Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)
z termostatem bezpieczeñstwa typu 2213
Zastosowanie
Kontrola temperatury bezpieczeñstwa w instalacji przez zamykanie zaworu regulacyjnego po stronie zasilania urz¹dzeñ
grzewczych lub wymienników ciep³a.
Dla zakresu temperatur granicznych od 0 do 120°C z zaworami
dla œrednic nomin. od DN 15 do DN 250, ciœnienia nomin. od
PN 16 do PN 40 i max. temp. medium 350°C.

Wskazówka
Oferujemy urz¹dzenia posiadaj¹ce atest typu
zgodnie z DIN 3440 dla instalacji wykonanych
zgodnie z DIN 4747 lub DIN 4751 EN 12828.
Szczegó³owe informacje na temat
zastosowania czujników temperatury
bezpieczeñstwa p. karta zbiorcza T 2040.

Czujniki temperatury bezpieczeñstwa (STW) z zaworem i termostatem bezpieczeñstwa typu 2213 pracuj¹ bez udzia³u energii pomocniczej i odznaczaj¹ siê zwiêkszonym bezpieczeñstwem dzia³ania,
okreœlonym przez normê DIN 3440. Zawór zostaje zamkniêty
przez sprê¿ynê pomocnicz¹ nie tylko po osi¹gniêciu nastawionej
granicznej wartoœci temperatury lecz tak¿e w przypadku pêkniêcia
kapilary lub nieszczelnoœci w uk³adzie czujnika. Ponowne otwarcie
zaworu odbywa siê samoczynnie, gdy zostanie usuniête uszkodzenie i temperatura spadnie poni¿ej wartoœci granicznej.
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Wykonanie
Czujniki temperatury bezpieczeñstwa sk³adaj¹ siê z zaworu
przelotowego typu 1 lub 4, albo z zaworu trójdrogowego typu 8
lub 9 i termostatu bezpieczeñstwa typu 2213.
Termostat bezpieczeñstwa typu 2213 sk³ada siê z czujnika
temperatury (w razie potrzeby z os³on¹) z nastawnikiem wartoœci granicznej temperatury, kapilary i si³ownika ze sprê¿yn¹
bezpieczeñstwa.
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW) (rys. 1 i 3)
Typ 1/2213 · z nie odci¹¿onym ciœnieniowo zaworem przelotowym typu 1 dla DN 15 do DN 50 i termostatem typu 2213,
z przy³¹czem ko³nierzowym
Typ 4/2213 · z odci¹¿onym ciœnieniowo zaworem przelotowym typu 4 dla DN 15 do DN 150 i termostatem typu 2213,
z przy³¹czem ko³nierzowym
Typ 8/2213 · z nie odci¹¿onym ciœnieniowo zaworem trójdrogowym typu 8 dla DN 15 do DN 50 i termostatem typu 2213,
z przy³¹czem ko³nierzowym
Typ 9/2213 · z odci¹¿onym ciœnieniowo1) zaworem trójdrogowym typu 9 dla DN 15 do DN 150 i termostatem typu 2213,
z przy³¹czem ko³nierzowym
Regulatory temperatury i czujniki temperatury bezpieczeñstwa (TR/STW) pokazane na rys. 2 i 4 sk³adaj¹ siê z jednego
z w/w urz¹dzeñ typu .../2213 i atestowanego zgodnie z DIN
3440 termostatu regulacyjnego typu 2231, np.:
Typ 4/2231/2213 · sk³ada siê z zaworu typu 4 dla DN 15 do
DN 150 (PN 16 do PN 40), termostatu regulacyjnego typu 2231
i termostatu bezpieczeñstwa typu 2213.
Przy tego rodzaju kombinacji urz¹dzeñ w miejsce termostatu
regulacyjnego typu 2231 mo¿na zamontowaæ atestowany termostat regulacyjny typu 2232 do 2235.
1)

DN 15 do DN 25 bez odci¹¿enia ciœnieniowego

Przynale¿na karta zbiorcza
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Rys. 2
Regulator temperatury i czujnik
temperatury bezpieczeñstwa
(TR/STW) typu 1/2231/2213
lub typu 4/2231/2213

Rys. 1
Czujnik temperatury
bezpieczeñstwa (STW)
typu 1/2213 lub typu 4/2213
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Rys. 3
Czujnik temperatury
bezpieczeñstwa (STW)
typu 9/2213
1
2
3
4

Rys. 4
Regulator temperatury i czujnik
temperatury bezpieczeñstwa
(TR/STW) typu 9/2231/2213

termostat bezpieczeñstwa typu 2213
zawór przelotowy typu 1 lub typu 4
zawór trójdrogowy typu 8 lub typu 9
termostat regulacyjny typu 2231

Szczegó³owe informacje i dane techniczne dotycz¹ce zaworów
regulacyjnych i termostatów regulacyjnych patrz:
karta katalogowa T 2111 – z zaworem przelotowym typu 1
karta katalogowa T 2121 – z zaworem przelotowym typu 4
karta katalogowa T 2131 – z zaworem trójdrogowym typu 8
karta katalogowa T 2133 – z zaworem trójdrogowym typu 9
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Sposób dzia³ania (rys. 5)
Czujniki temperatury bezpieczeñstwa pracuj¹ na zasadzie rozszerzalnoœci termicznej cieczy. Czujnik temperatury (12), kapilara (9) i si³ownik (8) wype³nione s¹ ciecz¹ termometryczn¹.
Zmiana objêtoœci tej cieczy w czujniku prêtowym (12), spowodowana zmian¹ temperatury, powoduje zmianê po³o¿enia
t³oka w si³owniku (8), a poprzez jego trzpieñ (7) trzpienia
grzyba (5) zaworu regulacyjnego. Wartoœæ graniczn¹ temperatury nastawia siê kluczem (10), odczytuj¹c j¹ na skali (11).
Po osi¹gniêciu zadanej wartoœci granicznej temperatury termostat zamyka pod³¹czony zawór. Odblokowanie odbywa siê
automatycznie, gdy temperatura spadnie o ok. 5 K poni¿ej
nastawionej wartoœci granicznej.
W przypadku pêkniêcia kapilary i nieszczelnoœci w uk³adzie
czujnika zwalnia siê sprê¿yna bezpieczeñstwa po³¹czona z
si³ownikiem. Powoduje ona przesuniêcie trzpienia (5) i w ten
sposób zamkniêcie zaworu.

Rys. 5 · Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)
typu 4/2213

Monta¿
• Zawór regulacyjny
Zawór nale¿y montowaæ w przewodzie o przebiegu poziomym.
Kierunek przep³ywu medium musi byæ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie zaworu. Termostat powinien zwieszaæ siê ku
do³owi.
• Czujnik temperatury
Sposób monta¿u prêtowego czujnika temperatury jest dowolny.
Musi on byæ ca³kowicie zanurzony w regulowanym medium. W
miejscu zamontowania nie powinno dochodziæ do przegrzania
czujnika oraz wystêpowania wyraŸnych stref nieczu³oœci.
W przypadku kombinacji czujnika temperatury bezpieczeñstwa typu 2213 z termostatem regulacyjnym typu 2231 do
2235 konieczne jest zachowanie minimalnej ró¿nicy ok. 15 K
miêdzy wartoœci¹ graniczn¹ a wartoœci¹ zadan¹ temperatury.
• Kapilara
Kapilarê nale¿y umieœciæ tak, aby nie by³a poddawana wiêkszym wahaniom temperatury (temperatura otoczenia powinna
wynosiæ ok. 20°C) i aby unikn¹æ jej mechanicznych uszkodzeñ.
Najmniejszy promieñ giêcia wynosi 50 mm.
Nale¿y zwracaæ uwagê, aby ³¹czyæ ze sob¹ tylko materia³y
tego samego rodzaju, np. wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej z os³on¹ ze stali nierdzewnej WN 1.4571.
Szczegó³owe przepisy monta¿u wed³ug
Zjednoczenia Urzêdów Dozoru Technicznego (VdTüV):
Organ nastawczy mo¿na zamontowaæ po uprzednim zainstalowaniu filtra (np. firmy SAMSON typu 2 NI, wed³ug karty
katalogowej T 1015). Mo¿na stosowaæ tylko os³ony dostarczone przez producenta czujników temperatury bezpieczeñstwa
(STW).
Numer rejestru urz¹dzeñ atestowanych wed³ug DIN 3440
Atest typu wed³ug DIN 3440 dla termostatów bezpieczeñstwa
typu 2213 (STW) z zaworami regulacyjnymi typu 1, 4, 8 i 9
oraz termostatów regulacyjnych typu 2231, 2232, 2233,
2234 i 2235 podajemy na ¿yczenie klienta.
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zawór przelotowy typu 4 i termostat bezpieczeñstwa typu 2213
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korpus zaworu
gniazdo (wymienne)
grzyb
obudowa mieszka
mieszek odci¹¿aj¹cy
trzpieñ grzyba ze sprê¿yn¹
przy³¹cze gwintowane
dla si³ownika termostatu G1
z³¹czka z trzpieniem
si³ownika

8
8.1
9
10
11
12

si³ownik ze sprê¿yn¹
bezpieczeñstwa
sygnalizator elektryczny
kapilara
klucz do nastawy wartoœci
granicznej temperatury
skala nastawy wartoœci
granicznych
czujnik temperatury
(czujnik prêtowy) z os³on¹

Wyposa¿enie dodatkowe
Element przed³u¿aj¹cy do zabezpieczenia si³ownika przed
zbyt wysok¹ temperatur¹1) z
– mosi¹dzu
– stali CrNi lub
– stali CrNi z uszczelnieniem dla wody lub oleju
Os³ona z przy³¹czem gwintowanym G1 z
– br¹zu na PN 40 lub
– ze stali CrNiMo na PN 40
Wykonanie specjalne
– z sygnalizatorem elektrycznym do sygnalizacji stanu instalacji. Umieszczony w nim mikroprze³¹cznik (maksymalne obci¹¿enie: 230 V, 10 A przy obci¹¿eniu rezystancyjnym)
wysy³a w przypadku przekroczenia granicznej wartoœci temperatury lub awarii czujnika temperatury (pêkniêcia kapilary)
odpowiedni sygna³ graniczny.
– zredukowany wspó³czynnik Kvs dla typu 1 lub 4/2213
– kapilara o d³ugoœci 5, 10 lub 15 m oraz kapilara ze stali
CrNiMo lub z miedzi w p³aszczu z tworzywa sztucznego

1)

Typ 8: element przed³u¿aj¹cy nie pozwala na podwy¿szenie max.
dopuszczalnej temperatury.
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Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia podano w jednostkach bar (nadciœnienie)
Zawory regulacyjne
Przy³¹cza

DN
Szczegó³owe dane techniczne
dla zaworów i termostatów
regulacyjnych znajduj¹ siê
w odpowiednich kartach
katalogowych!

Typ 1
Typ 4
Typ 8
Typ 9

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150 2001) 2501)

125

por. karta katalogowa T 2111

–

por. karta katalogowa T 2121
por. karta katalogowa T 2131

–

por. karta katalogowa T 2133

Zakres ciœnienia nominalnego

–

PN 16 do PN 40

Termostat bezpieczeñstwa typu 2213 (STW)
Zakres nastaw wartoœci granicznej temperatury

–10 do 90°C lub 20 do 120°C

Dopuszczalna temperatura otoczenia
dla nastawnika wartoœci zadanej

–40 do +80°C

Dopuszczalna temperatura na czujniku

100°C powy¿ej nastawionej wartoœci granicznej

Dopuszczalne ciœnienie na czujniku
z tulej¹ zanurzeniow¹ G1

PN 40 (wykonanie z miedzi dla: PN 16)

bez tulei zanurzeniowej

PN 10

D³ugoœæ kapilary
1)

3m

tylko typ 4, na ¿yczenie klienta

Tabela 2 · Materia³y · Numer materia³u wed³ug DIN EN
Termostat bezpieczeñstwa typu 2213 dla STW
Wykonanie standardowe
Si³ownik

Wykonanie specjalne
mosi¹dz niklowany

Czujnik

br¹z niklowany

Kapilara

miedŸ niklowana

–
miedŸ w p³aszczu
z tworzywa sztucznego

stal nierdzewna
WN 1.4571

miedŸ niklowana

stal nierdzewna
WN 1.4571

Tuleja zanurzeniowa z blaszk¹ przewodz¹c¹
G1

tuleja zanurzeniowa

br¹z niklowany

z³¹czka gwintowana

mosi¹dz niklowany

Tekst zamówienia
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)
typu 1/2213, 4/2213, 8/2213 lub 9/2213
PN ... , DN ...
wspó³czynnik Kvs ...
materia³ korpusu ...
z termostatem bezpieczeñstwa typu 2213,
zakres wartoœci granicznej ... °C
ew. wyposa¿enie dodatkowe ...
ew. wykonanie specjalne

3

Regulator temperatury
z czujnikiem temperatury bezpieczeñstwa (TR + STW)
typu 1/2231/2213, 4/2231/2213, 8/2231/2213
lub 9/2231/2213
PN ... , DN ...
wspó³czynnik Kvs ...
materia³ korpusu ...
z termostatem typu 2231, kapilara ... m,
zakres wartoœci zadanych ... °C
i
termostatem bezpieczeñstwa typu 2213, kapilara ... m,
zakres wartoœci granicznych ... °C,
ew. wyposa¿enie dodatkowe ...
ew. wykonanie specjalne
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Tabela 3 · Wymiary w mm i ciê¿ar
Przy³¹cza

DN

15

Zawór
D³ugoœæ zabudowy L
H1

25

32

130

150

40

50

15

20

Typ 1/(Typ 4)
160

180

200

25

230

130

150

160

225 3)/152 4)/(225)

225 3)/82 4)

z elementem przed³u¿aj¹cym

365

365 3)/ – 4)/(365)

365 3)/– 4)

ok. kg

5

5,5

Zawór

6,5

13

Typ 9

D³ugoœæ zabudowy L
H2

13,5

80

100

16

4

4,5

Typ 8/Typ 9

125

150

Typ 4

225

16) 3)

65

Typ 1

bez elementu przed³u¿aj¹cego

Ciê¿ar (korpus PN

H1

20
Typ 4

290

310

300
440

5,5

27

32

Typ 8

350

400

480

355

460

590

495

600

730

40

70

113

Typ 9

130

150

160

180

200

230

130

150

160

290

310

350

400

480

70

80

85

100

105

120

70

80

85

130

140

150

200

210

bez elementu przed³u¿aj¹cego1)

235

88/245

78

320

355

395

500

z elementem przed³u¿aj¹cym1)

375

– /385

–

460

495

535

640

Ciê¿ar (korpus PN 16) 2)
Wysokoœæ
ca³kowita H

ok. kg

6

7

8,5

12,5/1 14,5/1 17/
5
7
19

5

6,5

STW Typ .../2213

H = H1 + 125

TR/STW

H = H1 + 415

8

32

50

71

na ¿yczenie
klienta

Termostat bezpieczeñstwa typu 2213
Ciê¿ar, ok. kg
termostat

5

tuleja zanurzeniowa
1)
2)
3)
4)

0,5

Typ 8: element przed³u¿aj¹cy nie umo¿liwia podwy¿szenia max. dopuszczalnej temperatury
+15% dla PN 25/40
Typ 1, materia³ korpusu zaworu 1.0619 (GS-C25) i stal nierdzewna
Typ 1, materia³ korpusu zaworu EN-JS1049 (GGG-40.3) i EN-JL1040 (GG-25)

Wymiary
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW) typu 1/2213, 4/2213, 8/2213, 9/2213
zawór regulacyjny typu 4
Typ 1 - 1.0619 (GS-C25)
stal nierdzewna -

zawór typu 1 - EN-JS1049
(GGG-40.3), EN-JL1040 (GG-25)

zawór typu 9

zawór typu 8

L

L

H2
L

310

L

H2

H1

H1
G1

H1

H

G1

H

H1

G1

H

G1

G1

290

H

termostat
bezpieczeñstwa

Ø25

do pod³¹czenia
termostatu
bezpieczeñstwa

do pod³¹czenia
termostatu
bezpieczeñstwa

Wyposa¿enie dodatkowe

do pod³¹czenia
termostatu
bezpieczeñstwa

G1

tuleja zanurzeniowa dla typu 2213
z przy³¹czem gwintowym G1 na PN 40
(wykonanie z miedzi na PN 16)

(ciê¿ar ok. 0,5 kg)
SW 36
140

325

G1

element przed³u¿aj¹cy

G1

Ø28

DF 09/05

Rys. 6 · Wymiary

Zmiany techniczne zastrze¿one
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