Regulátory teploty bez pomocné energie
Regulátor teploty typ 4

s tlakovì odlehèeným jednosedlovým pøímým ventilem

Pouití
Regulátory teploty pro topná zaøízení s regulaèními termostaty
pro poadované hodnoty od-10 °C do +250 °C - jmenovitá
svìtlost DN 15 a DN 250 - Jmenovitý tlak PN 16 a PN
25 - pro teploty a 350 °C.
Ventil se zavírá, kdy teplota stoupá.

Upozornìní
Typovì zkoušené regulátory teploty (TR), omezovaèe
teploty (TB) , bezpeènostní hlídaèe teploty (STW)
a bezpeènostní omezovaèe teploty (STB) lze dodat
DIN testované.

Pøístroje sestávají z tlakovì odlehèeného regulaèního ventilu
a regulaèního termostatu s teplotním èidlem, regulace
poadované hodnoty s pojistkou nadmìrné teploty,
propojovací trubice a pracovního tìlesa.
Charakteristické znaky
− P regulátory bez nárokù na údrbu, není nutná ádná pomocná energie
− Široký rozsah poadované hodnoty a pohodlné nastavení
poadované hodnoty s kontrolou na stupnici
− Jednosedlové ventily s tlakovým odlehèením kovovým
vlnovcem, pouitelné pro kapalná, plynná a páru tvoøící
media, obzvláštì pro nosièe tepla vody, olej a vodní páru
− tìleso ventilu volitelnì z šedé oceli, sférolitiny, ocelolitiny
nebo nerez oceli
− provedení s dvojitým pøipojením nebo ruèním pøestavìním
pro namontování druhého regulaèního termostatu. Podrobnosti viz typový list 2136.
Provedení
Regulátor teploty typ 4 ⋅ s regulaèním ventilem typ 2114 pro
DN 15 a DN 250 - PN 16 a PN 40 - regulaèní termostat typ
2231 a 2235 - podrobnosti o pouití termostatù viz typový list
T 2010.
Typ 2114/2231 (obr. 1) ⋅ s regulaèním termostatem typ 2231
pro kapaliny ⋅ poadované hodnoty od -10 °C do
+ 150 °C - nastavení poadované hodnoty na èidle.
Typ 2114/2232 (obr. 3) ⋅ s regulaèním termostatem typ 2232
pro kapaliny a páru - poadované hodnoty od -10 do +250 °C,
oddìlené nastavení poadované hodnoty.
Typ 2114/2233 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2233 pro kapaliny, vzduch a jiné plyny - poadované hodnoty od -10 do
+150 °C, nastavení poadované hodnoty na èidle.
Typ 2114/2234 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2234 pro kapaliny, vzduch a jiné plyny - poadované hodnoty od
-10 do +250 °C, oddìlené nastavení poadované hodnoty.
Typ 2114/2235 ⋅ s regulaèním termostatem typ 2235 pro
vzduchem vytápìné skladové haly, sušicí, klimatizaèní a tepelné skøínì ⋅ poadované hodnoty od -10 do +250 °C,
oddìlené nastavení poadované hodnoty a samouloitelná
trubka èidla.
Provedení podle ANSI viz typový list T 2025.

Pøíslušný pøehledový list

T 2010

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

Obr 2 ⋅ Regulátor teploty typ 4
s regulaèním termostatem
typ 2233

Obr 3 ⋅ Regulátor teploty typ 4 s regulaèním termostatem typ
2232, provedení s oddìleným nastavením poadované hodnoty
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Propojovací kapilára 5 m, 10 m, 15 m
Èidlo z oceli CrNi/Mo
Propojovací trubice z oceli CrNiMo/mìï-obalená plastem
Ventil kompletnì v nerezovém provedení
Hodnota Kvs sníená
Ventil s rozdìlovaèem proudìní St1 pro sníení hluku u
páry a nehoølavých plynù
Rozsah poadované hodnoty 100 a 200 °C/150 a
250 °C
Provedení podle ANSI (srovn. typový list T 2025)

Funkce (Obr. 4)
Regulátory pracují podle principu roztanosti kapalin. Teplotní
èidlo (12), propojovací trubice (9) a pracovní tìleso (7) jsou
naplnìny kapalinou. Roztaení a uvolnìní této kapaliny
pøestavují - nezávisle na teplotì na èidlu - regulaèní vlnovec v
pracovním tìlese (7) a následkem toho tyèku kuelky (5)
regulaèního ventilu s kuelkou (3). Postavení kuelky urèí prùtok
nosièe tepla na uvolnìné ploše mezi kuelkou a sedlem (2).
Poadovaná hodnota nastavitelná s klíèem (10), pøièem je
zobrazena hodnota na stupnici poadované hodnoty (11).
Regulaèní ventil
1
Tìleso ventilu
2
Sedlo (vymìnitelné)
3
Kuelka
4
Tìleso vlnovce
4.1 Odlehèovací vlnovec
4.2 Odvzdušòovací šroub
5
Tyè kuelky s pruinou
6
Pøipojení pro pracovní tìleso
(pøevleèné šroubení)

Regulaèní termostat
7
Pracovní tìleso s regulaèním
vlnovcem
8
Kolík pracovního tìlesa
9
Propojovací trubice
10 Klíè pro nastavení poad.
hodnoty
11 Stupnice poad. hodnoty
12 Teplotní èidlo (tyèové èidlo)

Obr 4 ⋅ Regulátor teploty typ 4 s regulaèním termostatem typ2231

Tabulka 1 ⋅ Technická data ⋅ Všechny tlaky jako pøetlak v bar. Uvedené .pøípustné tlaky a diferenèní tlaky jsou omezeny
diagramem tlak - teplota a stupnìm jmenovitého tlaku (podle DIN 2401).
PN 16 a PN 40

Regulaèní ventil
typ 2114

Stupeò jmen. tlaku
Hodnoty KVS, prùsak a max. pøípustné difer. tlaky ∆p1)
Normální
provedení

Pøipojovací
velikost DN

Hodnota KVS
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420
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≤ 0,05 % hodnoty Kvs

Prùsak
∆p

Diferenèní tlak
Zvláštní provedení
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Pøipojovací velikost
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Diferenèní tlak
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Pøípustná teplota ventilu

16
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16

–

viz diagram tlak-teplota
velikost 150

velikost 2502)

Rozsah poadované hodnoty (rozpìtí
poadované hodnoty vdy 100°C)

−10 a +90 °C, 20 a 120 °C nebo 50 a 150 °C
u typù 2232, 2234, 2235 té 100 a 200 °C, 150 a 250 °C

0 a 70, 30 a
100, 50 a 120
80 a 150 °C

Pøípustná teplota okolí v místì nastavování poadované hodnoty

100 °C nad nastavenou poadovanou hodnotou

30 °C nad
poad.
hodnotou

Termostat typ 2231 a typ 2235

Pøípustný tlak
na èidle

Typ 2231/2232

bez ponorné jímky: PN 40, s ponornou jímkou: PN 40 nebo PN 63 (s ponornou jímkou
s pøírubou PN 16)
s ponornou jímkou s pøírubou : PN 40/DN 32 nebo PN 100/DN 40

Typ 2233/2234

s pøírubou PN 6 (140 nebo Ø ) nebo PN 40/DN 32

Délka spojovací trubky
1)

2

Diferenèní tlak odpovídá tlaku èerpadla u kapalin

PN 16 3)

3 m (zvláštní provedení: 5, 10 nebo 15 m)
2)

jen typ 2231

3)

Provedení s pøírubou nebo jiné jmenovité tlaky na poptávku
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Tabulka 2 × materiály (WN = materiál èíslo)

Graf prùtoku pro vodu
Hodnoty platí pro úplnì otevøený ventil.

Regulaèní ventil typ 2114
Pøipojovací velikost
Jmenovitý tlak
Tìleso 1)
Sedlo a kuelka 3)

DN 15 a 250
korozivzdorná
ocelolitina 2)
WN 1.4581
WN 1.4571

WN 1.4301/WN 1.4310

Odlehèovací
vlnovec

nerez ocel WN 1.4571
St 35.8 (WN 1.0305)

Tìsnící krouek
Prodluovací
kus/mezikus

ocelolitina 2)
GS-C 25
WN 1.0619

ocel WN 1.4006
(WN 1.4301 a DN 125 a 250)

Tyè
kuelky/pruina

Tìleso vlnovce

PN 25 ⋅ PN 40

PN 16
šedá litina
GG-25
WN 0.6025

WN 1.4571

grafit s kovovým nosièem
mosaz (zvláštní provedení:
nerez ocel WN 1.4301)

WN 1.4301

Termostat typ 2231, 2232, 2233, 2234 a 2235
Normální provedení
Pracovní tìleso
typ 2231/2
Èidlo typ 2233/4

mìï, niklovaná
bronz, niklovaná
−

mìï, niklovaná

typ 2235
Propojovací trubice

Zvláštní provedení

mìï
mìï, niklovaná

nerez ocel
WN 1.4571

mìï obalená
plastem

Ponorná jímka se závitovým pøipojením
Ponorná trubice

bronz, niklovaná

mìï

WN 1.4571

Závitová vsuvka

mosaz, niklovaná

mìï

WN 1.4571

... s pøírubovým pøipojením
Ponorná trubice

ocel

Závitová vsuvka

ocel

Potaeno WN 1.4571
plastem nebo
WN 1.4571
PTFE 4)

1) Sférolitina GGG-40.3 pro PN 25: DN 15 a DN 150; PN 16: DN 65 a DN 100 a DN 250)
2)PN 25: DN 125 a DN 250; PN 16: DN 100 a DN 250.
3)volitelnì mìkce tìsnící kuelka s kroukem PTFE pro teploty a 220 °C nebo s kroukem EPDM pro teploty a
150 °C.
4) Plastový povlak - pro teploty a 80 °C. Nános PVC nebo PPH. Provedení PTFE - ponorná trubka: PTFEpøíruba:ocel s objímkou PTFE.

Typovì testovaná bezpeènostní zaøízení
Registraèní èíslo obdríte na poptávku. Lze dodat následující
provedení:
Regulátor teploty (TR) s termostatem typ 2231, 2232,
2233, 2234 nebo 2235 a regulaèním ventilem typ 2114, DN
15 a DN 250, u nìho max. provozní tlak nesmí pøekroèit v
technických datech uvedený max. pøípustný diferenèní tlak ∆p,
Èidlo bez ponorné jímky:pouitelné do 40 bar
s ponornou jímkou: pouze s provedením SAMSON G1, bronz
a WN 1.4571 a 40 bar, mìï a 16 bar.
Omezovaè teploty (TB) s termostatem a regulaèním ventilem
podle shora uvedené specifikace a dvojitého pøipojení Do
(srovn. typový list T 2036).
Podrobnosti o výbìru a pouití typovì testovaných pøístrojù viz
pøehledný list T 2040.
Kromì toho lze dodat:
Bezpeènostní hlídaèe teploty (STW) a Bezpeènostní
omezovaèe teploty (STB)- Podrobnosti naleznete v typových
listech T 2043 a T 2046.

3

Výpoèty prùtoku pro jiná media podle DIN IEC 54 èást 2-1 a
2-2, v nìm .parametry : FL = 0,95 a XT = 0,75
Obr 5 ⋅ prùtokový graf pro vodu

Pøíslušenství
Pro ochranu pracovního tìlesa pøed nepøípustnými provozními
podmínkami je vøazen mezi regulaèním ventilem a pracovním
tìlesem prodluovací kus a/nebo mezikus.
Prodluovací kus je potøebný u teplot nad 220 °C (viz diagram tlak - teplota).
U provedení pro termoolej je nutné dodatkové utìsnìní pomocí
krouku FKM.
Mezikus oddìluje u provedení z oceli odolné proti korozi
barevné kovy pracovního tìlesa od media ve ventilu. Dále
zabraòuje úniku media pøi výmìnì termostatu.
Regulaèní termostat typ 2231 a 2232: ponorná jímka se závitovým nebo pøírubovým pøipojením.
Regulaèní termostat typ 2233 a 2234: nosný prvek a krycí poklop pro montá na stìnu.
Montá
· Regulaèní ventily
Ventily je tøeba montovat do vodorovnì vedených potrubí. Pracovní tìleso musí smìøovat dolù. Smìr prùtoku odpovídající
šipce na tìlese.
· Propojovací kapilára
Propojovací trubici je tøeba tak uloit, aby nenastaly ádné
vìtší výkyvy teploty a nevznikla ádná mechanická poškození.
Nejmenší moný polomìr ohybu èiní 50 mm.
· Teplotní èidlo
Poloha vestavìní tyèového èidla je libovolná. Musí se ponoøit
celou svou délkou do media, které má regulovat. Druh vestavìní
je tøeba zvolit tak, aby nenastalo ádné pøehøátí ani znatelné
mrtvé èasy.
Smìjí být kombinovány pouze stejnorodé materiály, napø.
výmìníky tepla v oceli odolné proti korozi s ponornými jímkami
z nerezavìjící oceli WN 1.4571.
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Tabulka 3 ⋅ míry v mm a hmotnosti
Regulaèní ventil typ 2114

DN

Stavební délka L
H1
H

15

20

25

130

150

160

40

50

65

180

200

230

290

80

100

125

150

310

2001) 2501)

350

400

480

do 220 °C (bez prodluovacího kusu)

225

300

355

460

590

do 350 °C (s prodluovacím kusem)

365

440

495

600

730

870

bis 220 °C (bez prodluovacího kusu)

515

590

645

750

880

1020

785

890

1020

40

70

113

655

bis 350 °C (s prodluovacím kusem)

Hmotnost (tìleso PN 16)2)

cca. kg

Termostat

5

typ

Hloubka ponoru T
Hmotnost
1)

32

cca. kg

5,5

730
13

13,5

16

27

32

730

730

1160
255

300

2231

2231 Gr. 250

2232

2233

2234

2235

290

980

235

430

460

3460

3,2

6,5

4,0

3,4

3,7

3,6

2) +15%pro

nur mit Thermostat Typ 2231 Größe 250

6,5

600

PN 25/40

Rozmìry
Typ 2232/2234

Typ 2231/2233

Typ 2124

Typ 2235

s oddìleným nastavením
Ponorné jímky pro typ 2231/2232
Thermostat
Ponorná hloubka
v mm

Typ
T2

2231
325

Závitové pøipojení
G1/ PN 40 (provední v
mìïi PN 16)
G1 14/ PN 63 (míry v
závorkách)

2231Gr. 250
995

Nosný prvek a krycí poklop
pro montá na stìnu

2232
250

Pøírubové pøipojení
DN 32/ PN 40
DN 40/ PN 100 (míry v
závorkách)

Mezikus
(hmotnost cca. 0,2 kg)
Prodluovací kus
(hmotnost cca. 0,5 kg)

1)

Mezikus: L = 55 mm
prodlu. kus: L = 140 mm

Pøíruba pro typ 2233 a typ 2234
Pøíruba PN 6; 140 vnìjší prùmìr ∅
Pøíruba PN 40/DN 32
(míry v závorkách)
Obr 7 ⋅ rozmìry

Objednací text
Regulátor teploty typ 4/ ..., DN ..., DN ..., PN ...
Materiál tìlesa ..., s termostatem typ ...
rozsah poadované hodnoty ...°C,
event. zvláštní provedení ..., pøíslušenství ...
propojovací trubice ... m
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Technické zmìny vyhrazeny.
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