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Zastosowanie
Wyposa¿enie dodatkowe dla regulatorów ró¿nicy ciœnieñ i
przep³ywu serii 42.

Z³¹czki samozaciskowe
Proste po³¹czenia gwintowe z wkrêcanym korkiem w kszta³cie
cylindra, zgodnie z DIN 2353, do pod³¹czania przewodów
impulsowych o œrednicy zewnêtrznej 6, 8, 10 lub 12 mm (dla
regulatorów serii 42 preferowane s¹ rurki Ø 8 mm).

Iglicowe zawory d³awi¹ce (rys. 1)
Montowane na przewodach impulsowych s³u¿¹ do odcinania
ciœnienia mierzonego doprowadzanego do si³ownika, a tak¿e
do t³umienia drgañ, max. dopuszczalne ciœnienie 40 bar (nad-
ciœnienie), max. dopuszczalna temperatura 130°C, a w wypad-
ku monta¿u naczyñ kondensacyjnych taka, jak max. dopusz-
czalna temperatura dla zaworu. Korpus ze stali, mosi¹dzu lub
stali nierdzewnej; przy³¹cze: gwint wewnêtrzny G 1⁄4.

Naczynie kondensacyjne (rys. 2)
Do ochrony membran roboczych si³ownika przed dzia³aniem
wysokiej temperatury, wymagane przy temperaturach medium
powy¿ej 150°C, maksymalnie dopuszczalne ciœnienie 40 bar
(nadciœnienie). Korpus: blacha stalowa 1.4571. Dwa po³¹czo-
ne ze sob¹ naczynia kondensacyjne (rys. 6) nazywane s¹
bateri¹ ch³odz¹c¹.
Przy³¹cza przewodów impulsowych: 2 z³¹czki samozaciskowe.

Kryza pomiarowa przep³ywu (rys. 3 i 5)
Do wytwarzania mierniczego spadku ciœnienia �p, wymagana
w wypadku stosowania regulatora ró¿nicy ciœnieñ jako regula-
tora przep³ywu. Oferujemy kryzy dla œrednic DN 20 do DN 250
i max. dopuszczalnego ciœnienia 40 bar (nadciœnienie). Mate-
ria³: stal nierdzewna, nr materia³u 1.4571.
Œrednica otworu w kryzie "d" jest obliczona zgodnie z danymi
technicznymi. Kryza mo¿e byæ zamontowana miêdzy ko³nie-
rzem po stronie wlotowej regulatora ró¿nicy ciœnieñ i dodatko-
wym ko³nierzem spawanym.

Ko³nierz spawany (rys. 4 i 5)
Ze z³¹czk¹ samozaciskow¹ do pod³¹czenia przewodu impul-
sowego, do regulacji natê¿enia przep³ywu za pomoc¹ kryzy
pomiarowej. Wielkoœæ przy³¹cza od DN 20 do DN 250, na
PN 16, 25 i 40.
Przy³¹cze przewodu impulsowego: z³¹czka samozaciskowa
dla przewodu o œrednicy zewnêtrznej 8 mm. Przy jednoczes-
nym pomiarze i wskazaniu wielkoœci przep³ywu nale¿y zamon-
towaæ nadajnik mierniczego spadku ciœnienia (ko³nierz pomia-
rowy) i przep³ywomierz.
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Rys. 2 · Naczynie kondensacyjne
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Przewody impulsowe
Do przenoszenia ciœnienia mierzonego na membranê regulato-
ra. Jako przewód impulsowy nale¿y montowaæ rurkê stalow¹
8 x 1 mm (dopuszczalna rurka miedziana). Nie przewiduje siê
dostawy przewodów impulsowych wraz z urz¹dzeniami.
Na ¿yczenie dostarczamy gotowe zestawy pod³¹czeniowe
zgodnie z rys. 6 i poni¿sz¹ specyfikacj¹.
Pokazany na rys. 7 element przed³u¿aj¹cy pozwala dopaso-
waæ d³ugoœæ przewodów impulsowych przy wymianie zaworu
ze starszym wykonaniem mieszka na nowy o krótszym mieszku.

1.  Regulatory typu 42-14, 42-24 A, 42-18, 42-28 A
    przeznaczone do monta¿u w przewodzie powrotnym
1.1 Przewód impulsowy powrotny – oznaczenie: 1080-7866
1.2 Przewód impulsowy powrotny i 1 iglicowy zawór d³awi¹cy

– oznaczenie: 1080-7868
1.3 Przewód impulsowy powrotny i dolny przewód zasilaj¹cy,

2 iglicowe zawory d³awi¹ce i bateria ch³odz¹ca – ozna-
czenie: 1080-7838

2.  Regulatory typu 42-14, 42-24 B, 42-18, 42-28 B
    przeznaczone do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym
2.1 Przewód impulsowy zasilaj¹cy - oznaczenie: 1080-7870
2.2 Przewód impulsowy zasilaj¹cy i 1 iglicowy zawór d³awi¹-

cy – oznaczenie: 1080-7872
2.3 Przewód impulsowy zasilaj¹cy i dolny przewód powrotny,

2 iglicowe zawory d³awi¹ce i bateria ch³odz¹ca – ozna-
czenie: 1080-7846

3.  Regulatory typu 42-10, 42-15, 42-20, 42-25
3.1 Dolny przewód impulsowy zasilaj¹cy i powrotny, 2 iglico-

we zawory d³awi¹ce i bateria ch³odz¹ca – oznaczenie:
1080-7838

4.  Regulatory typu 42-37 (42-37 DoT) 
    przeznaczone do monta¿u w przewodzie powrotnym
4.1 Dolny przewód impulsowy zasilaj¹cy lub powrotny i dolny

przewód zasilaj¹cy, 1 iglicowy zawór d³awi¹cy i bateria
ch³odz¹ca – oznaczenie: 1080-7852

5.  Regulator typu 42-38 (jako regulator ró¿nicy ciœnieñ 
    z ograniczeniem przep³ywu)
5.1 Dolny przewód impulsowy zasilaj¹cy, iglicowy zawór d³a-

wi¹cy i naczynie kondensacyjne – oznaczenie: 1080-7860

6.  Regulatory typu 42-34, 42-34 DoT, 42-36 DoT 
    (jako regulatory ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu)
6.1 Dolny przewód impulsowy zasilaj¹cy, 2 iglicowe zawory

d³awi¹ce, 1 naczynie kondensacyjne – oznaczenie; 1080-7860

7.  Regulatory typu 42-39 i 42-39 DoT 
    przeznaczone do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym
7.1 Dwa przewody impulsowe zasilaj¹ce – oznaczenie: 1180-4933
W wypadku regulatora typu 42-39 DoT dodatkowo: 1 przewód
impulsowy powrotny (dla œrednic od DN 15 do DN 100 z
elementem przy³¹czeniowym).

Przy³¹cze podwójne
Do pod³¹czenia termostatu regulacyjnego lub drugiego si³ow-
nika w celu dodatkowego wp³ywu drugiej wielkoœci regulowa-
nej, np. w wypadku regulacji lub ograniczania temperatury
(przy³¹cze podwójne, szczegó³owe informacje patrz karta ka-
talogowa T 3019).

Zmiany techniczne zastrze¿one

Tekst zamówienia
Wyposa¿enie dodatkowe – poszczególne pozycje
z³¹czka samozaciskowa G 1⁄4 / iglicowy zawór d³awi¹cy · stal
G 1⁄4 / naczynie kondensacyjne ze z³¹czk¹ samozaciskow¹ /
przy³¹cze podwójne do regulatora typu ..., DN ...
kryza pomiarowa do DN ...
ko³nierz spawany ze z³¹czk¹ samozaciskow¹ G 1⁄4 jako przy-
³¹cze przewodu impulsowego DN ..., PN ...

Zamontowany przewód impulsowy 
z wyposa¿eniem dodatkowym
do regulatora typu ..., DN..., PN...
do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym/powrotnym
zgodnie z oznaczeniem ...

Skrócone przewody impulsowe
do regulatora typu 42-36/-37/-39, DN..., PN...

Element przed³u¿aj¹cy
do regulatora typu ..., DN ..., PN ...

1

2

1

2

1 zamontowana bateria ch³odz¹ca lub naczynie kondensacyjne
2 iglicowy zawór d³awi¹cy

Rys. 6 · Przyk³ad monta¿u przewodów impulsowych 
       z wyposa¿eniem dodatkowym

Rys. 7 · Element przed³u¿aj¹cy
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