Termostat bezpieczeñstwa
typu 2439 K

Bild 1 ⋅ Typ 2439 K
1. Budowa i sposób dzia³ania

Atest typu

Termostat bezpieczeñstwa s³u¿y do ograniczania temperatury przez zamykanie i blokadê zaworu regulacyjnego wspó³pracuj¹cego z termostatem.

Termostat bezpieczeñstwa w po³¹czeniu z
zaworem regulacyjnym otrzyma³ atest typu
TÜV 2750-1 jako ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa wed³ug DIN 3440. Numer
rejestru podajemy na ¿yczenie klienta.

Termostat bezpieczeñstwa sk³ada siê z przy³¹cza podójnego ze sprê¿yn¹ pomocnicz¹ i
termostatu z kapilar¹ i czujnikiem prêtowym
z os³on¹.
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Instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 2185 PL

Przez pod³¹czenie dodatkowego termostatu
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
STB zaczyna pracowaæ jako regulator z
ogranicznikiem temperatury bezpieczeñstwa
TR/STB.
Zawór regulacyjny zostaje zamkniêty i zablokowany przez sprê¿ynê realizuj¹c¹ funkcjê bezpieczeñstwa po osi¹gniêciu nastawionej granicznej wartoœci temperatury oraz
w przypadku pêkniêcia kapilary i nieszczelnoœci w uk³adzie czujnika. Ponowne otwarcie i w³¹czenie do eksploatacji mo¿na wykonaæ tylko za pomoc¹ odpowiedniego narzêdzia po usuniêciu przyczyny awarii i spadku
temperatury poni¿ej wartoœci granicznej.

2. Monta¿
Termostat bezpieczeñstwa montowany jest
zawsze razem z zaworem jako ogranicznik
temperatury bezpieczeñstwa (STB) lub z
kompletnym regulatorem jako regulator temperatury z ogranicznikiem temperatury bezpieczeñstwa (TR/STB). Obudowê sprê¿yny
pomocniczej mo¿na przykrêciæ za pomoc¹
nakrêtki ko³pakowej (moment doci¹gaj¹cy
20 Nm) przed lub po zamontowaniu zaworu. Dla starszych wykonañ zaworu oferujemy
adapter umo¿liwiaj¹cy szybki monta¿.
Przy monta¿u nale¿y zwracaæ uwagê, aby
dopuszczalna temperatura otoczenia nie
przekracza³a 80oC ew. przy monta¿u dodatkowego elektrycznego nadajnika sygna³ów
60oC.
2.1 Zawór
Zawór powinien byæ montowany w przewodach poziomych. Kierunek przep³ywu musi
byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu. Termostat powinien byæ skierowany ku do³owi.
Przy temperaturze do 110oC z zaworami typu 2431, 2432, 2436 i 2433 po³o¿enie
monta¿owe termostatu mo¿e byæ dowolne.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u i obs³ugi odpowiedniego regulatora temperatury.
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 zamontowania sita.

Rys. 4
Regulator temperatury z ogranicznikiem
temperatury bezpieczeñstwa TR/STB
i sygnalizatorem elektrycznym
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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
EB 2185 PL

w celu jej oczyszczenia i konserwacji lub te¿
podczas d³u¿szych przerw w u¿ytkowaniu.
Dla kontroli nastawionej wartoœci zadanej
zaleca siê zainstalowanie w pobli¿u czujnika termometru zanurzonego ca³kowicie w
medium.
2.4 Czujnik temperatury
Czujnik temperatury mo¿e byæ montowany
dowolnie. Musi on byæ jednak ca³kowicie zanurzony w regulowanym medium. Miejsce
monta¿u nale¿y wybraæ w taki sposób, ¿eby
nie dochodzi³o w nim do przegrzewania
czujnika i wystêpowania wyraŸnych stref
nieczu³oœci.
W wypadku regulatorów temperatury z
ogranicznikiem temperatury bezpieczeñstwa
(TR/STB) czujnik ogranicznika nale¿y zamontowaæ w pobli¿u czujnika temperatury.
Uwaga: Termostat ogranicznika temperatury
bezpieczeñstwa musi byæ zawsze skrêcony z
przy³¹czem podwójnym. Próba rozkrêcenia
urz¹dzenia oznacza jego uszkodzenie i
utratê gwarancji !

3. Obs³uga
3.1 Nastawa ograniczenia temperatury
Czujnik temperatury bezpieczeñstwa ustawiony jest fabrycznie na wartoœæ temperatury podan¹ w zamówieniu.
W celu zadania innej temperatury nale¿y
przestawiæ pierœcieñ z czarnego tworzywa
sztucznego.
Obrót w prawo zadaje mniejsze, obrót w lewo wiêksze wartoœci temperatury granicznej.
Wartoœæ orientacyjn¹ nale¿y odczytaæ z tabeli i z wykresu przedstawionego na rysunku 3.
Przy dok³adnej nastawie temperatury ograniczenia nastawnik nale¿y ustawiæ najpierw
na wartoœæ maksymaln¹ za pomoc¹ pierœcienia z tworzywa sztucznego.
Czujnik temperatury nale¿y zanurzyæ na
przynajmniej 5 min w k¹pieli o temperaturze
odpowiadaj¹cej ¿¹danej temperaturze zadzia³ania termostatu. Powolny obrót pierœcienia w prawo powoduje zmniejszenie wartoœci granicznej i zadzia³anie ogranicznika.

W miejscu monta¿u czujnika nale¿y wspawaæ mufê z gwintem wewnêtrznym G1/2.
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 nale¿y montowaæ czujników temperatury lub os³on z metali kolorowych. W takim wypadku nale¿y zastosowaæ
os³onê czujnika ze stali nierdzewnej.
Czujnik w os³onie wetkn¹æ we wspawany
krócieæ i uszczelniæ.

Zakres
wartoœci granicznych °C

40 do 95

Zmiana/obrót K

70 do120
3,4

°C
160
140
70...120
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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.
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Rys. 3 · Wykres nastawy
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3.2 Odblokowanie ogranicznika temperatury
Zadzia³anie termostatu bezpieczeñstwa i zamkniêcie zaworu regulacyjnego sygnalizuje
czerwony znacznik w otworze kontrolnym
przy³¹cza podwójnego.

otwór

Zawór mo¿na odblokowaæ za pomoc¹ œrubokrêta po usuniêciu uszkodzenia.
W tym celu w³o¿yæ œrubokrêt w otwór i przesun¹æ znacznik w dó³ do oporu.

œrubokrêt
znacznik

Uwaga: Odblokowanie jest mo¿liwe, gdy
temperatura spadnie przynajmniej o 10 K
poni¿ej nastawionej wartoœci granicznej.
Rys. 4 · Odblokowanie zaworu

4. Wymiary
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