Regulátory teploty bez pomocné energie
Typovì zkoušená bezpeènostní zaøízení
Typ 1/..., 4/..., 8/..., 9/...

Pouití
Regulace, omezení, kontrola bezpeènosti a bezpeènostní
ohranièení pøívodu energie ke generátorùm tepla a výmìníkùm tepla, které je tøeba vybavit typovì testovanými pøístroji.

Pøístroje slouí pro regulaci a zajištìní nepøímo vytápìných
výrobníkù tepla v otopných zaøízeních a zaøízeních ohøívajících
uitkovou vodu. Pro parou, horkými kapalinami nebo dálkovým teplem vytápìné výrobníky tepla nebo výmìníky tepla
jsou podle zaøízení závaznì pøedepsány v pøíslušných
pøedpisech (napø. DIN 4747, DIN 4751 a 4753) regulátory
teploty, omezovaèe teploty, bezpeènostní hlídaèe teploty
a bezpeènostní omezovaèe teploty. Pro tyto pøístroje musí
existovat odpovídající prùkaz spolehlivosti. Tak byla v tomto
pøehledném listu uvedená provedení Zkušebny (TÜV) testována
a pod uvedeným èíslem registru pøipuštìna.
Oznaèení pøístrojù
Oznaèení bezpeènostních zaøízení jsou stanovena v DIN 3440
(zaøízení regulace a omezení teploty pro zaøízení pro výrobu
tepla). Na obrázcích 1 a 5 uvedené teploty poskytují pouze
odkaz na typické rozsahy pouití znázornìných pøístrojù.
Potøebné vybavení musí odpovídat poadavkùm zaøízení
a pøíslušným bezpeènostním pøedpisùm.
Regulátory teploty (TR), typovì zkoušené jsou potøebné
u mnoha zaøízení. Zachycují stále velikost regulace, teplotu,
porovnávají je se zadanou poadovanou hodnotou, ovlivòují
skuteènou hodnotu ve smyslu pøizpùsobení k této poadované
hodnotì a pøerušují pøívod energie pøi odpovídajícím pøekroèení poadované hodnoty.
Bezpeènostní hlídaèe teploty (STW) pøerušují pøívod energie pøi dosaení nastavené mezní hodnoty, pøi prasknutí propojovací trubice a pøi netìsnosti v èidlovém systému (obr. 3).
Zpìtné nastavení se provádí samoèinnì, kdy klesne teplota
tlaku pod mezní hranici a porucha je odstranìna.
Bezpeènostní omezovaèe teploty (STB)pøerušují a blokují
pøívod energie pøi dosaení nastavené mezní hodnoty, pøi
prasknutí propojovací trubice a pøi netìsnosti v èidlovém
systému (obrázky 4 a 5). Zpìtné nastavení a opìtné uvedení do
provozu je moné pouze s nástrojem, kdy klesne teplota tlaku
pod mezní hranici a porucha je odstranìna.
Omezovaèe tlaku (DB) omezují a blokují pøívod energie pøi
dosaení nastavené mezní hodnoty a pøi chybách v mìøícím
systému tlaku (obr. 5). Zpìtné nastavení a opìtné uvedení do
provozu je moné pouze tehdy, kdy klesne teplota tlaku pod
mezní hranici a porucha je odstranìna.

Upozornìní
Typovì testované pøístroje pro zaøízení
podle DIN 4747, DIN 4751 a 4753 je
mono dodat.

- s prùchozím ventilem

- s trojcestným ventilem

Obr. 1 ⋅ Topení teplé vody s regulátorem teploty podle DIN 4751

Obr. 2 ⋅ Topné zaøízení s bezpeènostním hlídaèem teploty
podle DIN 4747

Topné zaøízení s kombinovaným regulátorem teploty
a bezpeènostním hlídaèem
teploty podle DIN 4751

Obr. 4 ⋅ Zaøízení na výrobu
horké vody s regulátorem
teploty a bezpeènostním
omezovaèem teploty podle:

Obr. 5 ⋅ Zaøízení pro ohøev
vody s regulátorem teploty a
bezpeènostním omezovaèem
teploty podle DIN 4753

TR Regulátor teploty
TB Omezovaè teploty
STW Bezpeènostní hlídaè teploty
STB Bezpeènostní omezovaè teploty
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Typovì testovaná bezpeènostní zaøízení
Provedení pro DN 15 a DN 150 ⋅ PN 16 a PN 40 ⋅ mezní
hodnoty do 120 °C
Regulátory a omezovaèe pracují podle principu roztanosti
nebo adsorpce kapaliny. Zmìna tlaku závislá na teplotì
v mìøicím èidle vede ke zmìnì postavení kuelky ventilu a tím i
ke zmìnì prùtoku nosièe tepla. Lze dodat pøístroje s prùchozími
a trojcestnými ventily.
Regulátor teploty TR (obr. 6)
Pøístroje sestávají z regulaèního termostatu typ 2231 a 2235,
regulaèního ventilu typ 2111, 2114, 2118 nebo 2119. Regulují
teplotu a pøerušují pøívod energie pøi odpovídajícím pøekroèení
nastavené poadované teploty.
Omezovaè teploty TB (obr. 7)
Pøístroje sestávají z regulaèního termostatu typ 2231 a 2235,
regulaèního ventilu typ 2111,2114,2118 nebo 2119 a dvojitého pøipojení DoV1 s blokováním.
Pøi dosaení nastavené mezní hodnoty na termostatu se zablokuje ventil uzávìrem opìtného zapnutí zabudovaném
v uzavírací poloze. Odblokování a opìtné uvedení do provozu je moné pouze pákou, kdy je podkroèena mezní
hodnota. Pøi kombinaci TR/TB (obr. 8) pøevezme druhý, na
dvojitém pøipojení namontovaný, regulaèní termostat úlohu
regulátoru teploty TR.
Typovì testované regulátory teploty TR a omezovaèe
teploty TB je mono dodat. Èíslo registru obdríte na
poptávku.
Typ
typový list

s regulaèním ventilem

Podrobnosti viz

1/ ...

2111 (DN 15 a 100)

T 2111

4/ ...

2114 (DN 15 a 250)

T 2121

8/ ...

2118 (DN 15 a 100)

T 2031

9/ ...

2119 (DN 15 a 150)

Dvojité pøipojení DoV1, Do

Obr. 6 ⋅ Regulátor teploty TR s termostatem typ 2231
6.1 - typ 1/2231 nebo typ 4/2231
6.2 - typ 8/2231 nebo typ 9/2231

Obr. 7 ⋅ Omezovaè teploty TB s termostatem typ 2231
7.1 - typ 1/2231 DoV1 nebo typ 4/2231 DoV1
7.2 - typ 8/2231 DoV1 nebo typ 9/2231 DoV1

T 2033
T 2036

Bezpeènostní hlídaè teploty STW (obr. 9)
Pøístroje sestávají z bezpeènostního termostatu typ 2213
a regulaèního ventilu typ 2111, 2114, 2118 nebo 2119.
Bezpeènostní termostat uzavírá ventil nejen pøi dosaení nastavitelné mezní hodnoty teploty mezi 0 a 100 °C nebo 20 a
120 °C, nýbr také pøi prasknutí propojovací trubice a pøi
netìsnosti v èidlovém systému. Zpìtné nastavení se provádí
samoèinnì, kdy je porucha odstranìna a mezní hodnota
teploty podkroèena.
Pøi kombinaci TR/STW (obr. 10) pøejímá namontovaný
regulaèní termostat úlohu regulátoru teploty TR. Také u tohoto
provedení mùe na místo prùchozího ventilu nastoupit
trojcestný ventil.

Obr. 8 ⋅ Regulátor teploty a omezovaè teploty (TR/TB)
s termostatem typ 2231, typ 4/2231/2231 DoV1

Typovì testované bezpeènostní hlídaèe teploty s bezpeènostním termostatem typ 2213 lze dodat. Èíslo registru
obdríte na poádání.
Další podrobnosti naleznete v typovém listu T 2043.
Obr. 9 ⋅ Bezpeènostní hlídaè teploty STW s bezpeènostním
termostatem typ 2213
9.1 - typ 1/2213 nebo typ 4/2213
9.2 - typ 8/2213 nebo typ 9/2213

2

T 2040 CZ

Bezpeènostní omezovaè teploty STB (obr. 11)
Pøístroje sestávají z bezpeènostního termostatu typ 2212
a regulaèního ventilu typ 2111, 2114, 2118 nebo 2119.
Pruinový zásobník bezpeènostního termostatu uzavírá
a blokuje ventil pøi dosaení nastavené mezní hodnoty teploty
mezi 40 a 95 °C nebo 70 a 120 °C, jako i pøi prasknutí propojovací trubice a pøi netìsnosti v èidlovém systému. Také
pøídavný elektrický uvolòovaè nebo namontovatelný tlakový
prvek uzavírá a blokuje ventil pøi pøerušení bezpeènostního
øídícího øetìzce, pøi pøekroèení limitu, pøi výpadku pøístroje
a energie.
Odblokování a opìtné uvedení do provozu je pouze moné
s pøíslušným speciálním náøadím, kdy je porucha odstranìna
a mezní hodnota podkroèena.

Obr. 10 ⋅ Regulátor teploty a bezpeènostní hlídaè teploty (TR/STW)
s regulaèním termostatem typ 2231 a bezpeènostním termostatem
typ 2213, typ 4/2231/2213

Pøi kombinaci TR/STB (obr.12) a TR/STB/DB (obr. 13)
pøevezme na bezpeènostním termostatu namontovaný regulaèní termostat úlohu regulátoru teploty TR a tlakový prvek (typ
2401) úlohu omezovaèe tlaku DB.
U všech provedení mùe na místo prùchozího ventilu nastoupit
trojcestný ventil. Registraèní èíslo typovì testovaného provedení
dostanete na poádání; s
- bezpeènostním termostatem typ 2212
- tlakovým prvkem typ 2401
Další podrobnosti naleznete v typovém listu T 2046.
Bezpeènostní hlídaè teploty STW a bezpeènostní omezovaè
teploty STB vykazují “rozšíøenou bezpeènost”, uvedenou v DIN
3440, protoe se také stanou úèinnými pøi poruše pøístroje.
Zvláštní provedení
Bezpeènostní omezovaèe teploty a tlaku jsou volitelnì vybavitelné s elektrickým signálním generátorem a / nebo elektrickým uvolnìním.
Signální generátor obsahuje mikrospínaè ( max. zatíení
230 V~, 10 A pøi ohmickém zatíení), který pøi pøekroèení
mezní hodnoty teploty nebo pøi výpadku èidla (prasknutí spojovací trubky) vybudí mezní signál.
Zdviný magnet elektrického uvolòovaèe je zapojen do
bezpeènostního øídícího øetìzce a je v normálním provozním
stavu nabuzen. Pøi pøerušení proudového okruhu magnet
odpadne a uvolní pomocí páky pruinový zásobník, který
uzavøe ventil.
Legenda k obrázkùm 6 a 14
1 Prùchozí ventil typ 2111 nebo typ 2114
2 Trojcestnýventiltyp 2118 nebo typ 2119
3 Regulaèní termostat typ 2231 (volitelnì také typ 2232,
typ 2233, typ 2234 nebo typ 2235)
4 Dvojité pøipojení DoV1
5 Bezpeènostní termostat typ 2213
6 Dvojité pøipojení Do 1
7 Bezpeènostní termostat typ 2212
8 Tlakový prvek typ 2401
10 Opèní elektrický signální generátor nebo elektrický
uvolòovaè

STB

STB
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Obr.11⋅ Bezpeènostní omezovaè
teploty
STB
s Obr.12 ⋅ Regulátor teploty a bezbezpeènostním
termostatem peènostní
omezovaè
teploty
typ 2212, typ 1/2212 nebo (TR/STB) s regulaèním a bezpeènostním
termostatem
typ
4/2231/2212

TR/DB

STB

Obr. 13 ⋅ Regulátor teploty, bezpeènostní omezovaè teploty
a omezovaè tlaku (TR/STB/DB), typ 2231/2212/2401
Hnìdì
Odblokován
Modøe
odblokován

Obr.14 ⋅ Obraz zapojení vysílaèe signálù

Technické zmìny vyhrazeny.

Obr. 15 ⋅ Obraz zapojení elektrického uvolòovaèe
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