Regulátory teploty bez pomocné energie
Regulátor teploty typ 1
s jednosedlovým prùchozím ventilem

Pouití
Regulátor teploty pro zaøízení, která se mají vytápìt, s regulaèními termostaty pro poadované hodnoty od -10 °C a
+250 °C × jmenovitá svìtlost DN 15 a DN 100 × jmenovitý
tlak PN 16 a PN 40 × pro teploty a 350 °C
Ventil se uzavírá, kdy teplota stoupá.

Upozornìní
Testované typy regulátorù teploty (TR), omezovaèe
teploty (TB), bezpeènostní hlídaèe teploty (STW) a
bezpeènostní omezovaèe teploty (STB) lze dodat.

Pøístroje sestávají z tlakovì neodlehèeného regulaèního ventilu,
a regulaèního termostatu s teplotním èidlem, s nastavením
poadované teploty a pojistkou pøekroèení teploty, propojovací
trubicí a pracovním tìlesem.
Charakteristické znaky
− regulátory nenároèné na údrbu, pomocná energie není
nutná
− dále rozsah poadované hodnoty a pohodlné nastavení
poadované hodnoty s kontrolou na stupnici
− jednosedlové ventily bez tlakového odlehèení, pro tekutá,
plynná a páru tvoøící média, zvláštì pro teplonosnou vodu,
olej a vodní páru
− ventilové tìleso volitelnì z šedé litiny,sférolitiny, ocelolitiny
nebo nerezové oceli
− provedení s dvojitým pøipojením pro namontování druhého
regulaèního termostatu, podrobnosti viz typový list T 2036
Provedení
Regulátor teploty typ 1 - s regulaèním ventilem typ 2111 pro
DN 15 a DN 100 - PN 16 a PN 40- regulaèní termostat typ
2231 a 2235.
Podrobnosti o pouití termostatù viz typový.list T2010.
Typ 2111/2231 (obr. 1) - s regulaèním termostatem typ 2231
pro kapaliny, ádané hodnoty-10 a +150 °C, nastavení
ádané hodnoty na èidle.
Typ 2111/2232 (obr. 3) -s regulaèním termostatem typ 2232
pro kapaliny a páru - Poadané hodnoty od -10 a +250 °C,
oddìlené nastavení ádané hodnoty.
Typ 2111/2233 (obr. 2) s regulaèním temostatem typ 2233 pro
kapaliny, vzduch a jiné plyny. ádané hodnoty od -10 a +150
°C, nastavení ádané hodnoty na èidle.
Typ 2111/2234 s regulaèním termostatem typ 2234 pro
kapaliny, vzduch a jiné plyny - ádané hodnoty od -10 °C a
+ 250 °C, oddìlené nastavení ádané hodnoty.
Typ 2111/2235 - s regulaèním termostatem typ 2235 pro
vzduchem vytápìné skladovací haly, suché , klimatické a tepelné skøínì - ádané hodnoty od -10 a +250°C, oddìlené
nastavení ádané hodnoty a samouloitelná trubka èidla.
Provedení s ventily s hrdly G 1/2 a G1 srovn. typový list
T 2112.

Obr.1 ⋅ Regulátor teploty
typ1 s reg.termostatem 2231

Obr. 2 ⋅ Regulátor teploty
typ1s reg.termostatem 2233

Obr. 3 ⋅ Regulátor teploty typ 1 s regulaèním termostatem
typ 2232. Provedení s oddìleným nastavením ádané teploty.
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Zvláštní provedení
− Propojovací trubice 5 m, 10 m, 15 m
− Èidlo z oceli CrNiMo
− Propojovací trubice z oceli CrNiMo/Cu-obalená plastem
− Ventil bez barevných kovù
− Ventil v provedení z nerez oceli (pouze pøírubový ventil)
− Ventil s rozdìlovaèem proudìní 1 pro sníení hluku u páry
a nehoølavých plynù
− Rozmìry a materiály dle ANSI
Funkce (obr. 4)
Regulátory pracují na principu rozpínání kapalin. Teplotní
èidla (11), propojovací trubice (8) a pracovní tìlesa (7) jsou
naplnìna kapalinou. Rozpínání a uvolnìní této kapaliny
pøestavují v závislosti na teplotì pracovní tìleso (7)
a následkem toho tyè kuelky (5) øídícího ventilu s kuelkou (3).
Postavení kuelky urèuje prùtok nosièe tepla uvolnìnou
plochou mezi kuelkou a sedlem (2). Poadovanou hodnotu
lze nastavit klíèem (9) na hodnotu zjistitelnou na stupnici (10).
Bezpeènostní zaøízení typovì testovaná
lze dodat. Èíslo registru dostanete na poádání.
Regulátor teploty (TR) s termostatem typ 2231, 2232,
2233, 2234 nebo 2235 s ventilem typ 2111, DN 15 a DN
100, u kterého max. provozní tlak uvedený v technických
údajích nesmí pøekroèit max. Pøípustný diferenèní tlak Dp.
Èidlo bez ponorné jímky: pouitelné a do 40 bar s ponornou
jímkou: jen v provedení SAMSON G1, bronz a WN 1.4571 do
40 bar, mìï do 16 bar.

Obr. 4 ⋅ Regulátor teploty typ 1 s regulaèním termostatem typ 2231

Omezovaè teploty (TB) s termostatem a ventilem podle
shora uvedené specifikace a dvojitého pøipojení Do (srovn.
typový list T 2036).
Blíe o pøístrojích typovì testovaných - srovn. typový list T 2040.
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v diagramu tlak-teplota a stupnìm jmenovitého tlaku (podle DIN 2401)
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Tabulka 2 ⋅ materiály (WN = èíslo materiálu)
Regulaèní ventil typ 2111
DN 32 a 50

Velikost pøipojení

-

Jmen. tlak
Tìleso

DN 15 a 50

DN 15 a 25

PN 16

PN 25

šedá litina GG-25
WN 0.6025

sférolitina GGG-40.3
WN 0.7043

PN 25/40
ocelolitina GS-C 25
WN 1.0619

Korrosionsfester Stahlguß
WN 1.4581

WN 1.4305 1)

Sedlo a kuelka
Tyèka kuelky/pruina

WN 1.4571

WN 1.4301/WN 1.4310

Tìleso vlnovce

St 35.8 (WN 1.0305) mit Ms-Buchse

Tìsnící krouek

WN 1.4571

grafit s kovovým nosièem

Prodluovací kus/mezikus

mosaz (zvláštní provedení: nerez WN 1.4301)

WN 1.4301

Termostat typ 2231, 2232, 2233, 2234 a 2235
Normální provedení
Pracovní tìleso
Èidlo

mosaz poniklovaná

typ 2231/2232

Bronz, poniklovaná

typ 2233/2234

Mìï, poniklovaná

typ 2235
Kapilára

Zvláštní provedení

-

mìï

nerez ocel WN 1.4571

mìï poniklovaná

mìï, obalená plastem

Ponorná trubice

bronz, poniklovaná

mìï

WN 1.4571

Závitová vsuvka

mosaz, poniklovaná

mìï

WN 1.4571

Ponorná jímka se závitovou pøípojkou

... s pøírubovou pøípojkou
Ponorná trubice

ocel

Pøíruba

ocel

1)

WN 1.4571
WN 1.4571

Potaení plastem (pro teploty do 80°C) Povlak PVC nebo PPH. provedení PTFE - ponor. trubka:PTFE -pøíruba: ocel s objímkou PTFE.

Pøíslušenství
Pro ochranu pracovního tìlesa proti nepøípustným provozním
podmínkám je mezi øídícím ventilem a pracovním tìlesem
umístìn prodluovací kus a/nebo mezikus.
Prodluovací kus je potøebný u teplot nad 220/150 °C (viz
diagram tlak-teplota). U provedení pro termoolej je nutné dodatkové utìsnìní kroukem FKM.
Mezikus u provedení z nerez oceli oddìluje barevné kovy pracovního tìlesa od media ve ventilu. Nadále zabraòuje výstupu
media pøi výmìnì termostatu.
Regulaèní termostat typ 2231 a 2232: ponorné jímky se
závitovým nebo pøírubovým pøipojením
Regulaèní termostat typ 2233 a 2234: nosný prvek a kryt
pro montá na stìnu.
Kromì toho lze dodat:
Bezpeènostní hlídaèe teploty (STW) a bezpeènostní omezovaèe
teploty (STB). Podrobnosti naleznete v typových listech T 2043 a
T 2046.
Montá
Regulaèní ventil
Ventily je tøeba zabudovat ve vodorovnì vedených potrubích.
Smìr prùtoku podle šipky na tìlese. Pøípojné tìleso smìøující
dolù.
Teplotní èidlo
Poloha vestavìní teplotního èidla je libovolná. Musí být
ponoøeno do media, které má být regulováno. Druh zamontování je tøeba volit tak, aby nenastalo pøehøátí ani znatelné
mrtvé èasy.
Propojovací trubice
Propojovací trubici je tøeba uloit tak, aby pøípustný rozsah okolní teploty nebyl pøekroèen - okolní teplota ca. 20 °C, aby ne-

3

potaené plastem nebo PTFE 1)

nastalo ádné kolísání teploty a nevznikla ádná mechanická
poškození. Nejmenší moný polomìr ohybu èiní 50 mm.
Je pøípustná pouze kombinace stejnorodých materiálù, napø.
výmìníky tepla z nerez oceli s ponornými jímkami z nerez oceli
WN 1.4571.
Diagram prùtoku vody
Hodnoty platí pro úplnì otevøený ventil
Q

Výpoèty prùtoku pro jiná media podle DIN IEC 54 èást 2-1
a 2-2, v tom parametry: FL= 0,95 a XT = 0,75
Obr. 5 - diagram prùtoku pro vodu
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Tabulka 3 × míry v mm a hmotnosti
Regulaèní ventil typ typ 1

DN

Stavební délka L
H1
H

bez
s

32

40

50

180

200

230

10

11,5

13,5

225
365

prodluovacího kusu

515

prodluovacím kusem

655
ca. kg

Termostat
Hmotnost

4

4,5

5,5

typ

2231

2232

2233

2234

2235

mm

290

235

430

460

3460

ca. kg

3,2

4,0

3,4

3,7

3,6

Hloubka ponoru T

2)

25
160

prodluovacího kusu

Hmotnost (tìleso PN 162) 1)

1)

20
150

prodluovacím kusem

bez
s

15
130

viz diagram tlak-teplota
+15% pro PN 25/40
Typ 2111 s pøírubovým pøipojením
Typ 2232/2234

Typ 2231/2233

s oddìleným nastavením ádané teploty

Typ 2235

s oddìleným nastavením ádané hodnoty

Obr. 6 ⋅ rozmìry - regulaèní ventil a termostaty

Objednací text
Regulátor teploty typ 1/...,DN...,PN..., materiál tìlesa...s termostatem typ ..., rozsah ádané
hodnoty...°C, délka spojovací trubky...m, event zvláštní provedení ..., pøíslušenství ...
Ponorné jímky pro typ 2231/2232

Hloubka ponoru v mm

typ

2231

2232

T2

325

250

Ø140(Ø170)
Ø100(Ø125)
G1¼

4xØ18(Ø22)

Závitová pøípojka
G1/ PN 40 (provedení
v mìdi PN 16)
G1 14/ PN 63 (míry v závorkách)

Mezikus
(hmotnost cca. 0,2 kg)
Prodluovací kus
(hmotnost cca. 0,5 kg)

18(26)

Termostat

Nosný prvek a kryt pro
montá na stìnu

T2

Ø28(Ø30)

Pøírubová pøípojka
DN 32/ PN 40
DN 40/ PN 100 (Míry v závorkách)

1) Mezikus: L = 55 mm

Prodluovací kus: L=140 mm

Pøíruba pro typ 2233 a typ 2234
Pøíruba PN 6; 140 vnìjší prùmìr ∅
Pøíruba PN 40/DN 32
(Míry v závorkách)
Obr. 7 ⋅ rozmìry - díly pøíslušenství

Technické zmìny vyhrazeny.
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