Regulátor teploty bez pomocné energie
Regulátor teploty typ 1
s hrdlovým ventilem1) bez tlakového odlehèení

Pouití
Regulátor pro zaøízení, která mají být vytápìna s regulaèními
termostaty pro poadované hodnoty od -10 do + 250 °C
a ventily G1/2 a G1 × nominální tlak PN 25 × pro plynná
media a do 80 °C × kapaliny a do 150 °C × páru
do 200 °C. Ventil se zavírá, kdy teplota stoupá.

Pøístroje se skládají z odlehèeného tlakového regulaèního
ventilu a regulaèního termostatu s teplotním èidlem, regulace
poadované hodnoty s pojistkou nadmìrné teploty,
propojovací trubice a pracovního tìlesa.
Charakteristické znaky
− na údrbu nenároèné regulátory P, které nevyadují ádnou pomocnou energii
− široký rozsah poadované hodnoty a pohodlné nastavení
poadované hodnoty s kontrolou na stupnici
− jednosedlové ventily bez odlehèení tlaku, aplikovatelné pro
tekutá, plynná a parní media, obzvláštì pro teplonosná
média vodu a vodní páru
− provedení s dvojitým pøípojem pro omezovaè teploty nebo
pro zabudování druhého regulaèního termostatu. Podrobnosti viz typový list T 2036.
Provedení
Regulátor teploty typ 1 ⋅ s regulaèním ventilem typ 2111 vnitøní závit G1/2 a G1 a regulaèním termostatem typ 2231
a 2235.
Podrobnosti o aplikaci termostatù viz pøehledový list T 2010.
Typ 2111/2231 (obr. 1) ⋅ s regulaèním termostatem typ 2231
pro kapaliny - poadované hodnoty od -10 do +150 °C - nastavení poadované hodnoty na èidle.
Typ 2111/2232 (obr. 2) ⋅ s regulaèním termostatem typ 2232
pro kapaliny a páru - poadované hodnoty od -10 do +250 °C,
oddìlené nastavení poadované hodnoty.
Typ 2111/2233 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2233 pro kapaliny, vzduch a jiné plyny - poadované hodnoty od -10 do
+150 °C, nastavení poadovaných hodnot na èidle.
Typ 2111/2234 × s regulaèním termostatem typ 2234 pro kapaliny, vzduch a jiné plyny - poadované hodnoty od -10 do
+250 °C, oddìlené nastavení poadované hodnoty.
Typ 2111/2235 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2235 pro
vzduchem vytápìné skladovací haly, suché, klimatické
a tepelné skøínì - poadované hodnoty od -10 a +250 °C oddìlené nastavení poadované hodnoty a samoukladatelná
trubice èidla.
1) Provedení s pøírubovými ventily DN 15 a DN 100, srov. typový list T 2111

Pøíslušný pøehledový list

T 2010

Obr 1 ⋅ Regulátor teploty typ 1 s regulaèním termostatem typ 2231

Obr 2 ⋅ Regulátor teploty typ 2232 s regulaèním termostatem typ
2232

výtisk kvìten1996

Typový list

T 2112 CZ

Zvláštní provedení
− propojovací trubice 5 m, 10 m, 15 m
− èidlo z oceli CrNiMo
− propojovací trubice z oceli CrNiMo nebo mìdi obalené
plastem
− rozsah poadované hodnoty 100 a 200 °C/150 a
250 °C - pouze u typu 2232, 2234 a 2235 − provedení podle ANSI

1
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Funkce (obr. 3)
Regulátory pracují na principu roztanosti kapaliny. Èidlo
teploty (13), propojovací trubice (10) a pracovní tìleso (7) jsou
naplnìny kapalinou. Roztanost a uvolnìní této kapaliny pøestavují v závislosti na teplotì pracovní tìleso (7) a následkem
toho i tyè kuelky (5) regulaèního ventilu s kuelkou (3).
Postavení kuelky urèuje prùtok teplonosného média pøes
uvolnìnou plochu mezi kuelkou a sedlem (2).
Poadovanou hodnotu lze nastavit klíèem (11) na hodnotu
odeèitatelnou na stupnici (12).

Regulaèní termostat
7
Pracovní tìleso
10 Propojovací trubice
11 Klíè pro nastavení poad.
hodnoty
12 Stupnice poad. hodnoty
13 Teplotní èidlo (tyèové èidlo)

Regulaèní ventil
1
Tìleso ventilu
2
Sedlo
3
Kuelka
5
Tyè kuelka
5.1 Pruina
6
Pøípojná vsuvka

Obr 3 ⋅ Regulátor teploty typ 1 s regulaèním termostatem typ 2231

Tabulka 1 ⋅ Technická data ⋅ Všechny tlaky v bar (pøetlak)
Vnitøní závit

Regulaèní ventil typ 2111
Jmenovitý tlak

PN

Pøipojovací velikost

G
Normální provedení

Hodnoty KVS

Zvláštní provedení

Pøípustný diferenèní tlak ∆pmax1)

1

5,7

7,2

1,6

−

velikost 150
typ 2231 a 2233
typ 2232, 2234, 2235

Pøípustná teplota okolí v místì nastavování
poadované hodnoty

−10 a 90 °C, 20 a120 °C nebo 50 a 150 °C
−10 a 90 °C, 20 a 120 °C, 50 a 150 °C, 100 a 200 °C nebo 150 a 250 °C
−40 a 80 °C
100 °C nad nastavenou hodnotou

Pøípustná teplota na èidle
typ 2231 a 2232
typ 2233 a 2234

Délka spojovací trubky

2

0,4; 1,6

4

pára: 200 °C, kapaliny: 150 °C, plyny: 80 °C

Termostat typ 2231 a 2235

1)

3,6

3

14 bar

Pøípustná teplota ventilu

Pøípustný tlak
na èidle

2

≤ 0,05 % v. hodnoty KVS

Prùsak

Rozsah poad hodnoty
(rozpìtí poad. hodnoty
vdy 100 °C)

25
1

bez ponor. jímky: PN 40, s ponor. jímkou: PN 40 (provedení mìï PN 16) nebo PN 63
s ponornou jímkou PN 40/ DN 32 nebo PN 100/ DN 40
PN 40
3 m (zvláštní provedení 5, 10 nebo 15 m)

Diferenèní tlak odpovídá tlaku èerpadla u kapalin
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Tabulka 2 ⋅ materiály (WN = materiál èíslo)
Regulaèní ventil
typ 2111
Jmenovitý tlak

Regulaèní termostaty typ 2231 a
2235

PN 25

Tìleso

èervený bronz G-CuSn5ZnPb

Sedlo

nerez ocel WN 1.4104

Kuelka1)

WN 1.4305 a mosaz s mìkkým
tìsnìnímPTFE

Pøípojná vsuvka

mosaz

mezikus

mosaz

1)

Pracovní tìleso

Tyèové
èidlo

Zvláštní provedení
mosaz, niklovaná

typ 2231
typ 2232

bronz, niklovaná

typ 2233
typ 2234

mìï, niklovaná

typ 2235

mìï

Propojovací trubice

u redukovaných hodnot KVS : WN 1.4305

Normální
provedení

nerez ocel
WN 1.45712)

mìï,
niklovaná

mìï,
obalená
plastem

bronz,
niklovaná

mìï

Ponorná jímka
Závitové pøipojení

Regulaèní termostat typ 2231 a 2232: ponorné jímky se
závitovým nebo pøírubovým pøípojením
Regulaèní termostat typ 2233 a 2234: nosný prvek a krycí
poklop pro montá na stìnu.
Mezikus je tøeba pouít tehdy, kdy pracovní tìleso
a prùtokové medium musejí být od sebe oddìleny. Montuje se
mezi regulaèní ventil a pracovní tìleso. Dále zabraòuje úniku
media pøi výmìnì termostatu.

Ponorná trubice
Závitová vsuvka

WN 1.4571

mosaz

Pøírubové pøipojení
Ponorná trubice
Pøíruba

ocel

obaleno
plastem
PTFE1)

WN 1.4571

1) Povlak plastový (a 80 °C): nános PVC nebo PPH; provedení PTFE: ponorná trubka PTFE,
pøíruba ocel s jímkou PTFE.
2) ne pro typ 2235

Rozmìry
Ponorné jímky pro typ 2231 a typ 2232

Nosný prvek pro montá na stìnu

Regulaèní termpstat typ

2231

2232

Ponor. hloubka T2 mm

325

250

Závitový pøípoj
G1/PN 40 (provedení v
mìïi PN 16)
G1 14/PN 63 (míry v
závorkách)

Pøírubový pøípoj
DN 32/PN 40
DN 40/PN 100 (míry v
závorkách

Mezikus

Hmotnost cca. 0,2 kg
1)
L = 55 mm
Pøi pouití mezikusu se
zvìtšují celkové výšky H1
(82 mm) a H (182 mm)
vdy o 55 mm ( obr 6).

Pøíruba pro typ 2233 a typ 2234

Pøíruba DN 32/PN 40

Obr 4 ⋅ Rozmìry dílù pøíslušenství
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Tabulka 3 ⋅ míry v mm a hmotnosti
Regulaèní ventil
typ 2111

Vnitøní závit
G

G1

Pøipojovací velikost G

G

Stavební délka L

65

75

90

Hmotnost

0,9

1,0

1,1

cca. kg

Regul.
termostat

1

2

3

4

2231

2232

2233

2234

2235

Ponorná hloubka T

290

235

430

460

3460

Hmotnost

3,2

4

3,4

3,7

3,6

typ
cca. kg

Diagram prùtoku pro vodu

Regulátor teploty typ 1 s regulaèním termostatem typ 2231/2233

∆

Obr 5 ⋅ Diagram prùtoku pro vodu

T

Objednací text
Regulátor teploty typ 1
Materiál tìlesa ...
Vnitøní závit G ...
s regulaèním termostatem typ ...,
rozsah poadované teploty ... °C
propojovací trubice ... m
event. zvláštní provedení ..., event. pøíslušenství ...
Technické zmìny vyhrazeny.
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Regulaèní termostat typ 2232/2234

1

1

Montá
Regulaèní ventil
Ventily je tøeba montovat do vodorovnì vedených potrubí.
Smìr prùtoku odpovídá šipce na tìlese. Pøípojné tìleso smìøuje
dolù.
Teplotní èidlo
Poloha namontovaného teplotního èidla je libovolná. To se musí
vnoøit svou celkovou délkou do media, které má regulovat. Druh
zabudování je tøeba volit tak, aby nenastalo pøehøátí ani
znatelné mrtvé èasy.
Propojovací trubice
Propojovací trubici je tøeba uloit tak, aby pøípustný rozsah
teploty okolí nebyl pøekroèen - teplota okolí cca 20 °C, aby nenastaly ádné výkyvy teploty a nevznikla ádná mechanická
poškození. Nejmenší moný polomìr ohybu èiní 50 mm.
Je pøípustná pouze kombinace stejnorodých materiálù, napø.
výmìník tepla z nerez oceli s ponornými jímkami z nerez oceli
WN 1.4571.

1

1

Regulaèní termostat typ 2235
Obr 6 ⋅ Rozmìry termostatù s regulaèním ventilem.
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