
Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania
Regulator temperatury typu 4u
z odci¹¿onym ciœnieniowo jednogniazdowym
zaworem przelotowym

Zastosowanie
Regulator temperatury dla instalacji ch³odz¹cych ·termostaty re-
gulacyjne o wartoœciach zadanych od –10°C do +250°C · zawory
o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 250, na ciœnienie nomi-
nalne od PN 16 do PN 40, dla temperatury do 350°C
Wzrost temperatury powoduje otwieranie zaworu

Urz¹dzenie sk³ada siê z odci¹¿onego ciœnieniowo zaworu
przelotowego z elementem zmiany kierunku dzia³ania
i przy³¹czem ko³nierzowym (od DN 15 do DN 250), z termo-
statu regulacyjnego z czujnikiem temperatury, z nastawnika
wartoœci zadanej z bezpiecznikiem temperaturowym, z kapila-
ry i z si³ownika.

Cechy charakterystyczne
• nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny

bezpoœredniego dzia³ania

• du¿y zakres nastaw i wygodna nastawa wartoœci zadanej
z odczytem na skali

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym reali-
zowanym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego
lub membrany (DN 125 do DN 250)

• dla cieczy, gazów i pary, zw³aszcza dla czynników ch³od-
niczych, np. wody i solanki ch³odz¹cej

• korpus zaworu do wyboru z ¿eliwa szarego, sferoidalnego
iub nierdzewnego staliwa

Wykonania
Regulator temperatury typu 4 u · zawór typu 2114
z przy³¹czem ko³nierzowym od DN 15 do DN 250, PN 16 do
PN 40 · odci¹¿enie za pomoc¹ mieszka zaworów o œrednicy
od DN 15 do DN 250 · odci¹¿enie za pomoc¹ membrany za-
worów o œrednicy od DN 125 do DN 250 · element zmiany kie-
runku dzia³ania · termostat regulacyjny typu od 2231 do 2235.

Szczegó³owe informacje na temat stosowania termostatów
zob. karta zbiorcza T 2010.

Typ 2114/2231 (rys. 1) · zawór typu 2114 i termostat regula-
cyjny typu 2231 dla cieczy · nastawa wartoœci zadanej na
czujniku · zakres wartoœci zadanej: od –10°C do +150°C

Typ 2114/2232 (rys. 2) · zawór typu 2114 i termostat regula-
cyjny typu 2232 dla cieczy i pary · osobna nastawa wartoœci
zadanej · zakres wartoœci zadanej: od –10°C do +250°C

Typ 2114/2233 · zawór typu 2114 i termostat regulacyjny
typu 2233 dla cieczy, powietrza i innych gazów · nastawa
wartoœci zadanej na czujniku · zakres wartoœci zadanej: od
–10°C do +150°C

Typ 2114/2234 · zawór typu 2114 i termostat regulacyjny
typu 2234 dla cieczy, powietrza i innych gazów · osobna nas-
tawa wartoœci zadanej · zakres wartoœci zadanej: od –10°C do
+250°C

Przynale¿na karta zbiorcza T 2010 Wydanie: styczeñ 2012 (03/11)

Karta katalogowa T 2123 PL
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Rys. 2 · Regulator temperatury typu 4 u z termostatem regula-
cyjnym typu 2232, wykonanie z osobn¹ nastaw¹
wartoœci zadanej

Rys. 1 · Regulator temperatury typu 4 u z termostatem
regulacyjnym typu 2231



Wykonanie specjalne
– kapilara o d³ugoœci 5 m, 10 m, 15 m

– czujnik ze stali CrNiMo

– kapilara ze stali CrNiMo / z miedzi powlekanej tworzywem
sztucznym

– zawór w wykonaniu nierdzewnym

– ze zredukowanym wspó³czynnikiem KVS

– z elementem zmiany kierunku dzia³ania wyposa¿onym
w funkcjê zmiany po³o¿enia grzyba zaworu (dla regulowa-
nego przep³ywu minimalnego)

– wykonanie zgodnie z normami ANSI

Sposób dzia³ania (zob. rys. 3)

Regulatory dzia³aj¹ na zasadzie rozszerzalnoœci cieplnej cie-
czy, któr¹ s¹ wype³nione czujnik temperatury (13), kapilara
(10) i si³ownik (8). Zale¿na od temperatury zmiana objêtoœci
cieczy znajduj¹cej siê w czujniku powoduje przemieszczenie
mieszka nastawczego w si³owniku (8), a w wyniku tego ruch
trzpienia (5) grzyba zaworu wraz z grzybem (3).

Po³o¿enie grzyba zaworu okreœla przeœwit miêdzy grzybem (3)
i gniazdem (2) zaworu i w zwi¹zku z tym przep³yw noœnika
ciep³a.

Wartoœæ zadan¹ nastawia siê na skali (12) za pomoc¹ klucza (11).
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Rys. 3 · Regulator temperatury typu 4 u z termostatem
regulacyjnym typu 2231; zawór typu 2114
odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Tabela 1 ·  Dane techniczne · Wszystkie ciœnienia podane zosta³y w jednostkach bar (nadciœnienie). Podane dopuszczalne wartoœci
ciœnienia i ró¿nicy ciœnieñ ograniczane s¹ przez wykres ciœnienia i temperatury oraz ciœnienie nominalne.

Zawór typu 2114 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Wspó³czynnik KVS w m3/h 4 6,3 8 16 20 32 50 80 125 190 280 420 500

Klasa przecieku ≤ 0,05 % wspó³czynnika KVS

Ró¿nica ciœnieñ ∆p w bar 25 20 16 12 10

Wykonanie specjalne

Wspó³czynnik KVS w m3/h 2,5; 4; 6,3 6,3 8 16 20 32 50 – – – –

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p w bar 25 16 –

Dop. temperatura dla zaworu zob. wykres ciœnienia i temperatury

Zawórl
1 korpus zaworu
2 gniazdo (wymienne)
3 grzyb zaworu
4 korpus mieszka
4.1 mieszek odci¹¿aj¹cy
5 trzpieñ grzyba ze sprê¿yn¹
6 z³¹czka przy³¹czeniowa

z nakrêtk¹ ko³pakow¹

Termostat
7 element zmiany kierunku

dzia³ania
8 si³ownik z mieszkiem nastawczym
9 trzpieñ si³ownika
10 kapilara
11 klucz do nastawy wartoœci zadanej
12 skala wartoœci zadanej
13 czujnik (prêtowy) temperatury

Zawór typu 2114 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Œrednica nominalna DN 125 150 200 250

Wspó³czynnik KVS w m3/h 190 290 550 600

Klasa przecieku ≤ 0,05 % wspó³czynnika KVS

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p w bar 12 10



3 T 2123 PL

Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Tabela 2 ·  Dane techniczne · Termostat regulacyjny
Termostat regulacyjny typu
od 2231 do 2234

wielkoœæ 150
(DN 15 do 150)

wielkoœæ 250 1)

(DN 200/250)

Zakres wartoœci zadanej
od –10°C do 90°C, od 20C do 120°C, od 50°C do 150°C lub

od 150°C do 250°C dla termostatu typu 2232/2234

od 0°C do 70°C,
od 30°C do 100°C,
od 50°C do 120°C,
od 80°C do 150°C

Dop. temperatura otoczenia dla nastawnika
wartoœci zadanej

od –40°C do 80°C od –20° do 80°C

Dop. temperatura na czujniku 100 K powy¿ej nastawionej wartoœci zadanej
30 K powy¿ej

wawrtoœci zadanej

Dop. ciœnienie
na czujniku

termostat typu 2231/2232
bez os³ony czujnika: PN 40 · z os³on¹ czujnika: PN 40/PN 100

z os³on¹ czujnika z ko³nierzem: PN 40/PN 100 bez os³ony czujnika: PN 16
z os£on¹ czujnika: PN 40

termostat typu 2233/2234 bez os³ony czujnika: PN 40 · z ko³nierze: PN 6 lub PN 40

D³ugoœæ kapilary 3 m (wykonanie specjalne: 5 m, 10 m lub 15 m)

1) Tylko dla termostatów typu 2231 i 2232

Zawór typu 2114 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 16/PN 25 1) PN 16/PN 25/PN 40

Korpus zaworu
¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo
1.0619 2)

staliwo nierdzewne
1.4408 2)

Gniazdo
i grzyb 3)

do DN 100 stal nierdzewna 1.4006 lub 1.4104

od DN 125 do 250 1.4301 · grzyb z uszczelnieniem z PTFE 1.4571

Trzpieñ grzyba/sprê¿yna 1.4301/1.4310

Mieszek metalowy 1.4571

Korpus mieszka 1.0425 1.4301

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalowym

Element przed³u¿aj¹cy/poœrednicz¹cy mosi¹dz (dla wykonania z metali kolorowych: stal nierdzewna 1.4301) 1.4301

Zawór typu 2114 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 16/25 PN 16/25/40 PN 16/25/40

Korpus zaworu
¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo
1.0619

staliwo nierdzewne
1.4408

Gniazdo zaworu mosi¹dz czerwony (CC491K/CC499K)

Grzyb mosi¹dz czerwony (CC491K) z uszczelnieniem miêkkim z EPDM, maks. 150°C

Odci¹¿enie ciœnieniowe os³ony membrany odci¹¿aj¹cej z blachy stalowej DD11 · membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM, maks. 150°C

P³aski pierœcieñ uszczelniaj¹cy grafit z noœnikiem metalowym

Tabela 3 · Materia³y · Numer materia³u zgodnie z normami DIN EN

Termostat regulacyjny typu
2231, 2232, 2233, 2234 wykonanie standardowe wykonanie specjalne

Si³ownik mosi¹dz, niklowany

Czujnik

typu 2231
typu 2232

br¹z, niklowany

stal nierdzewna 1.4571
typu 2233
typu 2234

miedŸ, niklowana

Kapilara miedŸ, niklowana
miedŸ w p³aszczu z tworzywa sztucznego

lub stal nierdzewna 1.4571

Tuleja os³onowa

Przy³¹cze gwintowane G1

Tuleja os³onowa br¹z, niklowany · stal, niklowana
stal nierdzewna 1.4571

Z³¹czka gwintowana mosi¹dz niklowany

Przy³¹cze ko³nierzowe

Tuleja os³onowa stal stal nierdzewna
1.4571Ko³nierz stal

1) Maks. DN 150 · PN 25: do DN 150 · PN 16: od DN 100 do DN 150 · 2) PN 25: od DN 200 do DN 250 · PN 16: od DN 100 do DN 250 · 3) Do wyboru grzyb
z uszczelnieniem miêkkim z pierœcieniem z PTFE dla temperatury do 220°C lub z EPDM dla temperatury do 150°C



Wyposa¿enie dodatkowe
Tuleje os³onowe z przy³¹czem gwintowanym lub ko³nierzow-
ym dla czujników prêtowych typu 2231 i 2232 · przy³¹cze
gwintowane G1, PN 40, z br¹zu/stali CrNiMo · przy³¹cze
ko³nierzowe DN 32, PN 40, z tulej¹ os³onow¹ ze stali CrNi/ze
stali · tuleja os³onowa z PTFE, PN 6 (ko³nierz PN 40)

Tuleja os³onowa z atestem typu wydanym przez DVGW
przeznaczona dla palnych gazów, przy³¹cze gwintowane G 1,
PN 100

Elementy mocuj¹ce dla termostatów typu 2233 i 2234 · ele-
menty noœne do monta¿u naœciennego · pokrywa ochronna ter-
mostatu

Element poœrednicz¹cy z mosi¹dzu (dla wody, pary) lub ze sta-
li CrNiMo (dla wody, oleju, pary).

Element poœrednicz¹cy nale¿y stosowaæ wtedy, gdy wymagane
jest uszczelnienie pomiêdzy termostatem i zaworem. Je¿eli
trzeba zapewniæ odseparowanie wszystkich elementów
maj¹cych stycznoœæ z medium od czêœci wykonanych z metali
kolorowych, trzeba stosowaæ elementy poœrednicz¹ce ze stali
CrNi lub CrNiMo.

Poza tym element poœrednicz¹cy zapobiega wyciekowi me-
dium podczas wymiany termostatu.

Przy³¹cze podwójne typu Do2 do zamontowania drugiego ter-
mostatu · typu DoS z elektrycznym nadajnikiem sygna³ów

Nastawa rêczna Hv ze wskaŸnikiem skoku · HvS z elek-
trycznym nadajnikiem sygna³ów

Monta¿

Zawór
Zawór przystosowany jest do monta¿u w ru-
roci¹gach poziomych. Kierunek przep³ywu
musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na
korpusie. Korpus przy³¹czeniowy musi
zwieszaæ siê ku do³owi.

Wykonanie dla innego po³o¿enia mon-
ta¿owego: na zapytanie.

Czujnik temperatury
Sposób monta¿u czujnika jest dowolny. Musi on byæ jednak
ca³kowicie zanurzony w regulowanym medium. Miejsce za-
montowania czujnika termostatu nale¿y wybraæ tak, ¿eby nie
wystêpowa³y w nim ani nadmierne przegrzewy, ani wyraŸne
strefy martwe.

Nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ materia³y tego samego rodzaju, np. wy-
miennik ciep³a ze stali nierdzewnej z os³on¹ czujnika ze stali
nierdzewnej 1.4571.

Kapilara
Kapilara powinna byæ umieszczona tak, ¿eby temperatura
otoczenia nie wykracza³a poza dopuszczalny zakres, ¿eby nie
oddzia³ywa³y na ni¹ wahania temperatury i ¿eby zapobiec jej
uszkodzeniom mechanicznym. Najmniejszy promieñ giêcia
wynosi 50 mm.

Czas reakcji termostatów
Dynamika czujników temperatury w decyduj¹cy sposób zale¿y
od jego czasu reakcji i sta³ej czasowej.

W tabeli 4 zestawiono sta³ czasowe termostatów firmy
SAMSON wykorzystuj¹cych do pomiarów w wodzie ró¿ne za-
sady dzia³ania.

4 T 2123 PL

Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Tabela 4 · Sta³a czasowa czujników temperatury firmy
SAMSON

Zasada dzia³ania
Termostat

regulacyjny
typu …

Sta³a czasowa w s

bez tulei
os³onowej

z tulej¹
os³onow¹

Czujnik
tensometryczy

2231 70 s 120 s

2232 65 s 110 s

2233 25 s –1)

2234 15 s –1)

2235 10 s –1)

2213 70 s 120 s

Czujnik adsorpcyjny 2212 –1) 40 s

1) Niedopuszczalne
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Rys. 5 · Wykres ciœnienia i temperatury

Wykres ciœnienia i temperatury – zgodnie z norm¹
DIN EN 12516-1 –
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Rys. 4 · Wykres przep³ywu dla wody

Wykres przep³ywu dla wody

Podane w danych technicznych wartoœci ciœnienia roboczego
ograniczane s¹ przez wykres ciœnienia i temperatury

Obliczanie przep³ywu dla innych mediów zgodnie z norm¹ DIN
EN 60534, czêœæ 2-1 i 2-1, tu parametry: FL = 0,95 i xT = 0,75 s
Przedstawione na wykresie wartoœci dotycz¹ zaworów
ca³kowicie otwartych.
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Wymiary wykonania z zaworem typu 2114 · odci¹¿enie za pomoc¹ mieszka

Rys. 6 · Wymiary wykonania z zaworem typu 2114 odci¹¿onym za pomoc¹ mieszka i z termostatem typu od 2231 do 2235
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z osobn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej

Wymiary w mm i ciê¿ar

Zawór typu 2114 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

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

D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

H1 225 300 355 460 590 730

H 515 545 570 675 910 1050

Ciê¿ar 2), oko³o kg 5 5,5 6,5 13 13,5 16 27 32 40 70 113 255 300

1) Tylko z termostatem typu 2231 i 2232, wielkoœæ 250 · 2) Dla PN 16; +15% dla PN 25/40

Termostat regulacyjny typu od 2231 do 2235

Termostat regulacyjny typ 2231 typ 2231/2232
wielkoœæ 250

typ 2232 typ 2233 typ 2234 typ 2235

G³êbokoœæ zanurzenia T 290 1) ≈ 980 235 1) 430 460 3460

Ciê¿ar, oko³o kg 3,2 6,5 4 3,4 3,7 3,6

1) Wiêksze g³êbokoœci zanurzenia: na zapytanie

Rys. 7 · Wymiary wykonania z zaworem typu 2114 odci¹¿onym za pomoc¹ membrany z przy³¹czem dla termostatu typu od 2231 do 2235

Wymiary wykonania z zaworem typu 2114 · odci¹¿enie za pomoc¹ membrany

Zawór typu 2114 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna DN 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 400 480 600 730

H1 575 600 670

H2 145 175 260

Ciê¿ar, oko³o kg 52 72 217 227

Dane termostatu regulacyjnego typu od 2231 do 2235 zob. rys. 8

Wymiary w mm i ciê¿ar

termostat regulacyjny
typu od 2231 do 2235



Tekst zamówienia
Regulator temperatury typu 4u/...
DN …, PN …
Materia³ korpusu …
z termostatem regulacyjnym typu ...,
zakres wartoœci zadanej ... °C,
D³ugoœæ kapilary ... m
Ewentualnie wykonanie specjalne ...
Ewentualnie elementy wyposa¿enia dodatkowego ...
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Rys. 8 · Wymiary elementów wyposa¿enia dodatkowego

Elementy wysposa¿enia dodatkowego

Przy³¹cze ko³nierzowe
DN 32/PN 40,

DN 40/PN 100 (wymiary w nawiasach)

Tuleje os³onowe dla termostatów typu2231/2232 Elementy mocuj¹ce dla termostatu typu 2233/2234

Ttermostat regulacyjny
typu … 2231 2231/2232

250
2232

G³. zanurzenia T2 mm 325 ≈ 995 250

Tuleje os³onowe z przy³¹czem gwintowanym i ko³nierzowym

Przy³¹cze gwintowane
G1/PN 40/PN 100

w nawiasach wymiary
dla PN 100

8

Element noœny i pokrywa
do monta¿u naœciennego

Ko³nierz ze stali /stali CrNiMo
ko³nierz PN 6; œred. zewnêtrzna. 140

ko³nierz DN 32/PN 40,
wymiary w nawiasach

Termostat regulacyjny typ 2231 typ 2232

D³ugoœæ L1 mm 315 255

D³ugoœæ L2 mm 340 280

Tuleje os³onowe dla palnych gazów (G1/PN 100)

ciê¿ar oko³o 0,2 kg

Je¿eli zamontowano element
poœrednicz¹cy ca³kowita wysokoœæ
H1 i H zwiêkszaj¹ siê o 55 mm.

Element poœrednicz¹cy

L2

SW46

L1

Ø29,5

G1¼

G1

Tuleja os³onowa dla palnych gazów
G1/PN 100

G1

55



Zmiany techniczna zastrze¿one.
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