
1. Budowa i sposób dzia³ania
Terrmostat typu 2430 K pe³ni, po zamont-
owaniu na zaworze serii 43, funkcjê regula-
tora temperatury.
Wskazówka: termostaty, takie jak typ
2430 K pracuj¹ce na zasadzie rozszerzal-
noœci cieczy, opisane s¹ w instrukcji monta¿u
i obs³ugi EB 2430-3.

Szczegó³owe informacje na temat regulato-
rów temperatury zawarte s¹ w odpowied-
nich instrukcjach monta¿u i obs³ugi:
EB 2171 dla regulatorów typu 43-1 i 43-2,
EB 2172 dla regulatorów typu 43-5, 43-6 i
43-7 oraz
EB 2173 dla regulatorów typu 43-3.

Termostat typu 2430 K
dla zaworów serii 43

Wydanie: kwiecieñ 2011 (09/09) Instrukcja monta¿u i obs³ugi

EB 2430 PL

Rys. 1 · Termostat typu 2430 zamontowany na zaworze typu 2432 K
(regulator temperatury, typ 43-2)

Termostat zosta³ przebadany przez niemiecki
urz¹d dozoru technicznego TÜV zgodnie z norm¹
DIN EN 14597 pod oznaczeniem typu 2750-0.
Nr rejestracji DIN na zapytanie.
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Termostat pracuje na zasadzie adsorpcji.
Temperatura regulowanego medium wy-
twarza w czujniku pomiarowym (11) ciœnie-
nie odpowiadaj¹ce wartoœci rzeczywistej.
Ciœnienie to jest przenoszone przez kapilarê
(10) do si³ownika (13) i przekszta³cane na
si³ê nastawcz¹. Przestawienie nastêpuje za
pomoc¹ mieszka nastawczego (9) i trzpienia
si³ownika (12) oddzia³uj¹cych na trzpieñ (4)
grzyba zaworu po³¹czonego z termostatem.
Obrót nastawnika (8) wartoœci zadanej (8) po-
woduje zmianê za pomoc¹ sprê¿yny (7) punk-
tu zadzia³ania, a wraz z tym wartoœci zada-
nej.

2. Monta¿
Podczas monta¿u nale¿y pamiêtaæ o tym,
¿eby dopuszczalna temperatura otoczenia
nie przekroczy³a 80°C.
Zawór montowaæ w ruroci¹gach o przebiegu
poziomym z termostatem zwieszaj¹cym siê
do do³u. W okreœlonych warunkach eksplo-
atacyjnych mo¿liwe s¹ inne po³o¿enia monta-
¿owe, zob. instrukcja monta¿u i obs³ugi da-
nego regulatora temperatury.
W celu kontrolowania ustawionej wartoœci
zadanej zaleca siê zamontowanie w pobli¿u
czujnika termometru zanurzonego w regulo-
wanym medium.

2

moment doci¹-
gaj¹cy 20 Nm

4 trzpieñ grzyba
7 sprê¿yna wartoœci

zadanej
8 nastawnik wartoœci

zadanej
9 mieszek nastawczy

10 kapilara
11 czujnik pomiarowy
12 trzpieñ si³ownika
13 si³ownik
14 otwór do za³o¿enia

plomby
15 nakrêtka ko³pakowa

Rys. 2 · Termostat zamontowany na zaworze serii 43
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2.1 Monta¿ czujnika temperatury
Po³o¿enie monta¿owe czujnika temperatury
jest dowolne, musi on jednak na ca³ej swojej
d³ugoœci byæ zanurzony w regulowanym me-
dium. Miejsce zamontowania czujnika nale¿y
wybraæ w taki sposób, ¿eby nie dochodzi³o
ani do jego przegrzewania, ani do wystê-
powania wyraŸnych stref martwych.
W miejscu zamontowania wspawaæ mufê
z gwintem G 1/2 (dla czujnika o œrednicy
9,5 mm) lub G 3/4 (dla czujnika o œrednicy
16 mm).
Z³¹czkê d³awnicow¹ lub os³onê czujnika wci-
sn¹æ we wspawany króciec, wsun¹æ czujnik i
zamocowaæ za pomoc¹ œruby zaciskowej.
Uwaga: w celu unikniêcia szkód wywo³ywa-
nych przez korozjê, nale¿y podczas monta¿u
czujnika koniecznie pamiêtaæ o stosowaniu ta-
kich samych materia³ów. Nale¿y wiêc unikaæ
stosowania w wymienniku ciep³a ze stali nie-
rdzewnej czujników temperatury lub os³on
czujników wykonanych z metali kolorowych.
W takim przypadku nale¿y zastosowaæ os³onê
czujnika wykonan¹ ze stali nierdzewnej.

2.1.1 Kapilara
Kapilarê nale¿y poprowadziæ w taki sposób,
¿eby unikn¹æ uszkodzeñ mechanicznych.
Najmniejszy promieñ giêcia nie powinien
byæ mniejszy ni¿ 50 mm. Nadmiern¹
d³ugoœæ kapilary zwin¹æ w pierœcieñ, w ¿ad-
nym wypadku nie zginaæ, ani nie skracaæ.
Na kapilarze nie mog¹ mieæ miejsca wiêk-
sze zmiany temperatury.

3. Obs³uga
3.1 Nastawa wartoœci zadanej
Wartoœæ zadan¹ ustawiæ za pomoc¹ po-
krêt³a wykonanego z czarnego tworzywa
sztucznego (nastawnik wartoœci zdanej 8)
obserwuj¹c wskazania termometru kontrol-
nego. Poni¿sze wykresy nastaw s³u¿¹ do
ustalenia pierwszej przybli¿onej wartoœci.
P³ynny obrót w prawo powoduje obni¿enie,
obrót w lewo podwy¿szenie temperatury.
Ustawion¹ wartoœæ mo¿na zaplombowaæ
korzystaj¹c z otworu (14).

3

Rys. 3 × Wykresy nastaw dla regulatorów typu 43-1, 43-2, 43-3, 43-5 i 43-7

Zakres wartoœci zadanej °C 0 do 35 25 do 70 40 do 100 50 do 120 70 do 150

Œrednica czujnika mm 9,5 16 9,5 16 9,5 16 9,5 16 9,5 16

Zmiana w K/obrót 2,5 2 3 2 4 3 4 4,5 4,5 5

DN 15 do DN 25 DN 32 do DN 50

liczba obrotów (oznaczenie na skali)

zakresy wartoœci zadanych
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EB 2430 PL

Rys. 4 × Wykres nastaw dla regulatora typu 43-6

DN 15 do DN 25 DN 32 do DN 50

liczba obrotów (oznaczenie na skali)

Wyposa¿enie dodatkowe regulatorów temperatury serii 43

Wymienione elementy wyposa¿enia dodatkowego mo¿na zamówiæ w firmie SAMSON podaj¹c nr identyfikacyjny wyko-
nania.

Przy³¹cze czujnika G 1/2 G 3/4

Regulator typu 2430:
os³ona czujnika

z miedzi, PN40

Nr kata-
logowy:

1390-8984 1090-8465

ze stali CrNiMo, PN40 1390-8983 1190-1522

Regulatory typu 2430 i 2439: os³ona czujnika dla palnych
gazów posiadaj¹ca atest typu DVGW, PN 100,
wykonana ze stli CrNiMo

1180-9510 1180-9511

Przy³¹cze podwójne Do3K 1180-8632

Nastawnik rêczny 1) 1790-8169

1) Przy jednoczesnym zastosowaniu termostatów konieczne jest dodatkowo zamontowanie przy³¹cza podwójnego Do3K.
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