Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania serii 43
Regulator temperatury z uk³adem sterowania hydraulicznego
Typ 43-8
Typ 43-8 N
Zastosowanie
Regulator temperatury ze sterowaniem hydraulicznym do regulacji temperatury w ma³ych uk³adach przep³ywowego podgrzewania wody u¿ytkowej (np. w domach jedno- i dwurodzinnych).
Wzrost temperatury powoduje zamykanie zaworu.

Regulatory temperatury ze sterowaniem hydraulicznym stosowane s¹ do regulacji temperatury w ma³ych uk³adach
przep³ywowego podgrzewania wody u¿ytkowej z p³ytowymi
wymiennikami ciep³a, zw³aszcza w ma³ych jednostkach mieszkaniowych. Specjalny termostat o krótkiej sta³ej czasowej zapewnia uzyskanie du¿ej dynamiki regulacji, co jest szczególnie
istotne przy szybkim wzroœcie poboru ciep³ej wody u¿ytkowej.
Uk³ad sterowania hydraulicznego zamyka zawór regulatotra
przy ca³kowitym ustaniu poboru c.w.u. Takie rozwi¹zanie zapobiega powstawaniu przegrzewów po stronie wody pitnej,
a tym samym osadzaniu siê kamienia w wymienniku.
Ponadto urz¹dzenie prowadzi regulacjê temperatury przy braku
poboru zapobiegaj¹c¹ wych³odzeniu wymiennika i przewodów instalacji grzewczej, co w razie ponownego poboru wody
gwarantuje natychmiastowe uzyskanie ¿¹danej temperatury.
Elementy przy³¹czeniowe traktowane jako wyposa¿enie dodatkowe umo¿liwiaj¹ pracê instalacji zarówno bez, jak i z cyrkulacj¹ ciep³ej wody u¿ytkowej.
Cechy charakterystyczne
• nie wymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne
bezpoœredniego dzia³ania,
• regulacja temperatury w ma³ych uk³adach przep³ywowego
podgrzewania wody u¿ytkowej,
• kompaktowa budowa,
• prosta obs³uga i monta¿,
• zapobieganie wystêpowaniu przegrzewów i zmniejszenie
strat przy przep³ywie pe³zaj¹cym,
• stabilnoœæ regulacji ju¿ przy ma³ym poborze wody rzêdu
2 l/min,
• regulacja temperatury przy braku poboru,
• termostaty ciœnieniowe o krótkiej sta³ej czasowej.

Rys. 1 · Regulator temperatury typu 43-8 z uk³adem sterowania
hydraulicznego. Na rysunku przedstawiono urz¹dzenie
z wyposa¿eniem dodatkowym i widocznym fragmentem
wymiennika ciep³a.

Typ 43-8 (43-8 N)
Termostat ciœnieniowy typu 2430 K · zakres wartoœci zadanej
45 do 65°C · w po³¹czeniu z zaworem typu 2432 K (2432 N)
korpus z mosi¹dzu czerwonego · œrednica nominalna DN 151)
· ciœnienie nominalne PN 25 (PN 10) · dla cieczy o temperaturze do 150°C (110°C) · dop. ró¿nica ciœnieñ Dp =20 bar
(4 bar) · wspó³czynnik Kvs = 2,51) · czujnik ze stali CrNiMo ·
zwracaæ uwagê na sposób monta¿u czujnika!
Uk³ad sterowania hydraulicznego typu 2438 K · korpus z
mosi¹dzu czerwonego na ciœnienie PN 16 · temperatura przy
braku poboru ok. 8 K (jako opcja 15 K) poni¿ej nastawionej
wartoœci zadanej · wymagana ró¿nica ciœnieñ (spadek ciœnienia) w uk³adzie sterowania hydraulicznego 0,4 do 0,6 bar.

Wykonania
Regulator typu 43-8 i typu 43-8 N pe³ni¹ takie same funkcjê.
Regulator typu 43-8 N jest jedynie pod wzglêdem parametrów
technicznych przystosowany do wymagañ stawianych przez
lokalne sieci ciep³ownicze. Jego ca³kowita wysokoœæ zabudowy
jest o oko³o 20 mm mniejsza ni¿ regulatora typu 43-8. Dziêki
temu regulatorów nie mo¿na pomyliæ ze sob¹.
Regulatory sk³adaj¹ siê z termostatu regulacyjnego (dzia³aj¹cego na zasadzie ciœnieniowej, czyli rozszerzalnoœci cieczy),
uk³adu sterowania hydraulicznego i zaworu. Dodatkowo mo¿na
zamontowaæ ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa typu
2439 K.
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Sposób dzia³ania (rys. 2)
Do regulacji temperatury w uk³adach przep³ywowego podgrzewania wody u¿ytkowej stosowane s¹ czujniki o krótkiej
sta³ej czasowej dzia³aj¹ce na zasadzie ciœnieniowej.
Zmiana temperatury c.w.u. powoduje odpowiedni¹ zmianê
ciœnienia w czujniku pomiarowym. Ciœnienie to przenoszone
jest przez kapilarê (8) na element roboczy (13) i przetwarzane
na si³ê nastawcz¹, która porównywana jest z si³¹ pochodz¹c¹
od nastawnika wartoœci zadanej. Wypadkowa jest si³¹ nastawcz¹ ustalaj¹c¹ stopieñ otwarcia zaworu (1).
Przeœwit miêdzy gniazdem (2) i grzybem (3) zaworu decyduje
o wielkoœci przep³ywu medium. Wzrost temperatury na czujniku powoduje zamykanie zaworu i zmniejszenie natê¿enia
przep³ywu.
Podczas poboru wody wytwarza ona na p³ytce spiêtrzaj¹cej
(6) ró¿nica ciœnieñ Dp = p1 – p2 równowa¿y si³ê napiêcia sprê¿yny (7) i powoduje otwieranie zaworu (1). Zanik poboru wody
prowadzi do zrównowa¿enia ciœnienia. Sprê¿yna zamyka zawór odcinaj¹c dop³yw medium. Jednoczeœnie wartoœæ zadana
temperatury na termostacie maleje o ok. 8 K (jako opcja 15 K)
do wartoœci zadanej dla ja³owego trybu pracy zapobiegaj¹c
przegrzewaniu lub wych³odzeniu przewodów instalacji grzewczej. W razie ponownego poboru wody gwarantuje to natychmiastowe uzyskanie ¿¹danej temperatury.
Termostaty dzia³aj¹ce na zasadzie ciœnieniowej
Czujniki temperatury dzia³aj¹ce na zasadzie ciœnieniowej
o krótkiej sta³ej czasowej równej ok. 3 s stosowane s¹ przede
wszystkim w p³ytowych wymiennikach ciep³a 1).
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Rys. 2 · Sposób dzia³ania
Sposób dzia³ania termostatu ciœnieniowego

Monta¿
Aby uzyskaæ szybkie zadzia³anie czujnika ciœnieniowego, nale¿y go zamontowaæ w odpowiednim miejscu. W p³ytowych
wymiennikach ciep³a nale¿y go zamontowaæ bezpoœrednio
przed wylotem ciep³ej wody u¿ytkowej z wymiennika.
– Czujnik temperatury nale¿y wsun¹æ poziomo (dopuszczalna
odchy³ka od poziomu ±5°) do przewodu z ciep³¹ wod¹
zwracaj¹c uwagê na jego po³o¿enie (naciêcie musi byæ skierowane do góry – widok A na rys. 3).
– Monta¿ czujnika tylko bez os³ony!
– Odleg³oœæ miêdzy koñcem czujnika i tyln¹ œciank¹ wymiennika ciep³a powinna wynosiæ ok. 5 mm.
– Wymiennik ciep³a nale¿y zamontowaæ tak, aby woda
przep³ywa³a miêdzy p³ytami pionowo.
– Przy³¹cza wymiennika ciep³a do pod³¹czenia wody zimnej
i powrotnej powinny znajdowaæ siê u do³u, a przy³¹cza
wody ciep³ej i zasilaj¹cej u góry.
– Temperatura na nastawniku wartoœci zadanej nie powinna
przekraczaæ 35°C.
– Bateria ³azienkowa z mieszaczem mo¿e prowadziæ do zak³óceñ stabilnoœci pracy, dlatego nie wolno jej montowaæ!
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Czujnik temperatury jest wype³niony ciecz¹, która pod wp³ywem
temperatury paruje. Powoduje to odpowiedni¹ zmianê ciœnienia, które poprzez kapilarê doprowadzane jest na mieszek nastawczy i przetwarzane na si³ê nastawcz¹. Si³a ta zmienia
po³o¿enie grzyba zaworu zgodnie z wartoœci¹ zadan¹.
p³ytowy wymiennik ciep³a

wylot c.w.u.
A

max. ±5˚

5mm

przy³¹cze
z czujnikiem
temperatury
widok A
czujnik temperatury,
naciêcie do góry

Rys. 3 · Monta¿ czujnika
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Tabela 1 · Dane techniczne
Zawór typu 2432

Typ 43-8

Typ 43-8 N
DN 15 1)

Œrednica nominalna

2,5 1)

Wspó³czynnik Kvs
Ciœnienie nominalne (wed³ug DIN 2401)

PN 25

PN 10

Max. dopuszczalna temperatura na zaworze

20 bar

4 bar

Max. dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ

150 °C

110 °C

Termostat regulacyjny typu 2430 K
Zakres wartoœci zadanych

45°C do 65°C

Kapilara

2 m (wykonanie specjalne 5 m)

Max. dopuszczalna temperatura na czujniku

30°C powy¿ej nastawionej wartoœci zadanej

Max. dopuszczalna temperatura na nastawniku
wartoœci zadanych

35°C

Dopuszczalne ciœnienie na czujniku

PN 40

Uk³ad sterowania hydraulicznego typu 2438 K
Wymagana ró¿nica ciœnieñ (spadek ciœnienia)
w uk³adzie

0,4 do 0,6 bar

Ciœnienie nominalne

PN 16

Temperatura biegu ja³owego

ok. 8 K (jako opcja 15 K) poni¿ej nastawionej wartoœci zadanej

Min. ró¿nica miêdzy temperatur¹ zasilania
a wartoœci¹ zadan¹

10 K

Max. natê¿enie przep³ywu
1)
2)

26 l/min.

inne wartoœci na ¿yczenie klienta
dodatkowo do termostatu regulacyjnego typu 2430 K mo¿na pod³¹czyæ ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa STB typu 2439 K.
Zwracaæ uwagê na inne wymiary!

Tabela 2 · Materia³y · Numer materia³u wg DIN EN
Korpus

CC491K (mosi¹dz czerwony Rg 5)

Gniazdo

stal nierdzewna 1.4305

Grzyb

1.4104 i mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu z uszczelnieniem miêkkim z EPDM

Sprê¿yna zaworu i sprê¿yna w elemencie 2438 K

stal nierdzewna 1.4310

P³ytka spiêtrzaj¹ca

miedŸ

czujnik

stal CrNiMo

Nastawnik wartoœci zadanej

politereftalon etylenu (PETP) wzmocniony w³óknem szklanym

do punktu poboru
ciep³ej wody

Wyposa¿enie dodatkowe
Trójnik do pod³¹czenia (1) punktu poboru ciep³ej wody (G ¾)
× z os³on¹ czujnika (G ¾ lub G1) × uszczelki p³askie × dla czujnika
temperatury Æ 12, Rg 5
Przy³¹cze dla zimnej wody × rurka falista (4) z przy³¹czem cyrkulacyjnym (2) lub bez do pod³¹czenia wymiennika ciep³a (G ¾ lub
G1) × uszczelki p³askie

Przy³¹cze wymiennika ciep³a
Z³¹czka podwójna (5)
Rozstaw przy³¹czy „a” in mm
Przy³¹cze (4) × rurka falista

5mm

G1

40 do 45

48 do 52
69 do 73

przewód cyrkulacyjny tak / nie

przy³¹cza
G¾
lub

G1

przy³¹cze
zimnej wody

G¾

c.w.u.

1

Powrót wody grzewczej × z³¹czka podwójna (5) z mosi¹dzu
(G ¾ lub G1) do pod³¹czenia do wymiennika × koñcówka do
wspawania z po³¹czeniem gwintowanym × uszczelki p³askie
Wymiary przy³¹czeniowe dla wymienników

zasilanie
wod¹
grzewcz¹

2

a

3
4

H ≤ 260mm

Czujnik temperatury

1.4301
kapilara

5

powrót wody
grzewczej

zimna
woda

Rys. 4 · Regulator z elementami wyposa¿enia dodatkowego
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Wymiary w mm

Ø 12

190

G¾ /G1

Ø 76

19

2412)

65

G¾

15

35

30

G¾

431)

1)
2)

65

w przypadku innego rozstawu nale¿y zamówiæ specjalne elementy przy³¹czeniowe
dla typu 43-8 N: 221 mm
z STB typu 2439 K: 361 mm

Rys. 5 · Wymiary

DF 09/05

Tekst zamówienia
Regulator temperatury z uk³adem sterowania hydraulicznego
typ 43-8 / typ 43-8 N × zawór DN 15, wspó³czynnik Kvs 2,5
wymiennika ciep³a typu …
przy³¹cze wymiennika ciep³a G ¾ / G 1
rozstaw przy³¹czy „a” wymiennika ciep³a ...
temperatura biegu ja³owego 8 K / 15 K poni¿ej ustawionej
wartoœci zadanej
przewód cyrkulacyjny tak / nie
ew. wykonanie specjalne ...

Zmiany techniczne zastrze¿one
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