
Zastosowanie
Regulator ciœnienia dla wartoœci zadanych w zakresie od 1 bar
do 28 bar, dla zaworów o œrednicy nominalnej DN 125 do
DN 400, na ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40, dla cieczy
o temperaturze do 150°C, gazów niepalnych o temperaturze
do 80°C i pary o temperaturze do 350°C.

Ciœnienie medium wykorzystywane jest do zasilania uk³adu
regulatora. Do otwarcia zaworu wymagany jest minimalny
spadek ciœnienia równy wartoœci �pmin podanej w tabeli 1.
W pomocniczym uk³adzie sterowania zabudowany jest redu-
ktor ciœnienia lub regulator upustowy okreœlaj¹cy funkcjê g³ów-
nego regulatora.

Cechy charakterystyczne
• Nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bez-

poœredniego dzia³ania.
• Szczególnie dobre w³aœciwoœci regulacyjne przy ma³ym

uchybie regulacji, tzn. du¿a dok³adnoœæ regulacji dziêki
pomocniczemu uk³adowi sterowania.

• Wygodna nastawa wartoœci zadanej na pomocniczym za-
worze regulacyjnym.

• Ca³kowicie odci¹¿ony jednogniazdowy zawór przelotowy
z przy³¹czem ko³nierzowym.

Wykonania
– jednogniazdowy zawór przelotowy typu 2422 (konstrukcja

zmodyfikowana) z grzybem z uszczelnieniem miêkkim i wbu-
dowan¹ sprê¿yn¹ bez si³ownika,

– pomocniczy zawór regulacyjny (pilot) przystosowany do
parametrów przep³ywaj¹cego medium wraz z filtrem i igli-
cowym zaworem d³awi¹cym,

– korpus z ¿eliwa szarego, sferoidalnego, staliwa lub stali
CrNiMo.

Typ 2333 · reduktor ciœnienia dla cieczy i gazów niepalnych.
Do regulacji zredukowanego ciœnienia p2 do wartoœci zadanej
ustawionej na pomocniczym zaworze regulacyjnym.
Wykonanie standardowe z pomocniczym reduktorem ciœnienia
typu 50 ES przeznaczone zw³aszcza do stosowania w uk³a-
dach regulacji ciœnienia zimnej wody.
Pomocnicze zawory regulacyjne
– typ 50 ES · dla zimnej wody, oleju i gazów niepalnych (50°C)
– typ 44-2 · dla cieczy, oleju (150°C) i gazów niepalnych (80°C)
– typ 44-1 B · dla cieczy (150°C) i gazów niepalnych (80°C)
– typ 44-0 · dla pary wodnej (200°C)
– typ M 44-2 · dla cieczy (150°C), gazów niepalnych i pary

wodnej (200°C)
– typ 41-23 · dla cieczy, pary wodnej (350°C) i gazów

niepalnych (80°C)

Typ 2335 · regulator upustowy (rys. 1) dla cieczy, pary i gazów
niepalnych.
Do regulacji ciœnienia p1 przed zaworem do wartoœci zadanej
ustawionej na pomocniczym zaworze regulacyjnym.
Wyposa¿ony w pomocniczy zawór regulacyjny sterowany
przez medium. W wykonaniu standardowym z pomocniczym
regulatorem upustowym typu 44-7.
Pomocnicze zawory regulacyjne
– typ 44-7 · dla cieczy, oleju (150°C) i gazów niepalnych (80°C)
– typ 44-6 B · dla cieczy (150°C), gazów niepalnych (80°C)

i pary wodnej (200°C)
– typ M 44-7 · dla cieczy (150°C), gazów niepalnych (80°C)

i pary wodnej (200°C)
– typ 41-73 · dla cieczy, pary wodnej (350°C) i gazów

niepalnych (80°C)

Typ 2333: wzrost ciœnienia za zaworem powoduje zamykanie
              zaworu.
Typ 2335: wzrost ciœnienia przed zaworem powoduje otwie-
              ranie zaworu.

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania

Reduktor ciœnienia typu 2333 z pomocniczym zaworem regulacyjnym
Regulator upustowy typu 2335 z pomocniczym zaworem regulacyjnym
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Karta katalogowa T 2552 PL

Rys. 1 · Regulator upustowy typu 2335 (DN 150) 
       z pomocniczym zaworem steruj¹cym typu 44-7

Przynale¿na karta zbiorcza T 2500



Wykonania specjalne
– zawór typu 2422 w wykonaniu zgodnym z normami ANSI
– zawór typu 2422 w wykonaniu zgodnym z normami JIS
– wykonanie z rozdzielaczem strumienia do redukcji poziomu

szumów (z wyj¹tkiem cieczy)
– korpus ze stali CrNiMo
– zmniejszona wymagana ró¿nica ciœnieñ
– wiêksze œrednice nominalne
– wykonanie odporne na dzia³anie olejów
– dla gazów palnych na ¿yczenie
– wykonanie z uszczelnieniem metal na metal 

(dla temperatur > 220°C)
– wykonanie bez domieszki metali kolorowych
– z dodatkowym 2/2-drogowym zaworem elektromagnetycz-

nym do zdalnej realizacji funkcji bezpieczeñstwa lub z elek-
trycznym ogranicznikiem ciœnienia bezpieczeñstwa

Sposób dzia³ania (rys. 2 do 4)
Medium przep³ywa przez ca³kowicie odci¹¿ony zawór przelo-
towy (1) w kierunku wskazywanym przez strza³kê. Po³o¿enie
grzyba zaworu decyduje przy tym o natê¿eniu przep³ywu
przez przeœwit miêdzy grzybem (3) a gniazdem zaworu (2).
Skok grzyba regulatora pomocniczego (5) wp³ywa na pracê
zaworu (1). Je¿eli regulator pomocniczy jest zamkniêty, zawór
pozostaje ca³kowicie odci¹¿ony. Ciœnienie ps powstaj¹ce miê-
dzy regulatorem pomocniczym a sta³ym d³awikiem (8) lub
zaworem iglicowym (6) na zewn¹trz mieszka odci¹¿aj¹cego
(4) (dla DN 300 i DN 400 nad membran¹ odci¹¿aj¹c¹)
i ciœnienie p1 równowa¿¹ siê (ps = p1). Sprê¿yna nastawcza
znajduj¹ca siê pod grzybem zamyka zawór. Otwarcie zaworu
pomocniczego powoduje wzrost ró¿nicy ciœnieñ na sta³ym
d³awiku (8) lub zaworze d³awi¹cym (6). Si³a dzia³aj¹ca na
grzyb równowa¿y si³ê napiêcia sprê¿yny pomocniczej i otwie-
ra zawór.
W celu zagwarantowania prawid³owej pracy na regulatorze
g³ównym musi wytworzyæ siê minimalna ró¿nica ciœnieñ �pmin.
podana w tabeli 1.

W wypadku reduktora ciœnienia typu 2333 wzrost ciœnienia p2
powoduje zamykanie pomocniczego zaworu regulacyjnego
(5). Wzrost ciœnienia steruj¹cego ps powoduje zamykanie za-
woru (1). W wypadku zamkniêcia pomocniczego zaworu regu-
lacyjnego (ciœnienie w si³owniku (ps = p1) zosta³o wyrównane),
zamkniêty jest tak¿e reduktor.

W wypadku regulatora upustowego typu 2335 wzrost ciœnie-
nia p1 powoduje otwieranie pomocniczego zaworu regulacyj-
nego. Ciœnienie steruj¹ce ps maleje, co prowadzi do pokony-
wania si³y napiêcia sprê¿yny i otwierania zaworu regulacyjnego.

Monta¿
– w ruroci¹gu poziomym
– kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki

na korpusie zaworu
– dla zaworów o œrednicy do DN 250 mieszek powinien

zwieszaæ siê ku do³owi,
– membrana odci¹¿aj¹ca w zaworach o œrednicach DN 300

i DN 400 powinna byæ skierowana do góry
– przed regulatorem zamontowaæ filtr, np. typu 2N / typu NI

firmy SAMSON
– w przypadku zastosowania do gor¹cych mediów nie izolo-

waæ pomocniczego zaworu regulacyjnego

1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb z trzpieniem 

i sprê¿yn¹ nastawcz¹
4 mieszek odci¹¿aj¹cy; 

dla DN 300 i DN 400 
membrana odci¹¿aj¹ca

5 pomocniczy zawór 
regulacyjny (pilot)

5.1 przewód ciœnieniowy 

6 zawór d³awi¹cy (DN 400)
lub iglicowy zawór d³awi¹cy
(jako opcja dla DN 125 
do 300)

7 filtr
8 trójnik z d³awikiem sta³ym

(nie dotyczy DN 400)

Rys. 4 · Sposób dzia³ania regulatora upustowego typu 2335
       (DN 125 do DN 250)

Rys. 2 · Sposób dzia³ania reduktora ciœnienia typu 2333 
       (DN 125 do DN 150)

Rys. 3 · Sposób dzia³ania reduktora ciœnienia typu 2333 
       (DN 300 i DN 400)
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Wykres ciœnienia i temperatury
Maksymalne wartoœci ró¿nicy ciœnieñ �pmax ograniczane s¹
przez krzywe na znajduj¹cym siê obok wykresie ciœnienia i
temperatury (rys. 5).

T 2552 PL3

Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie ciœnienia w bar (nadciœnienie)
Zawór regulacyjny typu 2422
Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40
Œrednica nominalna               DN 125 150 200 250 300 400
Wspó³czynnik Kvs 200 360 520 620 1100 2000
Wspó³czynnik Kvs I 
(z rozdzielaczem strumienia St I) 150 270 400 500 – –

Wspó³czynnik Kvs III 
(z rozdzielaczem strumienia St III) 100 180 260 310 – –

Wspó³czynnik "z" 0,35 0,3 0,2
Minimalna ró¿nica ciœnieñ �pmin. w bar 0,8 0,9 0,6 0,3
Max. dop. ró¿nica ciœnieñ �pmax. w bar 16 12 10 6
Przeciek � 0,1% wartoœci wspó³czynnika Kvs 1)

Max. dopuszczalna temperatura
50°C dla pomocniczego zaworu typu 50 ES · 150°C 2) dla pomocniczego zaworu typu 44-2/44-7

max. 200°C dla pomocniczego zaworu typu 44-0 B /44-6 B / M 44-2 · max. 150°C dla
pomocniczego zaworu typu 44-1 B · max. 350°C dla pomocniczego zaworu typu 41-23/41-73

Zakres wartoœci zadanej w [bar] 
nastawiany na pomocniczym zaworze 
regulacyjnym

Typ 50 ES: 1 do 4; 2,5 do 6; 4 do 10 · Typ 44-2: 1 do 4; 2 do 4,2; 2,4 do 6,3; 6 do 10,5
Typ 44-7: 1 do 4; 2 do 4,4; 2,4 do 6,6; 6 do 11 · Typ M 44-2/Typ M 44-7: 1 do 5; 4 do 12

Typ 44-0 B/44-1 B/44-6 B: 1 do 4; 2 do 6; 4 do 10
Typ 41-23/41-73: 0,8 do 2,5; 2 do 5; 4,5 do 10; 8 do 16; 10 do 22; 20 do 28

1)
� 0,05% wartoœci wspó³czynnika Kvs z grzybem z uszczelnieniem miêkkim     2) dla DN 300 i DN 400: dla gazów 80°C i dla cieczy 150°C

Tabela 2 · Pomocnicze zawory regulacyjne (piloty) · dane techniczne

Pomocniczy 
zawór regulacyjny

Ciœnienie
nominalne Przy³¹cze 1) Materia³ Wspó³czynnik

Kvs

Zakres
wartoœci

zadanych
Medium Karta

katalogowa

Reduktor ciœnienia
Typ 50 ES PN 16 G 1⁄2 mosi¹dz 0,93 1 do 10 bar woda, ciecze 

i gazy do 50°C T 2555

Reduktor ciœnienia
Typ 44-2

PN 25 DN 15 · DN
25

mosi¹dz
czerwony 1

1 do 10,5 bar ciecze i olej
do 150°C,

gazy do 80°C
T 2623

Regulator upustowy
Typ 44-7 1 do 11 bar

Reduktor ciœnienia
Typ 44-1 B

PN 25 G 1⁄2 mosi¹dz 1 1 do 10 bar

ciecze i olej do 150°C,
gazy do 80°C

T 2621
Reduktor ciœnienia
Typ 44-0 B

para wodna 
do 200°C

Regulator upustowy
Typ 44-6

ciecze i olej do 150°C,
gazy do 80°C,

para wodna do 200°C
Reduktor ciœnienia
Typ M 44-2 PN 40

G 1⁄2 · DN 15
stal

CrNiMo 1,5 1 do 12 bar
ciecze i gazy
do 130°C,

para wodna do 200°C

T 2530

Regulator upustowy
Typ M 44-7 PN 25 T 2532

Reduktor ciœnienia
Typ 41-23

PN 16 do 40 DN 15

EN-GJL-250 (GG-25),
GP240GH (GS-C25), 
EN-GJS400-18U-LT

(GGG-40.3), stal CrNiMo

1 1 do 28 bar
ciecze i para wodna

 do 350°C,
gazy do 80°C

T 2512

Regulator upustowy
Typ 41-73 T 2517

1) zawór o œrednicy DN 400: wszystkie pomocnicze zawory regulacyjne z przy³¹czem G1

Rys. 5 · Wykres ciœnienia i temperatury
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Wymiary

Tekst zamówienia
Reduktor ciœnienia typu 2333 lub regulator upustowy typu 2335
DN ..., materia³ korpusu ..., PN ... 
z pomocniczym zaworem regulacyjnym typu ...,
zakres wartoœci zadanej ... bar
medium ..., max. temperatura medium ...
ew. wykonanie specjalne ...

Zmiany techniczne zastrze¿one

T 2552 PL

Rys. 6 · Wymiary

reduktor ciœnienia typu 2333 
lub regulator upustowy typu 2335 (DN 125 do DN 250)

Na rysunku wykonanie z reduktorem ciœnienia typu 50 ES zamontowanym jako pomocniczy zawór regulacyjny.

Tabela 4 · Wymiary w mm i ciê¿ar w kg
Œrednica nominalna                               DN 125 150 200 250 300 400
D³ugoœæ zabudowy L 400 480 600 730 850 1100
Wysokoœæ zabudowy H1 460 590 730 510 610
Wysokoœæ zabudowy H2 145 175 270 290 390
Ciê¿ar 1) (dla PN 16 z pomocniczym zaworem regulacyjnym typu 50 ES) 75 118 260 305 315 625

1) +10% w wypadku staliwa na PN 25 i ¿eliwa sferoidalnego GGG40.3 na PN 25

reduktor ciœnienia typu 2333 
lub regulator upustowy typu 2335 (DN 300 i DN 400)

Tabela 3 · Materia³y · Numer materia³u wg DIN EN, stare oznaczenia wg norm DIN w nawiasach
Zawór regulacyjny typu 2422
Ciœnienie nominalne      PN 16 16/25 16/25/40 16/40

Korpus
¿eliwo szare
EN-JL1040
(GG-25)

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049
(GGG-40.3)

staliwo
1.0619

(GS-C 25)

stal CrNiMo
1.4581

Gniazdo zaworu stal nierdzewna 1.4006 1.4581
Grzyb

wykonanie standardowe 1)
stal nierdzewna (1.4301) 

z uszczelnieniem miêkkim z PTFE · max. 220°C
stal CrNiMo z PTFE

uszczelnieniem miêkkim max. 220°C

wykonanie odporne 
na dzia³anie olejów

do DN 250: uszczelnienie miêkkie z PTFE, max. 220°C
dla DN 300: uszczelnienie miêkkie FPM, max. 150°C
dla DN 400: uszczelnienie miêkkie NBR, max. 80°C

uszczelnienie miêkkie z PTFE
max. 220°C

metal na metal, max. 350°C
wykonanie dla pary uszczelnienie miêkkie z PTFE, max. 220°C · uszczelnienie metal na metal, max. 350°C

Odci¹¿enie ciœnieniowe os³ony mieszka odci¹¿aj¹cego DD11 (StW22) · DN 125 do DN 250: mieszek odci¹¿aj¹cy ze stali CrNiMo (1.4571)
 DN 300/DN 400: membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM

wykonanie odporne 
na dzia³anie olejów do DN 300: FPM ⋅ dla DN 400: NBR

P³aski pierœcieñ uszczelniaj¹cy grafit z noœnikiem metalicznym
1) jako opcja z uszczelnieniem miêkkim z EPDM, max. 150°C
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