
Pou�ití

RegulÆtory pro załízení dÆlkovØho zÆsobovÆní teplem,
generÆtory tepla, výmìníky tepla a jinÆ domovní technickÆ
a prømyslovÆ załízení.
Po�adovanØ 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 tekutÆ
media a� 150 °C a nehołlavØ plyny a� 80 °C.
Ventily zavírají płi stoupající teplotì.

CharakteristickØ znaky

• P-regulÆtory nenÆroŁnØ na obsluhu, není potłebnÆ �ÆdnÆ
pomocnÆ energie.

• Teplotní Łidla pro libovolnou polohu zabudovÆní a vysokÆ
płípustnÆ teplota okolí (50 °C nad nastavenou po�adova-
nou hodnotou), dimenzovanÆ pro provozní tlaky a� 40 bar.

• PłímØ ventily s tlakovì odlehŁenou pístovou ku�elkou
• ObzvlÆ�tì vhodnØ pro załízení dÆlkovØho zÆsobovÆní

teplem.
• Pro tekutÆ media a plyny.
• ZvlÆ�tní provedení - termostat s nepatrnou Łasovou kon-

stantou - pro prøtokovØ ohłívaŁe vody (srovn. S. 4 "termo-
staty napìtí").

Provedení (obrÆzky 1 a 2)
RegulÆtory se sklÆdají z regulaŁního ventilu a regulaŁního ter-
mostatu s ovladaŁem po�adovanØ hodnoty, propojovací tru-
bice a na principu adsorpce pracujícího teplotního Łidla.
Provedení s dvojitým napojením nebo ruŁním płestavením pro
nÆstavbu dal�ích regulaŁních termostatø viz typový list T 2176.
Typ 43-1 ⋅ RegulÆtor teploty s regulaŁním ventilem typ 2431
K - G 1/2 a� G 1 vnitłní zÆvit - regulaŁní termostat typ 2430
K - Łidlo volitelnì s nebo bez ponornØ jímky.
Typ 43-2 ⋅ RegulÆtor teploty s regulaŁním ventilem typ 2432
K - DN 15 a� DN 50. �roubení s navałovacími konci (zvlÆ�tní
provedení se �roubovacími konci nebo płírubami). RegulaŁní
termostat typ 2430 K - Łidlo volitelnì s nebo bez ponornØ jímky.

Typovì testovanÆ bezpeŁnostní załízení

RegistraŁní Łíslo obdr�íte na po�ÆdÆní. Lze dodat:
RegulÆtory teploty (TR) typ 43-1, typ 43-2, u nìho� max. pro-
vozní tlak nesmí płekroŁit v technických datech udÆvaný max.
płípustný diferenŁní tlak (∆ p). U Łidel s ponorným pouzdrem je
tłeba pouze pou�ít ponornou jímku SAMS0N.
Podrobnosti o výbìru a pou�ití typovì testovaných płístrojø
naleznete v płehledovØm listu T 2181.
Kromì toho lze dodat:
BezpeŁnostní hlídaŁe teploty (STW) a bezpeŁnostní
omezovaŁe teploty (STB). Podrobnosti naleznete v typovØm
listu T 2183 a T 2185.

Płíslu�enství

− PonornÆ jímka z: mìdi PN 40,
oceli CrNiMo PN 40

− DvojitØ płipojení Do3 K nebo ruŁní płestavení

RegulÆtory teploty bez pomocnØ energie
Konstrukce 43
RegulÆtor teploty typ 43-1 • typ 43-2

Obr 1 ⋅ RegulÆtor teploty typ 43-1

Upozornìní

Typovì testovanØ regulÆtory teploty (TR),
bezpeŁnostní hlídaŁe teploty (STW) a bezpeŁnostní
omezovaŁe teploty (STB) lze dodat.

Płíslu�ný płehledový list T 2170 výtisk duben 1996

Typový list T 2171 CZ

Obr 2 ⋅ RegulÆtor teploty typ 43-2



ZvlÆ�tní provedení

− propojovací trubice dlouhÆ 5 m
− sní�enÆ hodnota Kvs u DN 15, płíp. G 1/2
− olejivzdornØ vnitłní ŁÆsti
− velmi rychle reagující termostaty (srovn. S. 4 "termostaty

napìtí") - na poptÆvku -
− provedení podle ANSI- viz typový list T 2174 -

Funkce (obr. 4)
Teplota media vytvÆłí v mìłicím Łidle tlak odpovídající skuteŁnØ
hodnotì. Tlak je płenÆ�en propojovacím vedením (11) na
pracovní tìleso (9) a płemìnìn na regulaŁní sílu. Płes kolík pra-
covního tìlesa (10) pøsobí regulaŁní síla - nezÆvisle na nas-
tavení po�adovanØ hodnoty - na ku�elku ventilu (3). OtÆŁením
regulÆtoru po�adovanØ hodnoty (8) se bod reakce zmìní tak,
�e ku�elka ventilu vede svøj zdvih v rÆmci vy��ího nebo ni��ího
Łidlem zachycenØho rozsahu teploty.

MontÆ�

PłípustnÆ je pouze kombinace stejnorodých materiÆlø, napł.
výmìník tepla z nerez. oceli s ponornými jímkami z nerez. oceli
WN 1.4571.
• RegulaŁní ventily

RegulaŁní ventily je tłeba montovat do vodorovnì probíhajících
potrubí. Termostat musí viset dolø - płi teplotÆch do 110 °C jsou
takØ mo�nØ jinØ polohy vestavení. Smìr prøtoku odpovídající
�ipce na tìlese.
• Propojovací trubice

Propojovací trubici je tłeba ulo�it tak, aby płípustný rozsah
teploty okolí nebyl płekroŁen - nenastaly �ÆdnØ výkyvy teploty
a nevznikla �ÆdnÆ mechanickÆ po�kození. Nejmen�í mo�ný
polomìr ohybu Łiní 50 mm.
• Teplotní Łidlo

Poloha zabudovÆní teplotního Łidla je libovolnÆ. Musí se
ponołit svou celou dØlkou do media, kterØ mÆ regulovat.
Zpøsob zabudovÆní je tłeba zvolit tak, aby nenastala płehłÆtí
ani znatelnØ mrtvØ Łasy. Graf prøtoku pro vodu

1 Skłíò ventilu
2 Sedlo ventilu
3 Ku�elka ventilu
4 TyŁka ventilu
5 Pru�ina ventilu
8 RegulÆtor po�adovanØ

hodnoty

9 Pracovní tìleso
10 Kolík prac. tìlesa
11 Spojovací vedení
12 PłesuvnÆ matice

(spojení termostat -
regulaŁní ventil)

Funkce obou typø je stejnÆ. Pro regulaŁní ventil je vyobrazen
na stranì levØ typ 2432 K a vpravo typ 2431 K

Obr 4 ⋅ RegulÆtor teploty typ 43-1 a typ 43-2

Tabulka 1 ⋅ meteriÆly (WN = materiÆl Łíslo)
Tìleso Łervený bronz G-CuSn5ZnPb

Sedlo nerez ocel WN 1.4301

Ku�elka WN 1.4104 a mosaz s EPDM-mìkkým
tìsnìním1)

Pru�ina ventilu nerez ocel WN 1.4310

¨idlo
Propojovací
trubice

mìï

PonornÆ jímka mìï nebo nerez ocel WN 1.4571

RegulÆtor po�adovanØ
hodnoty

PETP,
zesílený sklenìnými vlÆkny

1)

typ 2432 K typ 2431 K
- �roubení - - vnitłní zÆvit -

Obr 5 ⋅ Graf prøtoku pro vodu
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U zvlÆ�tního provedení pro oleje (ASTM I.II,III): FKM-mìkkØ tìsnìní



Tabulka 2 × technickÆ data ⋅ V�echny tlaky v bar (płetlak)

Tabulka 3 × míry v mm a hmotnosti

Rozmìry

RegulaŁní ventil typ 2431 K/typ 2432 K

Svìtlost1) G/DN G 1
2 / 15 G 3

4 / 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. płíp. DiferenŁní tlak 20 bar 12 bar
Max. płíp. Teplota ventilu 150 °C
RegulaŁní termostat typ 2430 K

Rozsah po�adovanØ hodnoty3) Plynule nastavitelnØ 0 a� 35 °C, 25 a� 70 °C, 40 a� 100 °C, 50 a� 120 °C nebo 70 a� 150 °C
Propojovací trubice 2 m (zvlÆ�tní provedení 5 m)
Max. płíp. teplota na Łidle 50 °C nad nastavenou po�adovanou hodnotou
Max. płíp. rozsah teploty na Łidle −20 a� +80 °C
Płípustný tlak na Łidle/ponornØ jímce PN 40

1) Reg. ventil typ 2431 K: svìtlost G 1/2 a� G 1. 2) ZvlÆ�tní provedení: hodnota KvS 0,4; 1,0 nebo 2,5. 3) Dal�í rozsahy po�adovanØ hodnoty na poptÆvku.

RegulÆtor teploty typ 43-1

JmenovitÆ svìtlost G 1
2

3
4 1

Stavební dØlka L 65 75 90
Hmotnost1), cca. v kg 1,4 1,5 1,6

RegulÆtor teploty typ 43-2

JmenovitÆ svìtlost DN 15 20 25 32 40 50
Płømìr trubky d 21,3 26,8 32,7 42 48 60
Velikost napojení R G 3

4 G 1 G 1 1
4 G 1 3

4 G 2 G 2 1
2

Velikost klíŁe SW 30 36 46 59 65 82
DØlka L 65 70 75 100 110 130
L1 s navałovacímí konci 210 234 244 268 294 330
Hmotnost1), cca. v kg 1,7 2 2,3 4,4 5,1 5,9
ZvlÆ�tní provedení

se �roubením a konci se zÆvitem (vnìj�í zÆvit)
DØlka L2 129 144 159 180 196 228
Vnìj�í zÆvit A G 1

2 G 3
4 G 1 G 11

4 G 1 1
2 G 2

Hmotnost1), cca. v kg 1,7 2 2,3 4,4 5,1 5,9
se �roubením a płírubovými płípoji PN 16/252)

DØlka L3 130 150 160 180 200 230
Hmotnost1), cca. in kg 3,1 4 4,8 7,6 9,1 11

1) Provedení bez ponornØ jímky: minim. hmotnost 0,2 kg 2) Provedení płírubovØ: u DN 40 a 50 jsou płíruby ji� namontovÆny na ventilu

Typ 43-1 Typ 43-2

Płíruby

Konce se zÆvitem

TyŁkovØ Łidlo s
ponorným ucpÆvkovým
pouzdrem �roubenímHodnoty v zÆvorkÆch ( ) pro

DN 32 a� DN 50

Obr 6 ⋅ Rozmìry
Provedení se �roubením a navałovacími konci
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ZvlÆ�tní provedení -Tenzotermostaty -
RegulÆtory teploty s malou Łasovou konstantou

Pou�ití

Teplotní Łidla podle tenzoprincipu jsou na zÆkladì malØ ŁasovØ
konstanty asi 3 s obzvlÆ�tì vhodnÆ pro pou�ití u prøtokových
ohłívaŁø 1).
Po�adovanØ hodnoty 45 °C a� 65 °C ⋅ regulaŁní termostat typ
2430 K v kombinaci s regulaŁním ventilem typ 2431 K (typ 43-
1) nebo typ 2432 K (typ 43-2) ⋅ G 1/2 - G 1× DN 15 a� DN 50
× jmenovitý tlak PN 25 ⋅ Łidla z Cu nebo oceli CrNiMo ⋅ je
tłeba dbÆt na polohu zabudovÆní Łidla!

1) Provedení pro deskovØ výmìníky tepla na poptÆvku

Funkce

RegulÆtor teploty typ 43- 1/2 s Łidlem, kterØ pracuje na ten-
zoprincipu.

Teplotní Łidlo je z ŁÆsti naplnìnØ kapalinou, kterÆ se v zÆvislosti
na teplotì vypałuje. V Łidle vznikÆ tím teplotnì proporcionÆlní
tlak. Propojovacím vedením vede tlak na regulaŁní vlnovec
a mìní se na regulaŁní sílu. Tato síla pak płestavuje ku�elku
ventilu v zÆvislosti na nastavení po�adovanØ hodnoty.

ZabudovÆní

• Aby se vyu�ilo rychlØ reakŁní chovÆní tenzoŁidla, musí být
Łidlo zabudovÆno na optimÆlním místì. U prøtokových
ohłívaŁø vody je to bezprostłednì płed výstupem
z výmìníku tepla, av�ak płed vstupem horkØ vody
(viz obr. 7)

• Na regulÆtoru po�adovanØ hodnoty termostatu musí
teplota okolí být minimÆlnì 15 K pod nastavenou
po�adovanou hodnotou.

• Poloha zabudovÆní Łidla je zÆvislÆ na konstrukci.

Tabulka 5 × Poloha zabudovÆní - pouze tenzotermostaty
typ 2430 K -

· MontÆ� je bez ponornØ jímky

Objednací text

RegulÆtor teploty typ 43-1

G ...
Rozsah po�adovanØ hodnoty ...°C
Event. zvlÆ�tní provedení
event. płíslu�enství

RegulÆtor teploty typ 43-2

DN ...
se �roubením a navałovacími konci (konci se zÆvitem)
płírubovØ napojení
Rozsah po�adovanØ hodnoty ... °C
event. zvlÆ�tní provedení
event. płíslu�enství

TechnickØ zmìny vyhrazeny

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D-6 0314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D- 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07

2750-05 ... 003 053 004

Poloha
Łidla

vodorovnÆ • • •
hrotem dolø •
hrotem nahoru • •

Tabulka 6 × materiÆly

Tenzotermostaty typ 2430 K

2750-05 ... 003 053 004

MateriÆl
Łidla

mìï • •
niro •

Płipojení Łidla G 1
2

185

9,
5 
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u
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Obr 8 ⋅ Rozmìry tenzotermostatø

Obr 7 ⋅ Poloha zabudovÆní tenzotermostatø (princip)

RegulÆtor teploty
typ 43-1/2

¨idlo2750-
05004

TeplÆ voda

Topný
okruh

StudenÆ voda

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

Výhradní zastoupení: DLOUHÝ I.T.A.
JinonickÆ 805/ 57 150 00 Praha 5
Tel.: 02/5721 0437, 5721 0438, 525 634
Fax: 02/5721 0439
www.dlouhy-ita.cz, E-mail: info@dlouhy-ita.cz

T 2171 CZ

• Kombinovat pouze stejnorodØ materiÆly, napł. Výmìníky
tepla v nerez oceli s ocelí s Łidly z nerez oceli WN 1.4571.


