v mìłícím
systØmu tlaku (obr. 5). ZpìtnØ nastavení a opìtnØ uvedení do
provozu je mo�nØ pouze tehdy, kdy� klesne teplota tlaku pod
mezní hranici a porucha je odstranìna.

RegulÆtory teploty bez pomocnØ energie

Typovì zkou�enÆ bezpeŁnostní załízení

Typ 1/..., 4/..., 8/..., 9/...

Obr. 4 ⋅ Załízení na výrobu
horkØ vody s regulÆtorem
teploty a bezpeŁnostním
omezovaŁem teploty podle:

Obr. 5 ⋅ Załízení pro ohłev
vody s regulÆtorem teploty a
bezpeŁnostním omezovaŁem
teploty podle DIN 4753

- s prøchozím ventilem - s trojcestným ventilem

Obr. 1 ⋅ Topení teplØ vody s regulÆtorem teploty podle DIN 4751

Obr. 2 ⋅ TopnØ załízení s bez-
peŁnostním hlídaŁem teploty
podle DIN 4747

TopnØ załízení s kombi-
novaným regulÆtorem teploty
a bezpeŁnostním hlídaŁem
teploty podle DIN 4751

TR RegulÆtor teploty
TB OmezovaŁ teploty
STW BezpeŁnostní hlídaŁ teploty
STB BezpeŁnostní omezovaŁ teploty

Upozornìní

Typovì testovanØ płístroje pro załízení
podle DIN 4747, DIN 4751 a� 4753 je
mo�no dodat.

Płíslu�nØ typovØ listy

T 2111, T 2121, T 2031, T 2033,

T 2043 a T 2046

výtisk kvìten 1996
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Typovì testovanÆ bezpeŁnostní załízení

Provedení pro DN 15 a� DN 150 ⋅ PN 16 a� PN 40 ⋅ mezní
hodnoty do 120 °C

RegulÆtory a omezovaŁe pracují podle principu rozta�nosti
nebo adsorpce kapaliny. Zmìna tlaku zÆvislÆ na teplotì
v mìłicím Łidle vede ke zmìnì postavení ku�elky ventilu a tím i
ke zmìnì prøtoku nosiŁe tepla. Lze dodat płístroje s prøchozími
a trojcestnými ventily.

RegulÆtor teploty TR (obr. 6)

Płístroje sestÆvají z regulaŁního termostatu typ 2231 a� 2235,
regulaŁního ventilu typ 2111, 2114, 2118 nebo 2119. Regulují
teplotu a płeru�ují płívod energie płi odpovídajícím płekroŁení
nastavenØ po�adovanØ teploty.

OmezovaŁ teploty TB (obr. 7)

Płístroje sestÆvají z regulaŁního termostatu typ 2231 a� 2235,
regulaŁního ventilu typ 2111,2114,2118 nebo 2119 a dvoji-
tØho płipojení DoV1 s blokovÆním.
Płi dosa�ení nastavenØ mezní hodnoty na termostatu se zab-
lokuje ventil uzÆvìrem opìtnØho zapnutí zabudovanØm
v uzavírací poloze. OdblokovÆní a opìtnØ uvedení do pro-
vozu je mo�nØ pouze pÆkou, kdy� je podkroŁena mezní
hodnota. Płi kombinaci TR/TB (obr. 8) płevezme druhý, na
dvojitØm płipojení namontovaný, regulaŁní termostat œlohu
regulÆtoru teploty TR.

Typovì testovanØ regulÆtory teploty TR a omezovaŁe
teploty TB je mo�no dodat. ¨íslo registru obdr�íte na
poptÆvku.

BezpeŁnostní hlídaŁ teploty STW (obr. 9)

Płístroje sestÆvají z bezpeŁnostního termostatu typ 2213
a regulaŁního ventilu typ 2111, 2114, 2118 nebo 2119.
BezpeŁnostní termostat uzavírÆ ventil nejen płi dosa�ení nasta-
vitelnØ mezní hodnoty teploty mezi 0 a� 100 °C nebo 20 a�
120 °C, nýbr� takØ płi prasknutí propojovací trubice a płi
netìsnosti v ŁidlovØm systØmu. ZpìtnØ nastavení se provÆdí
samoŁinnì, kdy� je porucha odstranìna a mezní hodnota
teploty podkroŁena.
Płi kombinaci TR/STW (obr. 10) płejímÆ namontovaný
regulaŁní termostat œlohu regulÆtoru teploty TR. TakØ u tohoto
provedení mø�e na místo prøchozího ventilu nastoupit
trojcestný ventil.

Typovì testovanØ bezpeŁnostní hlídaŁe teploty s bez-
peŁnostním termostatem typ 2213 lze dodat. ¨íslo registru
obdr�íte na po�ÆdÆní.
Dal�í podrobnosti naleznete v typovØm listu T 2043.

Typ

typový list

s regulaŁním ventilem Podrobnosti viz

1/ ... 2111 (DN 15 a� 100) T 2111

4/ ... 2114 (DN 15 a� 250) T 2121

8/ ... 2118 (DN 15 a� 100) T 2031

9/ ... 2119 (DN 15 a� 150) T 2033

DvojitØ płipojení DoV1, Do T 2036

Obr. 6 ⋅ RegulÆtor teploty TR s termostatem typ 2231
6.1 - typ 1/2231 nebo typ 4/2231
6.2 - typ 8/2231 nebo typ 9/2231

Obr. 7 ⋅ OmezovaŁ teploty TB s termostatem typ 2231
7.1 - typ 1/2231 DoV1 nebo typ 4/2231 DoV1
7.2 - typ 8/2231 DoV1 nebo typ 9/2231 DoV1

Obr. 8 ⋅ RegulÆtor teploty a omezovaŁ teploty (TR/TB)
s termostatem typ 2231, typ 4/2231/2231 DoV1

Obr. 9 ⋅ BezpeŁnostní hlídaŁ teploty STW s bezpeŁnostním
termostatem typ 2213

9.1 - typ 1/2213 nebo typ 4/2213
9.2 - typ 8/2213 nebo typ 9/2213
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BezpeŁnostní omezovaŁ teploty STB (obr. 11)
Płístroje sestÆvají z bezpeŁnostního termostatu typ 2212

a regulaŁního ventilu typ 2111, 2114, 2118 nebo 2119.

Pru�inový zÆsobník bezpeŁnostního termostatu uzavírÆ
a blokuje ventil płi dosa�ení nastavenØ mezní hodnoty teploty
mezi 40 a 95 °C nebo 70 a 120 °C, jako� i płi prasknutí propo-
jovací trubice a płi netìsnosti v ŁidlovØm systØmu. TakØ
płídavný elektrický uvolòovaŁ nebo namontovatelný tlakový
prvek uzavírÆ a blokuje ventil płi płeru�ení bezpeŁnostního
łídícího łetìzce, płi płekroŁení limitu, płi výpadku płístroje
a energie.
OdblokovÆní a opìtnØ uvedení do provozu je pouze mo�nØ
s płíslu�ným speciÆlním nÆładím, kdy� je porucha odstranìna
a mezní hodnota podkroŁena.

Płi kombinaci TR/STB (obr.12) a TR/STB/DB (obr. 13)
płevezme na bezpeŁnostním termostatu namontovaný regu-
laŁní termostat œlohu regulÆtoru teploty TR a tlakový prvek (typ
2401) œlohu omezovaŁe tlaku DB.
U v�ech provedení mø�e na místo prøchozího ventilu nastoupit
trojcestný ventil. RegistraŁní Łíslo typovì testovanØho provedení
dostanete na po�ÆdÆní; s

- bezpeŁnostním termostatem typ 2212
- tlakovým prvkem typ 2401

Dal�í podrobnosti naleznete v typovØm listu T 2046.

BezpeŁnostní hlídaŁ teploty STW a bezpeŁnostní omezovaŁ
teploty STB vykazují �roz�íłenou bezpeŁnost�, uvedenou v DIN
3440, proto�e se takØ stanou œŁinnými płi poru�e płístroje.

ZvlÆ�tní provedení

BezpeŁnostní omezovaŁe teploty a tlaku jsou volitelnì vybavi-
telnØ s elektrickým signÆlním generÆtorem a / nebo elek-
trickým uvolnìním.
SignÆlní generÆtor obsahuje mikrospínaŁ ( max. zatí�ení
230 V~, 10 A płi ohmickØm zatí�ení), který płi płekroŁení
mezní hodnoty teploty nebo płi výpadku Łidla (prasknutí spojo-
vací trubky) vybudí mezní signÆl.
Zdvi�ný magnet elektrickØho uvolòovaŁe je zapojen do
bezpeŁnostního łídícího łetìzce a je v normÆlním provozním
stavu nabuzen. Płi płeru�ení proudovØho okruhu magnet
odpadne a uvolní pomocí pÆky pru�inový zÆsobník, který
uzavłe ventil.

Legenda k obrÆzkøm 6 a� 14
1 Prøchozí ventil typ 2111 nebo typ 2114
2 Trojcestnýventiltyp 2118 nebo typ 2119
3 RegulaŁní termostat typ 2231 (volitelnì takØ typ 2232,

typ 2233, typ 2234 nebo typ 2235)
4 DvojitØ płipojení DoV1
5 BezpeŁnostní termostat typ 2213
6 DvojitØ płipojení Do 1
7 BezpeŁnostní termostat typ 2212
8 Tlakový prvek typ 2401
10 OpŁní elektrický signÆlní generÆtor nebo elektrický

uvolòovaŁ

TechnickØ zmìny vyhrazeny.

STB STB

10

TR/DB STB

Obr. 10 ⋅ RegulÆtor teploty a bezpeŁnostní hlídaŁ teploty (TR/STW)
s regulaŁním termostatem typ 2231 a bezpeŁnostním termostatem
typ 2213, typ 4/2231/2213

Obr.11⋅ BezpeŁnostní omezo-
vaŁ teploty STB s
bezpeŁnostním termostatem
typ 2212, typ 1/2212 nebo

Obr.12 ⋅ RegulÆtor teploty a bez-
peŁnostní omezovaŁ teploty
(TR/STB) s regulaŁním a bez-
peŁnostním termostatem typ
4/2231/2212

Obr. 13 ⋅ RegulÆtor teploty, bezpeŁnostní omezovaŁ teploty
a omezovaŁ tlaku (TR/STB/DB), typ 2231/2212/2401

Obr.14 ⋅ Obraz zapojení vysílaŁe signÆlø

Obr. 15 ⋅ Obraz zapojení elektrickØho uvolòovaŁe

Hnìdì
OdblokovÆn
Modłe
odblokovÆn
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