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Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu
Typ 42-34, 42-38

Zastosowanie
Regulator dla instalacji ciep³owniczych pod³¹czanych poœred-
nio, dla wartoœci zadanych ró¿nicy ciœnieñ do 0,1 do 1,5, zawo-
ry o œrednicach od DN15 do DN 2501), na ciœnienie nominalne
od PN16 do PN40, stosowany dla cieczy o temperaturze do
220°C, powietrza i innych gazów niepalnych do 80°C.

Regulatory sk³adaj¹ siê z si³ownika i z zaworu z regulowanym
d³awikiem. S³u¿¹ do regulacji ró¿nicy ciœnieñ do wartoœci zada-
nej nastawionej na si³owniku i ograniczania strumienia objêto-
œci do wartoœci nastawionej na d³awiku.

Cechy charakterystyczne
• niskoszumny, nie wymagaj¹cy konserwacji regulator pro-

porcjonalny bezpoœredniego dzia³ania
• przystosowany dla cieczy, powietrza i gazów, o ile nie

zmieniaj¹ one w³aœciwoœci membrany roboczej
• wykonanie specjalne dla oleju
• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za

pomoc¹ nierdzewnego mieszka stalowego
• korpus zaworu do wyboru z ¿eliwa szarego, sferoidalnego,

staliwa, nierdzewnej stali kutej/nierdzewnego staliwa.

Wykonania
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu monto-
wane s¹ w przewodzie o ciœnieniu minusowym, np. w przewo-
dzie powrotnym wêz³a cieplnego (zob. przyk³ad zastosowania
na rys. 5).
Typ 4234 (rys. 1) · Zawór typu 2423 o œrednicach nominalnych
od DN15 do DN250, si³ownik typu 2424 z p³ynn¹ nastaw¹
wartoœci zadanej.
Typ 4238 (rys. 2) · Zawór typu 2423 o œrednicach nominalnych
od DN15 do DN100, si³ownik typu 2428 ze sta³¹ wartoœci¹
zadan¹ ∆p nastawion¹ na 0,2; 0,3; 0,4 lub 0,5 bar.

Wykonanie specjalne
Wykonania zgodne z normami ANSI; dla olejów (ASTM I. II. III)
si³ownik z membran¹ z FPM; zawór wykonaniu nierdzewnym
(materia³ przynajmniej WN 1.4301); dla cieczy i pary o tem-
peraturze max. 220°C; wiêksze zakresy przep³ywu przy mier-
niczym spadku ciœnienia 0,5 bar.

Wyposa¿enie dodatkowe
Niezbêdne elementy wyposa¿enia dodatkowego z³¹czki samo-
zaciskowe, iglicowe zawory d³awi¹ce, naczynia kondensacyj-
ne, przewody impulsowe zosta³y opisane w karcie katalogowej
T 3095.
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Karta katalogowa T 3013 PL

Wzrost ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu powoduje zamykanie
zaworu.

Rys. 1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu,
typ 42-34

Rys. 2 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu,
typ 42-38



Sposób dzia³ania (rys. 3)
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Wielkoœæ przeœwitu pomiêdzy
d³awikiem (1.1), a grzybem zaworu (3) decyduje o przep³ywie V
i ró¿nicy ciœnieñ �p.
Po³o¿enie grzyba (3) nie zale¿y od zmian ciœnienia medium.
Odci¹¿enie ciœnieniowe zapewnia mieszek metalowy (5), na
którego stronê zewnêtrzn¹ oddzia³uje ciœnienie za d³awikiem,
a na stronê wewnêtrzn¹ ciœnienie zredukowane.
W procesie regulacji ciœnienie plusowe ró¿nicy ciœnieñ przeno-
szone jest przez przewód impulsowy (18) do dolnej komory
membrany si³ownika. Ciœnienie minusowe wystêpuj¹ce za
d³awikiem przenoszone jest przez otwór w trzpieniu grzyba
i przewód impulsowy ciœnienia minusowego (19) do górnej ko-
mory membrany. Ró¿nica ciœnieñ przetwarzana jest na mem-
branie (12) na si³ê nastawcz¹. Si³a ta przesuwa grzyb zaworu
odpowiednio do si³y napiêcia sprê¿yny regulacyjnej.
W regulatorze typu 42-38 wartoœæ zadana zale¿y od sprê¿yn
regulacyjnych (14) zamontowanych w si³owniku. W regulato-
rze typu 42-34 wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ nastawiana jest
p³ynnie za pomoc¹ nastawnika (17).
D³awik (1.1) s³u¿y do nastawy ograniczenia przep³ywu.
Przy doborze wartoœci zadanej i zakresu ró¿nicy ciœnieñ nale¿y
pamiêtaæ o tym, ¿eby ró¿nica ciœnieñ ∆p wynika³a ze spadku
ciœnienia w ca³kowicie otwartej instalacji i spadku ciœnienia na
d³awiku (zob. tabela 4).
Ogranicznik si³y (15) i zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
(zawór upustowy) (21) zamontowany w si³owniku chroni¹
grzyb i gniazdo podczas pracy w nadzwyczajnych warunkach
przed przeci¹¿eniem i ewentualnym uszkodzeniem armatury
i instalacji. Zawór upustowy jest odpowiedzialny za to, ¿eby
ró¿nica ciœnieñ nie by³a wiêksza ni¿1 bar od nastawionej war-
toœci zadanej.

Zawór
1.1 d³awik nastawy ograniczenia przep³ywu
2 gniazdo (wymienne)
3 grzyb
5 mieszek odci¹¿aj¹cy
6 œruba do odpowietrzenia (od DN 125)
7 trzpieñ grzyba
8 typ 42-34: przy³¹cze przewodu impulsowego minusowego

(DN 125 do DN 250) - Przy tych œrednicach nie montuje siê
elementu przy³¹czeniowego -

9 przy³¹cze przewodu impulsowego minusowego
(DN 15 do DN 100)

Si³ownik
11 trzpieñ membrany
12 membrana robocza
14 sprê¿yna(-y) regulacyjna(-e)
15 ogranicznik si³y
17 nastawnik wartoœci zadanej
18 przewód impulsowy (ciœnienie plusowe)
19 przewód impulsowy (ciœnienie minusowe)
21 zawór upustowy (zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem)
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Rys. 3 · Sposób dzia³ania
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Typ 42-34 42-38

Œrednica nominalna DN 15 do 250 15 do 100

Ciœnienie nominalne PN 16, 25 lub 40 (wg DIN 2401)

Max. dop.
temperatura

korpus zaworu zob. wykres temperatury i ciœnienia

si³ownik1)
z naczyniem kondensacyjnym: ciecze do 220 °C

bez naczynia kondensacyjnego: ciecze do 150 °C
powietrze i gazy do 80 °C

Zakresy wartoœci zadanych bar 0,1 do 0,6 bar � 0,2 do 1 bar � 0,5 do 1,5 bar 0,2 � 0,3 � 0,4 � 0,5 bar

Przeciek � 0,05% wartoœci wspó³czynnika Kvs

1) dla wy¿szej temperatury na ¿yczenie klienta

Tabela 1 · Dane techniczne

Zawór typu 2423

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 25 PN 40

Korpus zaworu
¿eliwo szare
EN-JL1040
(GG-25)

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049
(GGG-40.3)

staliwo 1.0619
(GS-C25) 1)

staliwo nierdzewne
1.45811), 2)

stal kuta
nierdzewna
1.4571 3)

Gniazdo
i grzyb

do DN 100 stal nierdzewna  1.4006 lub 1.4104

DN 125 do 250 1.4301 � grzyb z pierœcieniem uszczelniaj¹cym z PTFE 1.4571

Trzpieñ grzyba 1.4310

Mieszek odci¹¿aj¹cy 1.4571

Czêœæ dolna P265GH (St 35.8) 1.4571

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalicznym

Si³ownik typu 2424 i 2428

Korpus membrany DD 11 (StW 22, DIN 1614)

Membrana kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM) 4) z wk³adk¹ tekstyln¹

Tuleja prowadz¹ca tuleja DU
1) PN 16 i PN 25 na ¿yczenie klienta
2) tylko 65 do 150
3) tylko DN 15, 25, 40 und 50
4) wykonanie specjalne dla olejów: (ASTM I, II, III): FPM (kauczuk fluorowy)

Tabela 3 · Wspó³czynnik Kvs, wspó³czynnik z i max. dop. ró¿nice ciœnieñ

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Œrednica gniazda mm 22 40 65 89 103 125 207

Wspó³czynnik Kvs 4 6,3 8 16 20 32 50 80 125 190 280 420 500

Wspó³czynnik z 0,65 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,3

Max. dop. ró¿nica ciœnieñ �p 25 20 16 12 10

Tabela 2 · Materia³y · Nr materia³u zgodnie z normami DIN EN



Monta¿
Monta¿ regulatora w przewodzie powrotnym in-
stalacji.
Zawór i si³ownik dostarczane s¹ w osobnych
opakowaniach.
Si³ownik najlepiej montowaæ na zaworze po za-
montowaniu zaworu przykrêcaj¹c go za po-
moc¹ nakrêtki ko³pakowej – w przypadku
zaworów o œrednicy nominalnej DN 15 do
DN 100 razem z elementem przy³¹czeniowym.

Generalnie nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zaleceñ:
– zawory nale¿y montowaæ w przewodach o przebiegu po-

ziomym tak, aby si³ownik zwiesza³ siê ku do³owi;
– kierunek przep³ywu medium musi byæ zgodny ze wskaza-

niem strza³ki na korpusie;
– w miarê mo¿liwoœci przed zaworem nale¿y zamontowaæ

filtr, np. typu 2 NI firmy SAMSON.
Bardziej szczegó³owe informacje zob. instrukcja monta¿u
i obs³ugi EB 3013.
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Tabela 4 · Wartoœci zadane przep³ywu dla wody w m3/h
�pwart. zadana �pinstalacja �pmierniczy

spadek ciœnienia
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

0,2 bar 0,1 bar 0,1 bar V
. min 0,05 0,15 0,25 0,4 0,6 0,9 2 3,5 6,5 11 18 20 26

max 1,4 2,1 2,4 4,9 7,7 11,2 19 28 44 56 84 126 154

0,5 bar 0,3 bar 0,2 bar V
.

max 2 3 3,5 7 11 16 28 40 63 80 120 180 220

1,0 bar 0,5 bar 0,5 bar V
.

max 3 4,5 5,3 9,5 16 24 40 58 90 120 180 260 300

Ró¿nica ciœnieñ na zaworze
Podczas dobierania wartoœci zadanej lub zakresu ró¿nicy ciœnieñ nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ �pwart. zad.
wynika ze znanego spadku ciœnienia (straty ciœnienia) ca³kowicie otwartej instalacji �pinstalacja i spadku ciœnienia na d³awiku �pmiern..
W powy¿szej tabeli podano strumienie objêtoœci dla wartoœci mierniczego spadku ciœnienia 0,1 bar, 0,2 bar i 0,5 bar.

�pwart. zad. = �pinstalacja + �pmiern.

Minimalna wymagana ró¿nica ciœnieñ �pmin pomiêdzy zasilaniem i powrotem obliczana jest za pomoc¹ wzoru:

�pmin = �pwart. zad. +
�V

KVS











2

�pmin minimalna ró¿nica ciœnieñ na zaworze w bar
�pmiern. mierniczy spadek ciœnienia, spadek ciœnienia w [bar] wywo³any

w miejscu d³awienia na potrzeby pomiaru strumienia objêtoœci
�pwart. zad. wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnienia w [bar]
�pinstalacja ró¿nica ciœnieñ (spadek ciœnienia) w [bar] przy ca³kowicie otwartej instalacji
�V zadany strumieñ objêtoœci (przep³yw) w m3/h

Wykres ciœnienia i temperatury

Rys. 4 · Wykres ciœnienia i temperatury

Zastosowanie

Rys. 5 · Przyk³ad zastosowania

Typ 42-34 i 42-38, monta¿ w przewodzie ciœnienia minusowego

przy³¹cze regulatora ró¿nicy ciœnieñ
- - - -  sta³e pod³¹czenie do si³ownika
= = =  wykonaæ podczas monta¿u
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Wymiary w mm

Rys. 6 · Wymiary

H1

H

L

ØD

H2

Typ 42-34

H1

H

L

ØD

H2

Typ 42-38

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H1 285 360 415 460 590 730

Wysokoœæ
zabudowy H2

pozosta³e materia³y 115 135 195 220 265 295 400

stal kuta 113 � 130 � 152 158 � � � � � � �

Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu, typ 42-34

Zakres wartoœci
zadanych
0,1 do 0,6 bar

wys. zabudowy H 670 745 800 990 1120 1260

si³ownik �D = 225 mm � A = 160 cm2 2) �D = 285 mm
A = 320 cm2 �D = 390 mm � A = 640 cm2

ciê¿ar 1) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 46 51 65 135 185 425 485

Zakres wartoœci
zadanych
0,2 do 1 bar

wys. zabudowy H 670 745 800 990 1120 1260

si³ownik �D = 225 mm � A = 160 cm2 2) �D = 390 mm � A = 640 cm2

ciê¿ar 1) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 42 47 61 135 185 425 485

Zakres wartoœci
zadanych
0,5 do 1,5 bar

wys. zabudowy H 670 745 800 880 1040 1210

si³ownik �D = 225 mm � A = 160 cm2 2) �D = 390 mm � A = 640 cm2

ciê¿ar 1) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 42 47 61 125 175 415 475

Regulator ró¿nicy cisnieñ z ograniczeniem przep³ywu, typ 42-38

Zakres wartoœci
zadanych
0,2 � 0,3 � 0,4
0,5 bar

wys. zabudowy H 450 525 585

�si³ownik �D = 225 mm � A = 160 cm2 �D = 285 mm
A = 320 cm2

ciê¿ar 1) w kg 11,5 12 13 19,5 20 22,5 38 43 57

1) ciê¿ar zaworu wykonanego z materia³u EN-JL1040/PN16 (GG-25). W przypadku zastosowania innych materia³ów ciê¿ar jest wiêkszy o 10%
2) do wyboru z si³ownikiem 320 cm2

Wymiary i ciê¿ar



Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu
typ 42-34/ 42-38
DN ..., PN ..., materia³ korpusu ...
zakres wartoœci zadanej dla ró¿nicy ciœnieñ ... bar (przy
uwzglêdnieniu wskazówek z pkt. Sposób dzia³ania)
ew. wyposa¿enie dodatkowe …
ew. wykonanie specjalne …

Zmiany techniczne zastrze¿one
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SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02-180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
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