
Zastosowanie
Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury
w instalacji przez zamkniêcie i zablokowanie zaworu po stro-
nie zasilania urz¹dzeñ grzewczych lub wymienników ciep³a.
Dodatkowe ograniczenie ciœnienia w wykonaniu z elementem
ciœnieniowym (DE) lub wyzwalaczem elektrycznym.
Dla zakresu temperatur granicznych od 10 do 170°C, z zawo-
rami dla œrednic nominalnych DN 15 do DN 250, ciœnieñ
nominalnych od PN 16 do PN 40 i max. temp. medium 350°C.

Ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB) z zaworem i
termostatem bezpieczeñstwa typu 2212 pracuj¹ bez udzia³u
energii pomocniczej i odznaczaj¹ siê zwiêkszonym bezpieczeñ-
stwem dzia³ania, okreœlonym przez normê DIN 3440. Zawór
zostaje zamkniêty i zablokowany przez sprê¿ynê pomocnicz¹
po osi¹gniêciu nastawionej granicznej wartoœci temperatury
oraz w przypadku pêkniêcia kapilary i nieszczelnoœci w uk³a-
dzie czujnika. Ponowne otwarcie i w³¹czenie do eksploatacji
mo¿na wykonaæ tylko za pomoc¹ odpowiedniego narzêdzia po
usuniêciu przyczyny awarii i spadku temperatury poni¿ej war-
toœci granicznej.
Wykonania
Termostat bezpieczeñstwa typu 2212 sk³ada siê z czujnika
temperatury (wraz z tulej¹ zanurzeniow¹), kapilary i si³ownika
ze sprê¿yn¹ bezpieczeñstwa i nastawnikiem wartoœci granicznej.
Wykonania specjalne
Na ¿yczenie klienta mo¿liwe jest wykonanie z elektrycznym
nadajnikiem (7) do sygnalizowania stanu instalacji i/lub z wy-
zwalaczem elektrycznym (6), z elektromagnesem w³¹czanym w
obwód pomocniczy funkcji awaryjnego zamykania (rys. 5) lub
z elementem ciœnieniowym typu 2401 dla wartoœci granicznych
ciœnienia od 1 do 10 bar.
Typ 1/2212 · z nie odci¹¿onym ciœnieniowo zaworem przelo-
towym typu 1 dla DN 15 do DN 50 i termostatem typu 2212,
z przy³¹czem ko³nierzowym
Typ 4/2212 · z odci¹¿onym ciœnieniowo zaworem przeloto-
wym typu 4 dla DN 15 do DN 150 i termostatem typu 2212, z
przy³¹czem ko³nierzowym
Typ 8/2212 · z nie odci¹¿onym ciœnieniowo zaworem trójdro-
gowym typu 8 dla DN 15 do DN 50 i termostatem typu 2212,
z przy³¹czem ko³nierzowym
Typ 9/2212 · z odci¹¿onym ciœnieniowo1) zaworem trójdrogo-
wym typu 9 dla DN 15 do DN 150 i termostatem typu 2212,
z przy³¹czem ko³nierzowym
Regulatory temperatury i ograniczniki temperatury bezpieczeñ-
stwa (TR/STB), patrz rys.2, sk³adaj¹ siê z jednego z w/w urz¹dzeñ
typu.../2212 i z atestowanego termostatu regulacyjnego typu 2231.
Przyk³adowo regulator typ 4/2231/2212 sk³ada siê z zaworu
typu 4, termostatu regulacyjnego typu 2231 i termostatu bez-
pieczeñstwa typu 2212.

Regulatory temperatury, ograniczniki temperatury bezpie-
czeñstwa i ograniczniki ciœnienia (TR/STB/DB), patrz rys. 4,
sk³adaj¹ siê z jednego z uprzednio wymienionych urz¹dzeñ
oraz elementu ciœnieniowego typu 2401. 

Rys. 5 · Termostat bezpieczeñstwa typu
2212 z wyzwalaczem elektrycznym (6)
w³¹czonym w obwód pomocniczy 
funkcji awaryjnego zamykania

Rys. 2
Regulator
temperatury (TR) i ogranicznik 
temperatury bezpieczeñstwa (STB) 
typu 1/2231/2212 lub 
typu 4/ 2231/2212

Rys. 3
Ogranicznik temperatury bezpie-
czeñstwa (TR/STB) 
typu 8/2212 lub typu 9/2212

Rys. 4
Regulator temperatury, 
ogranicznik temperatury 
bezpieczeñstwa i ogranicznik 
ciœnienia (TR/STB/DB) 
typu 1/2231/2212/2401 lub 
typu 4/2231/2212/2401

1 termostat bezpieczeñstwa typu 2212
2 zawór przelotowy typu 1 lub typu 4
3 zawór trójdrogowy typu 8 lub typu 9
4 termostat regulacyjny typu 2231

5 element ciœnieniowy 
typu 2401 

6 wyzwalacz elektryczny
7 sygnalizator elektryczny

TR STB

TR/DB STB
STB

obwód
pomocniczy funkcji awaryjnego zamykania

1) zawory o œrednicy DN 15 do DN 25 bez odci¹¿enia ciœnieniowego
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Przynale¿na karta zbiorcza T 2040

Rys. 1
Ogranicznik temperatury 
bezpieczeñstwa (STB) 
typu 1/2212 lub 
typu 4/2212

Wskazówka
Oferujemy urz¹dzenia posiadaj¹ce atest typu 
wed³ug DIN 4747 lub DIN 4753.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce 
zastosowania ograniczników temperatury 
bezpieczeñstwa p. karta zbiorcza T 2040.
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Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB) 
z termostatem bezpieczeñstwa typu 2212 



W podanych kombinacjach urz¹dzeñ w miejsce termostatu
regulacyjnego typu 2231 mo¿na zamontowaæ atestowany ter-
mostat regulacyjny typu 2232 do 2235.
Szczegó³y i dane techniczne dotycz¹ce zaworów regulacyj-
nych 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 2033 – z zaworem trójdrogowym typu 9

Sposób dzia³ania (rys. 6)
Ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB) posiadaj¹
czujnik temperatury pracuj¹cy na zasadzie adsorbcji. 
Temperatura medium wytwarza w czujniku pomiarowym (9)
ciœnienie odpowiadaj¹ce jej rzeczywistej wartoœci. Ciœnienie to
przenoszone jest poprzez kapilarê (10) na mieszek si³ownika,
przetwarzane na si³ê nastawcz¹ i porównywane z napiêciem
sprê¿yny pomiarowej. Napiêcie sprê¿yny zale¿y od nastawio-
nej wartoœci granicznej temperatury (11). Je¿eli wartoœæ rze-
czywista temperatury przekroczy nastawion¹ wartoœæ granicz-
n¹, wzglêdnie pêknie kapilara lub czujnik utraci szczelnoœæ, to
zwolniona zostanie sprê¿yna bezpieczeñstwa umieszczona w
si³owniku (8). Przesunie ona trzpieñ (6) i sprzê¿ony z nim
trzpieñ grzyba (5) i zablokuje zawór. 
Odblokowania i ponownego w³¹czenia zaworu do eksploata-
cji mo¿na dokonaæ tylko za pomoc¹ specjalnego narzêdzia,
gdy temperatura spadnie poni¿ej wartoœci granicznej i usuniête
zostanie uszkodzenie.

Monta¿

• Zawór regulacyjny
Zawór nale¿y montowaæ w przewodzie o przebiegu pozio-
mym. Kierunek przep³ywu medium musi byæ zgodny ze wska-
zaniem strza³ki na korpusie zaworu. Termostat powinien zwie-
szaæ siê ku do³owi.
• Kapilara
Kapilarê nale¿y umieœciæ tak, aby nie by³a poddawana wiê-
kszym wahaniom temperatury (temperatura otoczenia powin-
na wynosiæ ok. 20°C) i aby unikn¹æ jej uszkodzeñ mechanicz-
nych. Najmniejszy promieñ giêcia wynosi 50 mm.
• Czujnik temperatury
Sposób monta¿u czujnika temperatury jest dowolny. Musi on
byæ ca³kowicie zanurzony w regulowanym medium. W miejscu
zamontowania czujnika nie powinno dochodziæ do przegrza-
nia czujnika oraz wystêpowania wyraŸnych stref nieczu³oœci.
Nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ tylko materia³y tego samego rodzaju,
np. wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej z os³on¹ ze stali
nierdzewnej WN 1.4571.

Specjalne przepisy monta¿u wed³ug 
Zjednoczenia Urzêdów Dozoru Technicznego (VdTÜV):
Organ wykonawczy wolno montowaæ tylko po uprzednim za-
montowaniu filtra (np. firmy Samson typu 2 NI wed³ug karty
katalogowej T 1015).
Stosowaæ wolno tuleje zanurzeniowe dostarczone przez produ-
centa ograniczników temperatury bezpieczeñstwa (STB).

Wyposa¿enie dodatkowe
– Element przed³u¿aj¹cy dla ochrony si³ownika przed dzia³a-

niem zbyt wysokiej temperatury1) (patrz przynale¿na karta
katalogowa).

– Element poœrednicz¹cy z mosi¹dzu lub stali CrNi 
– Tuleja zanurzeniowa ze stali CrNiMo

Wykonanie specjalne
– na si³owniku (8) mo¿na zamontowaæ dodatkowo wyzwalacz

elektryczny i/lub sygnalizator elektryczny do sygnalizacji
stanu instalacji

– dodatkowy wspó³czynnik Kvs (wartoœæ zredukowana) dla typu
4/2212 i typu 1/2212

– zakres wartoœci granicznych od 100 do 170°C
– z elementem ciœnieniowym DB 2401
– kapilara 10/15, równie¿ ze stali CrNiMo

Numer rejestru urz¹dzeñ z atestem typu wed³ug DIN 3440:
Atest typu dla zaworów typu 1, 4, 8 i 9 z termostatem bezpie-
czeñstwa typu 2212, termostatów regulacyjnych typu 2231,
2232, 2233, 2234 i 2235 oraz elementu ciœnieniowego typu
2401 podajemy na ¿yczenie klienta.

1) Typ 8: element przed³u¿aj¹cy nie pozwala na podwy¿szenie max. 
dopuszczalnej temperatury.

Rys. 6 · Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB) 
        typu 4/2212

T 2046 PL2

Zawór regulacyjny typu 4
1  korpus zaworu 
2  gniazdo (wymienne) 
3  grzyb
4  korpus mieszka
4.1 mieszek odci¹¿aj¹cy 
5  trzpieñ grzyba 

 ze sprê¿yn¹

Termostat bezpieczeñstwa 
6  trzpieñ sprê¿yny bezpieczeñstwa
7  nakrêtka ko³pakowa G1
8  si³ownik ze sprê¿yn¹ bezpieczeñstwa
9  czujnik temperatury z tulej¹ 

 zanurzeniow¹
10  kapilara
11  dla typu 2212 nastawnik wartoœci 

 granicznej temperatury
12  przy³¹cze gwintowane 

 dla termostatu regulacyjnego
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Tekst zamówienia:
Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa typu .../2212
PN ..., DN ...
wspó³czynnik Kvs ..., materia³ korpusu ...
z termostatem bezpieczeñstwa typu 2212, 
zakres wartoœci granicznych ... °C
wartoœæ graniczna nastawiona na ... °C 
(standardowo 90 lub 110°C) 
ew. wyposa¿enie dodatkowe  ... 
ew. wykonanie specjalne

Regulator temperatury z ogranicznikiem temperatury
bezpieczeñstwa typ .../2231/2212
PN ..., DN ..., wspó³czynnik Kvs ...,
materia³ korpusu ...
z termostatem typu 2231, kapilara ... m
zakres wartoœci zadanych ... °C
i 
termostat bezpieczeñstwa typu 2212, kapilara ... m, 
zakres wartoœci granicznych ... °C
wartoœæ graniczna nastawiona na ... °C 
(standardowo 90 lub 110°C)
ew. wyposa¿enie dodatkowe ... 
ew. wykonanie specjalne

Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia podano w jednostkach bar (nadciœnienie).

Zawory regulacyjne

Przy³¹cze DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 2001) 2501)

Typ 1 por. karta katalogowa T 2111 –

Typ 4 por. karta katalogowa T 2121

Typ 8 por. karta katalogowa T 2131 –

Typ 9 por. karta katalogowa T 2133 –

Zakres ciœnienia nominalnego PN 16 do PN 40

Termostat bezpieczeñstwa typu 2212 (STB) wielkoœæ 50 wielkoœæ 150 –

Zakres nastaw wartoœci granicznej temperatury 10 do 95°C · 20 do 120°C · 30 do 170°C

Dopuszczalna temperatura otoczenia
z wyzwalaczem elektrycznym

–20 do +80°C 
–20 do +60°C 

Dopuszczalna temperatura na czujniku max. 20°C powy¿ej nastawionej wartoœci granicznej

D³ugoœæ kapilary 5 m

Dopuszczalne ciœnienie na czujniku 
z tulej¹ zanurzeniow¹ G1⁄2

PN 40

Liczba cykli prze³¹czania zgodnie z DIN 3440 500

Wyzwalacz elektryczny zasilanie: 230 V~ +5/–10%, 50 Hz lub 24 V–

stopieñ ochrony IP 54

pobór mocy 31 VA (100% ED)

Sygnalizator elektryczny obci¹¿enie: 230 V~, 10 A przy obci¹¿eniu omowym
1) tylko typ 4 na ¿yczenie, bez STB

Szczegó³owe dane techniczne
dla zaworów i termostatów 
regulacyjnych znajduj¹ siê 
w podanych kartach 
katalogowych!
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Tabela 2 · Materia³y · Numer materia³u wg DIN EN

Termostat bezpieczeñstwa typu 2212 do STB

Wykonanie standardowe Wykonanie specjalne

Si³ownik GD AlSi 12 (230) · element ³¹cz¹cy WN 1.4104 –

Czujnik tylko z tulej¹ os³onow¹ i blaszk¹ przewodz¹c¹

os³ona miedŸ SF-Cu F20 stal nierdzewna WN 1.4571

Kapilara miedŸ SF-Cu F20 –



Wymiary

Schematy po³¹czeñ elektrycznych

Zmiany techniczne zastrze¿one

Tabela 3 · Wymiary w mm i ciê¿ar

Przy³¹cza                  DN 15 20 25 32 40 50 15 20 25 65 80 100 125 150 200 1) 250 1)

Zawór Typ 4 Typ 1/(Typ 4) Typ 1 Typ 4

D³ugoœæ zabudowy  L 130 150 160 180 200 230 130 150 160 290 310 350 400 480 – –

H1
bez elementu przed³u¿aj¹cego 225 225 4)/152 5)/(225) 225 4)/82 5) 300 355 460 590 –

z elementem przed³u¿aj¹cym 365 365 4)/ – 5)/(365) 365 4)/– 5) 440 495 600 730 –

Ciê¿ar (korpus PN 16) 3)     ok. kg 5 5,5 6,5 13 13,5 16 4 4,5 5,5 27 32 40 70 113 – –

Zawór Typ 9 Typ 8/Typ 9 Typ 8 Typ 9

D³ugoœæ zabudowy  L 130 150 160 180 200 230 130 150 160 290 310 350 400 480

–

H2 70 80 85 100 105 120 70 80 85 130 140 150 200 210

H1
bez elementu przed³u¿aj¹cego2) 235 88/245 78 320 355 395 500

z elementem przed³u¿aj¹cym2) 375 –/385 – 460 495 535 640

Ciê¿ar (korpus PN 16) 3)     ok. kg 6 7 8,5 12,5/
15

14,5/
17

17/
19 5 6,5 8 32 50 71 na ¿yczenie

 STB Typ .../2212 H = H1 + 255

 TR/STB H = H1 + 515

Termostat bezpieczeñstwa Typ 2212

Ciê¿ar                    ok. kg 3,5
1) Tylko typ 4 na ¿yczenie, bez STB
2) Typ 8: element przed³u¿aj¹cy nie pozwala na podwy¿szenie max. dopuszczalnej temperatury
3) +15% dla PN 25/40
4) Typ 1, materia³ korpusu zaworu 1.0619 i stal nierdzewna
5) Typ 1, materia³ korpusu zaworu EN JS1049 i EN-JL1040
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Rys. 7 · Wymiary
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Rys. 8 · Schematy po³¹czeñ

  zawór regulacyjny typu 4
Typ 1 - GGG-40.3, GS-C25 - Typ 1 - GG-25, stal nierdzewna -   Typ 8 Typ 9
      (EN-JS1049, 1.0619) (EN-JL1040)     
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