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Budowa i sposób dzia³ania

1. Budowa i sposób dzia³ania
1.1 Regulator temperatury
Regulator temperatury sk³ada siê z zaworu i
po³¹czonego z nim termostatu typu 2430 K.
Zawór sk³ada siê z korpusu z gniazdem i
grzybem, zaœ termostat z mieszka nastawczego, nastawnika wartoœci zadanej,
kapilary i czujnika temperatury.

1.2 Wykonanie z przy³¹czem
podwójnym i/lub nastaw¹
rêczn¹
Regulator temperatury pracuje w oparciu
o zasadê adsorpcji.
Temperatura regulowanego medium wytwarza w czujniku pomiarowym ciœnienie odpowiednie do jego wartoœci rzeczywistej.

 Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane


tylko przez fachowy personel.
Przez fachowy personel nale¿y rozumieæ osoby, które dziêki zawodowemu
wykszta³ceniu, wiedzy i doœwiadczeniu oraz znajomoœci odnoœnych norm
potrafi¹ rozpoznaæ i oceniæ mo¿liwe zagro¿enia.

 W wypadku powstania zagro¿eñ spowodowanych dzia³aniem przep³ywa
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j¹cego medium, ciœnienia roboczego i ruchomych czêœci zaworu nale¿y
podj¹æ odpowiednie kroki.
Zawór regulacyjny mo¿e byæ stosowany jedynie przy takim ciœnieniu
roboczym i temperaturach, których wartoœci odpowiadaj¹ kryteriom,
ustalonym podczas doboru.
Wymagane s¹ odpowiednie warunki transportu i sk³adowania.

Budowa i sposób dzia³ania

Ciœnienie to przenoszone jest przez kapilarê
(10) na si³ownik (13) i przetwarzane na si³ê
nastawcz¹.
Zmiana po³o¿enia grzyba zaworu (3) odbywa siê za pomoc¹ mieszka (9) i trzpienia
si³ownika (12). Obrót nastawnika wartoœci
zadanej (8) zmienia za pomoc¹ sprê¿yny (7)
punkt pracy.

Powoduje to przesuniêcie grzyba zaworu
w obrêbie rejestrowanego przez czujnik
wy¿szego lub ni¿szego zakresu temperatury.
Wskazówka:
Termostaty pracuj¹ce w oparciu o zasadê
ciœnieniow¹ opisane zosta³y w instrukcji
EB 2430-3.
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1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka zabezpieczaj¹ca
z uszczelk¹ i koñcówk¹
do wspawania jako wyposa¿enie
dodatkowe (nale¿y zamówiæ osobno)
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
7 sprê¿yna nastawnika wartoœci
zadanej
8 nastawnik wartoœci zadanej
9 mieszek nastawczy
10 kapilara
12 trzpieñ si³ownika
13 si³ownik
14 otwór do plombowania
(ustaliæ, gdzie jest)
15 nakrêtka ko³pakowa
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Monta¿

Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniej iloœci miejsca dla demonta¿u sita.

2. Monta¿
Przy monta¿u nale¿y braæ pod uwagê
warunek, ¿e dopuszczalna temperatura
otoczenia nie mo¿e przekraczaæ 80°C.

2.1 Monta¿ zaworu
Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne, najkorzystniejsza jest jednak instalacja zaworu
w przewodzie poziomym z termostatem
zwieszonym ku do³owi. Kierunek przep³ywu
musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki
na korpusie zaworu.

2.1.1 Filtr
Poniewa¿ przenoszone wraz z medium
resztki uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu
i inne zanieczyszczenia mog¹ zak³óciæ prawid³owe dzia³anie zaworu, a przede wszystkim zmniejszyæ jego szczelnoœæ, nale¿y zamontowaæ przed zaworem regulacyjnym
filtr (SAMSON, typ 1 NI). Kosz sita musi
zwieszaæ siê ku do³owi.
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2.1.2 Dodatkowe prace
monta¿owe
Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
regulatorem 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 zainstalowanie w pobli¿u czujnika termometru zanurzonego ca³kowicie
w medium.

2.2 Monta¿ czujnika temperatury
Sposób monta¿u czujnika temperatury jest
dowolny. Musi on byæ ca³kowicie zanurzony
w regulowanym medium.
Miejsce monta¿u wybraæ tak, aby nie dochodzi³o tam do przegrzania i wystêpowania wyraŸnych stref nieczu³oœci.
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Rys. 3 · Przyk³ad monta¿u zaworu w bojlerze ogrzewanym wod¹

4

EB 2186 PL

zawory odcinaj¹ce
filtr
regulator
termometr
czujnik temperatury

Nastawa wartoœci zadanej

W miejscu monta¿u nale¿y wspawaæ
króciec z gwintem wewnêtrznym G 1/2.
D³awnicê z po³¹czeniem gwintowym lub
os³onê czujnika zamocowaæ szczelnie w
króæcu. Wsun¹æ czujnik i zamocowaæ
za pomoc¹ œruby zaciskowej.



Uwaga:
Aby zapobiec uszkodzeniom wywo³ywanym przez korozjê, nale¿y podczas monta¿u czujnika zwracaæ uwagê na stosowanie
takich samych materia³ów. Nale¿y tak¿e
unikaæ montowania w wymienniku ciep³a
ze stali nierdzewnej czujnika temperatury
lub os³ony z metali kolorowych. W takim
przypadku dla czujnika przewidziana jest
os³ona ze stali nierdzewnej.

2.2.1 Kapilara
Kapilarê nale¿y zamocowaæ tak, aby unikn¹æ jej mechanicznych uszkodzeñ. Najmniejszy promieñ giêcia nie powinien byæ
mniejszy 50 mm.
Zbêdn¹ d³ugoœæ kapilary zrolowaæ; w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ ona skrócona.
Kapilara nie powinna byæ poddawana
wiêkszym wahaniom temperatury.

3. Obs³uga
3.1 Nastawa wartoœci zadanej
Za pomoc¹ czarnego pokrêt³a z tworzywa
sztucznego (nastawnik 8) nastawiæ wed³ug
wykresów wartoœæ zadan¹, zwracaj¹c uwagê
na wskazania termometru pomocniczego.
Wykresy nastawy s³u¿¹ jedynie do ustawienia przybli¿onych wartoœci.
Obrót w prawo zadaje ni¿sz¹, a obrót w lewo wy¿sz¹ temperaturê. Nastawa mo¿e odbywaæ siê bezstopniowo.
Nastawion¹ wartoœæ zadan¹ mo¿na zabezpieczyæ za pomoc¹ plomby w otworze (14).

Zakres
wartoœci
zadanych
°C

Zmiana wartoœci
zadanej przy
jednym obrocie
nastawnika

Œrednica
czujnika

0 do 35

2,5

9,5

25 do 70

3

9,5

40 do 100

4

9,5

˚C
100

40...100

80
25...70

60
40

0...35

20
0

0

1

2

3

4

Obroty (oznakowanie skali)
Rys. 4 · Wykresy nastaw
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Nastawa wartoœci zadanej

4. Usterki

5. Pytania do producenta

Wzrost temperatury powy¿ej nastawionej
wartoœci zadanej mo¿e œwiadczyæ o tym,
¿e gniazdo i grzyb s¹ zanieczyszczone lub
utraci³y szczelnoœæ na skutek naturalnego
zu¿ycia.
Problem mo¿na usun¹æ czyszcz¹c grzyb,
gniazdo lub w ostatecznoœci wymieniaj¹c
zawór regulatora na nowy.

Do pytañ nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce
dane (zob. tabliczka znamionowa):
Typ urz¹dzenia i œrednica nominalna
Numer wyrobu i zlecenia
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 Ciœnienie przed i za zaworem
 Przep³ywaj¹ce medium i temperatura
 Przep³yw maksymalny i minimalny
 Czy zamontowano filtr?
 Szkic monta¿owy

Wymiary w mm

6. Wymiary w mm
ISO 228/1 - G¾B

65

czujnik prêtowy
z os³on¹
z króæcem gwintowanym

65

Ø12

185

185

150

G½

Ø9,5

koñcówki do wlutowania
107 przy Ødi =15, 103 przy Ødi =18

koñcówki gwintowane

G½

Ø21,3
di

129

SW30

SW30

koñcówki do wspawania

Ø21,3

210

SW30

EB 2186 PL

7

DF 01/03
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 · E-mail: samson@samson.com.pl

SAMSON Sp. z o.o.

SAMSON AG

AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
E-mail: samson@samson.com.pl

MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (069) 4 00 90

EB 2186 PL

