Czujnik temperatury bezpieczeñstwa
Typ 2213
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1. Budowa i sposób dzia³ania
Czujnik bezpieczeñstwa s³u¿y do ograniczania temperatury przez zamykanie zaworu
regulacyjnego firmy SAMSON (typu 1,4, 8
i 9) wspó³pracuj¹cego z termostatem.
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa sk³ada
siê z termostatu z nastawnikiem wartoœci
granicznej, kapilary i si³ownika.
Zawór regulacyjny po³¹czony jest z si³ownikiem czujnika temperatury bezpieczeñstwa
za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej. W momencie osi¹gniêcia granicznej wartoœci tempera-
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tury termostat powoduje zamkniêcie zaworu.
Ponowne otwarcie zaworu nastêpuje samoczynnie po spadku temperatury o ok. 5 K
poni¿ej zadanej wartoœci granicznej. W wypadku uszkodzenia kapilary lub nieszczelnoœci czujnika zawór jest zamykany i blokowany. Nie ma mo¿liwoœci jego ponownego
otwarcia.
Atest typu
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa otrzyma³ atest typu TÜV zgodnie z DIN 34 40.

Instrukcja monta†u i obs³ugi
EB 2043 PL

2. Monta¿
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW)
montowany jest zawsze razem z zaworem.
Si³ownik mo¿e byæ zamocowany na korpusie
zaworu przed lub po jego zamontowaniu.
Obie czêœci po³¹czone s¹ za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (2).
Podczas monta¿u nie mo¿na dopuœciæ, aby
temperatura otoczenia przekroczy³a 80oC.
2.1 Zawór
Zawór skierowany w dó³ powinien byæ
montowany w przewodach poziomych;
w wypadku zaworów przeznaczonych do

pary monta¿ w przewodach poziomych jest
obowi¹zkowy. Kierunek przep³ywu musi byæ
zgodny z kierunkiem wskazywanym przez
strza³kê na korpusie zaworu.
2.2 Filtr
Poniewa¿ przenoszone wraz z przep³ywaj¹cym medium resztki uszczelek, pozosta³oœci
po spawaniu i inne zanieczyszczenia mog¹
zak³óciæ pracê, a przede wszystkim byæ
przyczyn¹ nieszczelnego zamkniêcia zaworu, nale¿y przed zaworem zamontowaæ filtr.
Kosz sita filtra musi siê zwieszaæ ku do³owi.
Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu dostatecznej
iloœci miejsca do wymontowania sita.
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1 zawór regulacyjny
typ 1 (2111)
typ 4 (2114)
typ 8 (2118)
typ 9 (2119)
2 nakrêtka ko³pakowa
3 si³ownik
4 kapilara
5 klucz do nastawy
wartoœci granicznej
6 czujnik temperatury
7 sygnalizator elektryczny
(opcjonalnie)
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2.3 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
zaworem po jednym rêcznym zaworze odcinaj¹cym, s³u¿¹cym do zamkniêcia instalacji
w celu jej oczyszczenia i konserwacji lub te¿
podczas d³u¿szych przerw w eksploatacji.
Dla kontroli nastawionej wartoœci zadanej zaleca siê zaintalowanie w pobli¿u czujnika termometru zanurzonego ca³kowicie w medium.
2.4 Czujnik temperatury
Czujnik temperatury mo¿e byæ montowany w
po³o¿eniu pionowym lub poziomym. Musi on
byæ jednak ca³kowicie zanurzony w regulowanym medium. Miejsce monta¿u czujnika
nale¿y wybraæ w taki sposób, ¿eby nie
dochodzi³o w nim do przegrzewania czujnika lub wystêpowania wyraŸnych stref nieczu³oœci.
W miejscu monta¿u czujnika nale¿y wspawaæ mufê G1 z gwintem wewnêtrznym.
Czujnik wetkn¹æ we wspawany króciec.
Aby zapobiec opóŸnieniom w przewodzeniu
ciep³a, w wypadku stosowania os³ony czujnika
woln¹ przestrzeñ miêdzy czujnikiem a os³on¹
nale¿y wype³niæ olejem lub w wypadku monta¿u w przewodzie poziomym smarem albo
innym œrodkiem przewodz¹cym ciep³o. (Nale¿y pamiêtaæ o rozszerzalnoœci cieplnej wype³niacza i nie nape³niaæ ca³kowicie wolnej
przestrzeni lub te¿ nie dokrêcaæ nakrêtki
czujnika w celu wyrównania ciœnienia).
Aby zapobiec powstawaniu korozji, w wypadku monta¿u czujnika lub jego os³ony

nale¿y pamiêtaæ o stosowaniu materia³ów
tego samego rodzaju. W wymienniku ciep³a
ze stali nierdzewnej nie zaleca siê montowaæ
czujników temperatury lub os³on z metali
kolorowych. W takim wypadku nale¿y zastosowaæ os³onê czujnika ze stali nierdzewnej.
2.4.1 Kapilara
Kapilarê zamontowaæ w taki sposób, ¿eby
nie dosz³o do jej mechanicznych uszkodzeñ.
Najmniejszy promieñ giêcia wynosi 50 mm.
Zbêdn¹ d³ugoœæ kapilary zrolowaæ, w ¿adnym wypadku nie wolno jej skracaæ. Temperatura otoczenia na ca³ej d³ugoœci kapilary
powinna byæ w miarê mo¿liwoœci sta³a.
2.5 Sygnalizator elektryczny (opcjonalnie)
W sygnalizator wbudowany jest mikroprze³¹cznik (max. obci¹¿enie 10 A, 125/250 V),
który w wypadku przekroczenia wartoœci
granicznej temperatury lub w wypadku uszkodzenia czujnika (pêkniêcia kapilary) wysy³a odpowiedni sygna³ steruj¹cy.
3. Obs³uga
3.1 Nastawa ograniczenia temperatury
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa ustawiony jest fabrycznie na 60oC. W celu
zadania innej temperatury nale¿y najpierw
wykrêciæ œrubê plombuj¹c¹ umieszczon¹ w
korpusie ze skal¹. Za pomoc¹ klucza (5)
nastawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ na skali. Obrót w
prawo zadaje wiêksze, obrót w lewo mniejsze wartoœci ograniczenia temperatury.
Zdj¹æ klucz (5) i wkrêciæ œrubê plombuj¹c¹.
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Zastąpienie chromianowania
pasywowaniem iryzacyjnym



Zastąpienie chromianowania pasywowaniem iryzacyjnym
SAMSON zmienia metodę obróbki powierzchni pasywowanych stalowych elementów
konstrukcyjnych. Z tego powodu mogą Państwo otrzymać urządzenie, w którym zastosowano części poddane obróbce powierzchni różnymi metodami. To powoduje, że niektóre elementy będą wykazywały różne refleksy powierzchni. Elementy konstrukcyjne
mogą mieć żółtawy połysk lub kolor srebrzysty. Nie ma to żadnego wpływu na ochronę
przeciwkorozyjną.
Więcej informacji zob. u www.samson.de/chrome-en.html
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