Regulátory teploty bez pomocné energie
Konstrukce 43
Regulátor teploty typ 43-1 · typ 43-2
Pouití
Regulátory pro zaøízení dálkového zásobování teplem,
generátory tepla, výmìníky tepla a jiná domovní technická
a prùmyslová zaøízení.
Poadované hodnoty teploty od 0 do 150 °C ⋅ s ventily G 1/2
a G 1 · DN 15 a DN 50 · jmenovitý tlak PN 25 ⋅ pro tekutá
media a 150 °C a nehoølavé plyny a 80 °C.
Ventily zavírají pøi stoupající teplotì.

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

Charakteristické znaky
• P-regulátory nenároèné na obsluhu, není potøebná ádná
pomocná energie.
• Teplotní èidla pro libovolnou polohu zabudování a vysoká
pøípustná teplota okolí (50 °C nad nastavenou poadovanou hodnotou), dimenzovaná pro provozní tlaky a 40 bar.
• Pøímé ventily s tlakovì odlehèenou pístovou kuelkou
• Obzvláštì vhodné pro zaøízení dálkového zásobování
teplem.
• Pro tekutá media a plyny.
• Zvláštní provedení - termostat s nepatrnou èasovou konstantou - pro prùtokové ohøívaèe vody (srovn. S. 4 "termostaty napìtí").
Provedení (obrázky 1 a 2)
Regulátory se skládají z regulaèního ventilu a regulaèního termostatu s ovladaèem poadované hodnoty, propojovací trubice a na principu adsorpce pracujícího teplotního èidla.
Provedení s dvojitým napojením nebo ruèním pøestavením pro
nástavbu dalších regulaèních termostatù viz typový list T 2176.
Typ 43-1 ⋅ Regulátor teploty s regulaèním ventilem typ 2431
K - G 1/2 a G 1 vnitøní závit - regulaèní termostat typ 2430
K - èidlo volitelnì s nebo bez ponorné jímky.
Typ 43-2 ⋅ Regulátor teploty s regulaèním ventilem typ 2432
K - DN 15 a DN 50. Šroubení s navaøovacími konci (zvláštní
provedení se šroubovacími konci nebo pøírubami). Regulaèní
termostat typ 2430 K - èidlo volitelnì s nebo bez ponorné jímky.

Obr 1 ⋅ Regulátor teploty typ 43-1

Typovì testovaná bezpeènostní zaøízení
Registraèní èíslo obdríte na poádání. Lze dodat:
Regulátory teploty (TR) typ 43-1, typ 43-2, u nìho max. provozní tlak nesmí pøekroèit v technických datech udávaný max.
pøípustný diferenèní tlak (∆ p). U èidel s ponorným pouzdrem je
tøeba pouze pouít ponornou jímku SAMS0N.
Podrobnosti o výbìru a pouití typovì testovaných pøístrojù
naleznete v pøehledovém listu T 2181.
Kromì toho lze dodat:
Bezpeènostní hlídaèe teploty (STW) a bezpeènostní
omezovaèe teploty (STB). Podrobnosti naleznete v typovém
listu T 2183 a T 2185.
Pøíslušenství
− Ponorná jímka z: mìdi PN 40,
oceli CrNiMo PN 40
− Dvojité pøipojení Do3 K nebo ruèní pøestavení

Pøíslušný pøehledový list

Obr 2 ⋅ Regulátor teploty typ 43-2
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Zvláštní provedení
− propojovací trubice dlouhá 5 m
− sníená hodnota Kvs u DN 15, pøíp. G 1/2
− olejivzdorné vnitøní èásti
− velmi rychle reagující termostaty (srovn. S. 4 "termostaty
napìtí") - na poptávku − provedení podle ANSI- viz typový list T 2174 -

typ 2432 K
- šroubení -

typ 2431 K
- vnitøní závit -

Funkce (obr. 4)
Teplota media vytváøí v mìøicím èidle tlak odpovídající skuteèné
hodnotì. Tlak je pøenášen propojovacím vedením (11) na
pracovní tìleso (9) a pøemìnìn na regulaèní sílu. Pøes kolík pracovního tìlesa (10) pùsobí regulaèní síla - nezávisle na nastavení poadované hodnoty - na kuelku ventilu (3). Otáèením
regulátoru poadované hodnoty (8) se bod reakce zmìní tak,
e kuelka ventilu vede svùj zdvih v rámci vyššího nebo nišího
èidlem zachyceného rozsahu teploty.

Montá
Pøípustná je pouze kombinace stejnorodých materiálù, napø.
výmìník tepla z nerez. oceli s ponornými jímkami z nerez. oceli
WN 1.4571.
• Regulaèní ventily
Regulaèní ventily je tøeba montovat do vodorovnì probíhajících
potrubí. Termostat musí viset dolù - pøi teplotách do 110 °C jsou
také moné jiné polohy vestavení. Smìr prùtoku odpovídající
šipce na tìlese.
• Propojovací trubice
Propojovací trubici je tøeba uloit tak, aby pøípustný rozsah
teploty okolí nebyl pøekroèen - nenastaly ádné výkyvy teploty
a nevznikla ádná mechanická poškození. Nejmenší moný
polomìr ohybu èiní 50 mm.
• Teplotní èidlo
Poloha zabudování teplotního èidla je libovolná. Musí se
ponoøit svou celou délkou do media, které má regulovat.
Zpùsob zabudování je tøeba zvolit tak, aby nenastala pøehøátí
ani znatelné mrtvé èasy.

Obr 4 ⋅ Regulátor teploty typ 43-1 a typ 43-2
Funkce obou typù je stejná. Pro regulaèní ventil je vyobrazen
na stranì levé typ 2432 K a vpravo typ 2431 K
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Tabulka 1 ⋅ meteriály (WN = materiál èíslo)
Tìleso

èervený bronz G-CuSn5ZnPb

Sedlo

nerez ocel WN 1.4301
WN 1.4104 a mosaz s EPDM-mìkkým
tìsnìním1)

Kuelka
Pruina ventilu
Èidlo

Propojovací
trubice
Ponorná jímka

Regulátor poadované
hodnoty
1)

2

nerez ocel WN 1.4310
mìï
mìï nebo nerez ocel WN 1.4571
PETP,
zesílený sklenìnými vlákny

U zvláštního provedení pro oleje (ASTM I.II,III): FKM-mìkké tìsnìní

Obr 5 ⋅ Graf prùtoku pro vodu
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Tabulka 2 × technická data ⋅ Všechny tlaky v bar (pøetlak)
Regulaèní ventil typ 2431 K/typ 2432 K
Svìtlost1)
G/DN
G 12 / 15
G 34 / 20
G 1 / 25
32
40
50
Hodnota KVS
3,62)
5,7
7,2
10
12,5
16
Jmenovitý tlak (podle DIN 2401)
PN 25
Max. pøíp. Diferenèní tlak
20 bar
12 bar
Max. pøíp. Teplota ventilu
150 °C
Regulaèní termostat typ 2430 K
Plynule nastavitelné 0 a 35 °C, 25 a 70 °C, 40 a 100 °C, 50 a 120 °C nebo 70 a 150 °C
Rozsah poadované hodnoty3)
Propojovací trubice
2 m (zvláštní provedení 5 m)
Max. pøíp. teplota na èidle
50 °C nad nastavenou poadovanou hodnotou
Max. pøíp. rozsah teploty na èidle
−20 a +80 °C
Pøípustný tlak na èidle/ponorné jímce
PN 40
1)

Reg. ventil typ 2431 K: svìtlost G 1/2 a G 1.

2)

3)

Zvláštní provedení: hodnota KvS 0,4; 1,0 nebo 2,5.

Další rozsahy poadované hodnoty na poptávku.

Tabulka 3 × míry v mm a hmotnosti
Regulátor teploty typ 43-1
Jmenovitá svìtlost G
Stavební délka L
Hmotnost1), cca. v kg

1

75
1,5

1
90
1,6

20
26,8
G1
36
70
234
2

25
32,7
G 1 14
46
75
244
2,3

32
42
G 1 34
59
100
268
4,4

40
48
G2
65
110
294
5,1

50
60
G 2 12
82
130
330
5,9

144
G 34
2

159
G1
2,3

180
G 1 14
4,4

196
G 1 12
5,1

228
G2
5,9

150
4

160
4,8

180
7,6

200
9,1

230
11

3

2

65
1,4

4

Regulátor teploty typ 43-2
Jmenovitá svìtlost DN
15
Pøùmìr trubky d
21,3
Velikost napojení R
G 34
Velikost klíèe SW
30
Délka L
65
L1 s navaøovacímí konci
210
1,7
Hmotnost1), cca. v kg
Zvláštní provedení
se šroubením a konci se závitem (vnìjší závit)
Délka L2
129
Vnìjší závit A
G 12
1)
Hmotnost , cca. v kg
1,7
se šroubením a pøírubovými pøípoji PN 16/252)
Délka L3
130
Hmotnost1), cca. in kg
3,1
1)

Provedení bez ponorné jímky: minim. hmotnost 0,2 kg

2)

Provedení pøírubové: u DN 40 a 50 jsou pøíruby ji namontovány na ventilu

Rozmìry
Typ 43-1

Typ 43-2

Pøíruby

Hodnoty v závorkách ( ) pro
DN 32 a DN 50
Obr 6 ⋅ Rozmìry

3

Tyèkové èidlo s
ponorným
ucpávkovým
pouzdrem
šroubením

Provedení se šroubením a navaøovacími konci

Konce se závitem
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Zvláštní provedení -Tenzotermostaty Regulátory teploty s malou èasovou konstantou
Èidlo275005004

Pouití
Teplotní èidla podle tenzoprincipu jsou na základì malé èasové
konstanty asi 3 s obzvláštì vhodná pro pouití u prùtokových
ohøívaèù 1).
Poadované hodnoty 45 °C a 65 °C ⋅ regulaèní termostat typ
2430 K v kombinaci s regulaèním ventilem typ 2431 K (typ 431) nebo typ 2432 K (typ 43-2) ⋅ G 1/2 - G 1× DN 15 a DN 50
× jmenovitý tlak PN 25 ⋅ èidla z Cu nebo oceli CrNiMo ⋅ je
tøeba dbát na polohu zabudování èidla!

Regulátor teploty
typ 43-1/2

Teplá voda

Topný
okruh

Studená voda

1) Provedení pro deskové výmìníky tepla na poptávku

Obr 7 ⋅ Poloha zabudování tenzotermostatù (princip)

Funkce
Regulátor teploty typ 43- 1/2 s èidlem, které pracuje na tenzoprincipu.
Teplotní èidlo je z èásti naplnìné kapalinou, která se v závislosti
na teplotì vypaøuje. V èidle vzniká tím teplotnì proporcionální
tlak. Propojovacím vedením vede tlak na regulaèní vlnovec
a mìní se na regulaèní sílu. Tato síla pak pøestavuje kuelku
ventilu v závislosti na nastavení poadované hodnoty.
Zabudování
• Aby se vyuilo rychlé reakèní chování tenzoèidla, musí být
èidlo zabudováno na optimálním místì. U prùtokových
ohøívaèù vody je to bezprostøednì pøed výstupem
z výmìníku tepla, avšak pøed vstupem horké vody
(viz obr. 7)
• Na regulátoru poadované hodnoty termostatu musí
teplota okolí být minimálnì 15 K pod nastavenou
poadovanou hodnotou.
• Poloha zabudování èidla je závislá na konstrukci.
Tabulka 5 × Poloha zabudování - pouze tenzotermostaty
typ 2430 K -

9,5 Cu
9 Niro

185

Hodnota v závorce ( ) pro DN 32 do DN 50
typ 2430 K
2750-05003
2750-05053
2750-05004

Obr 8 ⋅ Rozmìry tenzotermostatù

•

Kombinovat pouze stejnorodé materiály, napø. Výmìníky
tepla v nerez oceli s ocelí s èidly z nerez oceli WN 1.4571.

Tabulka 6 × materiály
Tenzotermostaty typ 2430 K

2750-05 ...
Poloha
èidla

·

vodorovná

003

053

004

•

•

•
•

hrotem dolù
hrotem nahoru

•

•

2750-05 ...
Materiál
èidla

003
mìï

053

•

niro

Pøipojení èidla

004
•

•
G

1

2

Montá je bez ponorné jímky

Objednací text
Regulátor teploty typ 43-1
G ...
Rozsah poadované hodnoty ...°C
Event. zvláštní provedení
event. pøíslušenství
Regulátor teploty typ 43-2
DN ...
se šroubením a navaøovacími konci (konci se závitem)
pøírubové napojení
Rozsah poadované hodnoty ... °C
event. zvláštní provedení
event. pøíslušenství

Technické zmìny vyhrazeny
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