Regulátory teploty bez pomocné energie
Typovì pøezkoušené bezpeènostní zaøízení
Øada 43

Pouití
Regulace, omezení, bezpeènostní sledování a omezení
pøívodu energie ke zdrojùm tepla a výmìníkùm tepla, které je
tøeba vybavit typovì pøezkoušenými pøístroji.

Pøístroje regulují a zajiš ují vytápìné zdroje tepla v ohøevných
zaøízeních otopné a u itkové vody. Pro dálkovì vytápìné
zdroje tepla nebo vytápìné parou, horkými kapalinami nebo
pro výmìníky tepla jsou regulátory teploty, omezovaèe teploty,
bezpeènostní hlídaèe teploty a bezpeènostní omezovaèe
teploty závaznì pøedepsány v pøí- slušných pøedpisech (napø.
DIN 474, DIN 4751 a 4753). Pro tyto pøístroje musí být k dispozici pøíslušný prùkaz spolehlivosti. Armatury uvedené
v tomto pøehledovém listu byly pøezkoušeny a také certifikovány TÛV.

Upozornìní
Lze dodat typovì pøezkoušené pøístroje
pro zaøízení podle DIN 4747, pøíp. DIN
4751 a 4753.

- s pøímým ventilem -

- s trojcestným ventilem -

Obr. 1 ⋅ teplovodní topení s regulátorem teploty podle DIN 4751

Oznaèení pøístrojù
Oznaèení bezpeènostních zaøízení jsou stanovena v DIN 3440
(Zaøízení regulace teploty a omezení teploty pro zaøízení
generující teplo). Teploty uvedené v obrázcích 1 a 5 poskytují
pouze odkaz na typické oblasti pou ití znázornìných pøístrojù.
Potøebné vybavení musí odpovídat po adavkùm zaøízení
a pøíslušným bezpeènostním pøedpisùm.
Regulátory teploty (TR), typovì pøezkoušené, jsou
nutné u mnoha zaøízení. Stále zachycují velikost regulace
teploty, porovnávají ji se zadanou po adovanou hodnotou, ovlivòují skuteènou hodnotu ve smyslu pøizpùsobení na tuto
po adovanou hodnotu a pøerušují pøívod energie pøi pøíslušném pøekroèení po adované hodnoty.
Bezpeènostní hlídaèe teploty (STW) pøerušují pøívod
energie pøi dosa ení nastavené mezní hodnoty, pøi prasknutí
spojovací trubky nebo pøi netìsnosti v èidlovém systému (obr.
3). Zpìtné nastavení se provádí samoèinnì, kdy mezní hodnota teploty je podkroèena a porucha odstranìna.
Bezpeènostní omezovaèe teploty (STB) pøerušují
a blokují pøívod energie pøi dosa ení nastavené mezní hodnoty, pøi prasknutí spojovací trubky nebo pøi netìsnosti v èidlovém systému (obr. 4 a 5). Zpìtné nastavení a opìtné uvedení
do provozu je mo né pouze s nástrojem, kdy mezní hodnota
teploty je podkroèena a porucha odstranìna.
Bezpeènostní hlídaè teploty a bezpeènostní omezovaè teploty
vykazují "rozšíøenou bezpeènost", uvedenou v DIN 3440,
proto e se stanou úèinným také i pøi poruše pøístroje.
Bezpeènostní omezovaèe teploty jsou ze závodu vybavitelné
signálním zdrojem, který signalizuje stav zaøízení.

Obr. 2 ⋅ topné zaøízení s
bezpeènostním hlídaèem
teploty podle DIN 4747

Obr. 3 ⋅ topné zaøízení s
kombinovaným regulátorem
teploty a bezpeènostním
hlídaèem teploty podle DIN

Obr. 4 ⋅ horkovodní topné
zaøízení s regulátorem
teploty a bezpeènostním
omezovaèem teploty podle
DIN 4752 a DIN 4747

Obr. 5 ⋅ zaøízení ohøevu vody
s regulátorem teploty a
bezpeènostním omezovaèem
teploty podle DIN 4753
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Typovì pøezkoušená bezpeènostní zaøízení
Provedení pro G 1/2 a G 1 · DN 15 a DN 50 · PN 16
nebo PN 25 · mezní hodnoty do 120 °C
Regulátory a omezovaèe pracují podle principu adsorpce nebo
tenze. Zmìna tlaku závislá na teplotì v mìøícím èidle vede ke
zmìnì postavení ku elky ventilu a tím ke zmìnì prùtoku nosièe
tepla.
Lze dodat pøístroje s prùchozími a trojcestnými ventily typù
2431 K a 2437 K.
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Tabulka 1 × regulátory teploty - Pøehled Regulátor
typ

s regulaèním ventilem
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2436 K
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2437 K DN 15 a DN 50
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Dvojité napojení/ruèní pøestavení
1)
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T 2172
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Obr. 6 ⋅ regulátor teploty TR
6.1 ⋅ typ 43-1 nebo 43-5
6.2 ⋅ typ 43-2 nebo 43-6

6.3 ⋅ typ 43-7
6.4 ⋅ typ 43-3

T 2176

obrácená funkce: "ventil otvírá" místo "ventil zavírá"

Regulátory teploty TR (obr. 6) sestávají z regulaèního
termostatu typ 2430 K (3) a regulaèního ventilu (1).
Regulují teplotu a korigují pøívod energie pøi odpovídajícím
pøekroèení nastavené po adované hodnoty.
4

4

Typovì pøezkoušené regulátory teploty TR
lze dodat. Registraèní èíslo obdr íte na poptávku.
Bezpeènostní hlídaèe teploty STW
Bezpeènostní hlídaèe teploty STW (obr.7) sestávají z bezpeènostního termostatu typ 2403 (4) a regulaèního ventilu (1).
Bezpeènostní termostat zavírá ventil nejen pøi dosa ení
nastavitelné mezní hodnoty teploty mezi 60 a 75 °C, 75 a
100 °C nebo 100 a 120 °C, nýbr také pøi prasknutí spojovací
trubky a pøi netìsnosti v systému èidla. Zpìtné nastavení se
provádí samoèinnì, kdy je porucha odstranìna a mezní
hodnota teploty podkroèena.

Legenda k obrázkùm 6 a 11
1 Pøímý ventil typ 2431 K, typ 2432 K, typ 2435 K,
typ 2436 K, typ 2437 K
2 Trojcestný ventil typ 2433 K
3 Regulaèní termostat typ 2430 K
4 Bezpeènostní termostat typ 2403
5 Bezpeènostní termostat typ 2439 K
6 Elektrický signální zdroj (volitelnì)

2

7.1

7.2

2

4

7.3

4

7.4

Obr. 7 ⋅ bezpeènostní hlídaè teploty STW s
bezpeènostním termostatem typ 2403
7.1 ⋅ typ 2431 K/2403 nebo 2435 K/2403
7.2 ⋅ typ 2432 K/2403
7.3 ⋅ typ 2437 K/2403 nebo 2436 K/2403
7.4 ⋅ typ 2433 K/2403
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Regulátor teploty TR a bezpeènostní hlídaè teploty STW
Kombinace TR/STW (obr. 8) sestává z bezpeènostního termostatu typ 2403 (4), jako i regulaèního termostatu typ 2430 K
(3) a regulaèního ventilu (1).
Na pøedepjaté pru inì dodatkovì namontovaný regulaèní termostat typ 2430 (3) pøejímá úlohu regulátoru teploty.
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Obr. 8 ⋅ regulátory teploty a bezpeènostní hlídaèe teploty
TR/STW s bezpeènostním termostatem typ 2403 a regulaèním
termostatem typ 2430 K
8.1 ⋅ Typ 2431 K/2430 K/2403 nebo 2435 K/2430
K/2403
8.2 ⋅ Typ 2432 K/2430 K/2403
8.3 ⋅ Typ 2437 K/2430 K/2403 nebo 2436 K/2430
K/2403

Bezpeènostní omezovaè teploty STB
Bezpeènostní omezovaèe teploty STB (obr. 9) sestávají z bezpeènostního termostatu typ 2439 K (5) a regulaèního ventilu
(1).
Pøedepjatá pru ina bezpeènostního termostatu zavírá a blokuje
ventil pøi dosa ení nastavitelné mezní hodnoty teploty mezi 40
a 95 °C nebo 70 a 120 °C, jako i pøi prasknutí spojovací
trubky nebo pøi netìsnosti v systému èidla.
Odblokování a opìtné uvedení do provozu je mo né pouze se
šroubovákem, kdy mezní hodnota teploty je podkroèena a porucha odstranìna.
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Typovì pøezkoušené bezpeènostní omezovaèe teploty
STB
s bezpeènostním termostatem typ 2439 K lze dodat. Registraèní èíslo obdr íte na poptávku.
Další podrobnosti naleznete v typovém listu T 2185.
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Obr. 9 ⋅ bezpeènostní omezovaè teploty STB s
bezpeènostním termostatem typ 2439 K
9.1 ⋅ Typ 2431 K/2439 K nebo 2435 K/2439 K
9.2 ⋅ Typ 2432 K/2439 K
9.3 ⋅ Typ 2437 K/2439 K nebo 2436 K/2439 K
9.4 ⋅ Typ 2433 K/2439 K
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Kombinace TR/STB (obr. 10) sestává z bezpeènostního termostatu typ 2439 K (5), jako i regulaèního termostatu typ
2430 K (3) a regulaèního ventilu (1).
Pøitom pøejímá regulaèní termostat typ 2439 K namontovaný
na bezpeènostním termostatu typ 2430 K úlohu regulátoru
teploty TR.

Omezovaè tlaku DB
Bezpeènostní hlídaè teploty STW a bezpeènostní omezovaè
teploty STB mohou být nahrazeny pøezkoušeným stavebním
dílem omezovaèe tlaku DB. Zkoušku stavebního dílce provedl
TÛV.
Oznaèení stavebního dílce obdr íte na poptávku.
Další podrobnosti naleznete v typovém listu T 2625.
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Elektrický signální zdroj
Bezpeènostní termostat typ 2439 K je dodateènì vybavitelný
elektrickým signálním zdrojem - pro dálkový pøenos stavu
zaøízení (obr. 11).
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Obr. 10 ⋅ regulátory teploty a bezpeènostní omezovaèe teploty
TR/STB s bezpeènostním termostatem typ 2439 K a regulaèním
termostatem typ 2430 K
10.1 ⋅ Typ 2431 K/2430 K/2439 K nebo
Typ 2435 K/2430 K/2439 K
10.2 ⋅ Typ 2432 K/2430 K/2439 K
10.3 ⋅ Typ 2437 K/2430 K/2439 K nebo
Typ 2436 K/2430 K/2439 K
10.4 ⋅ Typ 2433 K/2430 K/2439 K
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Obr.11 ⋅ bezpeènostní termostat typ 2439 s elektrickým
signálním zdrojem

Technické zmìny vyhrazeny.
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