
Pou�ití
Regulace, omezení, bezpeŁnostní sledovÆní a omezení
płívodu energie ke zdrojøm tepla a výmìníkøm tepla, kterØ je
tłeba vybavit typovì płezkou�enými płístroji.

Płístroje regulují a zaji�� ují vytÆpìnØ zdroje tepla v ohłevných
załízeních otopnØ a u� itkovØ vody. Pro dÆlkovì vytÆpìnØ
zdroje tepla nebo vytÆpìnØ parou, horkými kapalinami nebo
pro výmìníky tepla jsou regulÆtory teploty, omezovaŁe teploty,
bezpeŁnostní hlídaŁe teploty a bezpeŁnostní omezovaŁe
teploty zÆvaznì płedepsÆny v płí- slu�ných płedpisech (napł.
DIN 474, DIN 4751 a� 4753). Pro tyto płístroje musí být k dis-
pozici płíslu�ný prøkaz spolehlivosti. Armatury uvedenØ
v tomto płehledovØm listu byly płezkou�eny a takØ cer-
tifikovÆny TÛV.

OznaŁení płístrojø
OznaŁení bezpeŁnostních załízení jsou stanovena v DIN 3440
(Załízení regulace teploty a omezení teploty pro załízení
generující teplo). Teploty uvedenØ v obrÆzcích 1 a� 5 poskytují
pouze odkaz na typickØ oblasti pou� ití znÆzornìných płístrojø.
PotłebnØ vybavení musí odpovídat po� adavkøm załízení
a płíslu�ným bezpeŁnostním płedpisøm.

RegulÆtory teploty (TR), typovì płezkou�enØ, jsou
nutnØ u mnoha załízení. StÆle zachycují velikost regulace
teploty, porovnÆvají ji se zadanou po� adovanou hodnotou, ov-
livòují skuteŁnou hodnotu ve smyslu płizpøsobení na tuto
po� adovanou hodnotu a płeru�ují płívod energie płi płís-
lu�nØm płekroŁení po� adovanØ hodnoty.
BezpeŁnostní hlídaŁe teploty (STW) płeru�ují płívod
energie płi dosa� ení nastavenØ mezní hodnoty, płi prasknutí
spojovací trubky nebo płi netìsnosti v ŁidlovØm systØmu (obr.
3). ZpìtnØ nastavení se provÆdí samoŁinnì, kdy� mezní hod-
nota teploty je podkroŁena a porucha odstranìna.
BezpeŁnostní omezovaŁe teploty (STB) płeru�ují
a blokují płívod energie płi dosa� ení nastavenØ mezní hod-
noty, płi prasknutí spojovací trubky nebo płi netìsnosti v Łid-
lovØm systØmu (obr. 4 a 5). ZpìtnØ nastavení a opìtnØ uvedení
do provozu je mo� nØ pouze s nÆstrojem, kdy� mezní hodnota
teploty je podkroŁena a porucha odstranìna.
BezpeŁnostní hlídaŁ teploty a bezpeŁnostní omezovaŁ teploty
vykazují "roz�íłenou bezpeŁnost", uvedenou v DIN 3440,
proto� e se stanou œŁinným takØ i płi poru�e płístroje.
BezpeŁnostní omezovaŁe teploty jsou ze zÆvodu vybavitelnØ
signÆlním zdrojem, který signalizuje stav załízení.
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T 2171, T 2172, T 2173,
T 2183 a T 2185

RegulÆtory teploty bez pomocnØ energie

Typovì płezkou�enØ bezpeŁnostní załízení
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Obr. 1 ⋅ teplovodní topení s regulÆtorem teploty podle DIN 4751

Obr. 4 ⋅ horkovodní topnØ
załízení s regulÆtorem
teploty a bezpeŁnostním
omezovaŁem teploty podle
DIN 4752 a DIN 4747

Obr. 5 ⋅ załízení ohłevu vody
s regulÆtorem teploty a
bezpeŁnostním omezovaŁem
teploty podle DIN 4753

Upozornìní
Lze dodat typovì płezkou�enØ płístroje
pro załízení podle DIN 4747, płíp. DIN
4751 a� 4753.

- s płímým ventilem - - s trojcestným ventilem -

Obr. 2 ⋅ topnØ załízení s
bezpeŁnostním hlídaŁem
teploty podle DIN 4747

Obr. 3 ⋅ topnØ załízení s
kombinovaným regulÆtorem
teploty a bezpeŁnostním
hlídaŁem teploty podle DIN

TR regulÆtor teploty
TB omezovaŁ teploty
STW bezpeŁnostní hlídaŁ teploty
STB bezpeŁnostní omezovaŁ teploty
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Obr. 7 ⋅ bezpeŁnostní hlídaŁ teploty STW s
bezpeŁnostním termostatem typ 2403

7.1 ⋅ typ 2431 K/2403 nebo 2435 K/2403
7.2 ⋅ typ 2432 K/2403
7.3 ⋅ typ 2437 K/2403 nebo 2436 K/2403
7.4 ⋅ typ 2433 K/2403

7.1 7.2

RegulÆtor
typ

s regulaŁním ventilem Podrobnosti

Typ Svìtlost Tlak v. Typový list

43-1 2431 K G 1
2 a� G 1 25

T 2171
43-2 2432 K DN 15 a� DN 50 25

43-3 2433 K
G 1

2 a� G 1
25 T 2173

DN 15 a� DN 50

43-5 2435 K G 1
2 a� G 1 25

T 217243-6 1) 2436 K
G 1

2 a� G 1 16

DN 32 a� DN 50 25

43-7 2437 K DN 15 a� DN 50 25

DvojitØ napojení/ruŁní płestavení T 2176
1) obrÆcenÆ funkce: "ventil otvírÆ" místo "ventil zavírÆ"

6.1 6.2

Typovì płezkou�enÆ bezpeŁnostní załízení

Provedení pro G 1/2 a� G 1 • DN 15 a� DN 50 • PN 16
nebo PN 25 • mezní hodnoty do 120 °C
RegulÆtory a omezovaŁe pracují podle principu adsorpce nebo
tenze. Zmìna tlaku zÆvislÆ na teplotì v mìłícím Łidle vede ke
zmìnì postavení ku� elky ventilu a tím ke zmìnì prøtoku nosiŁe
tepla.
Lze dodat płístroje s prøchozími a trojcestnými ventily typø
2431 K a� 2437 K.

RegulÆtory teploty TR (obr. 6) sestÆvají z regulaŁního
termostatu typ 2430 K (3) a regulaŁního ventilu (1).
Regulují teplotu a korigují płívod energie płi odpovídajícím
płekroŁení nastavenØ po� adovanØ hodnoty.

Typovì płezkou�enØ regulÆtory teploty TR
lze dodat. RegistraŁní Łíslo obdr� íte na poptÆvku.

BezpeŁnostní hlídaŁe teploty STW
BezpeŁnostní hlídaŁe teploty STW (obr.7) sestÆvají z bez-
peŁnostního termostatu typ 2403 (4) a regulaŁního ventilu (1).
BezpeŁnostní termostat zavírÆ ventil nejen płi dosa� ení
nastavitelnØ mezní hodnoty teploty mezi 60 a� 75 °C, 75 a�
100 °C nebo 100 a� 120 °C, nýbr� takØ płi prasknutí spojovací
trubky a płi netìsnosti v systØmu Łidla. ZpìtnØ nastavení se
provÆdí samoŁinnì, kdy� je porucha odstranìna a mezní
hodnota teploty podkroŁena.

Legenda k obrÆzkøm 6 a� 11
1 Płímý ventil typ 2431 K, typ 2432 K, typ 2435 K,

typ 2436 K, typ 2437 K
2 Trojcestný ventil typ 2433 K
3 RegulaŁní termostat typ 2430 K
4 BezpeŁnostní termostat typ 2403
5 BezpeŁnostní termostat typ 2439 K
6 Elektrický signÆlní zdroj (volitelnì)

Obr. 6 ⋅ regulÆtor teploty TR
6.1 ⋅ typ 43-1 nebo 43-5 6.3 ⋅ typ 43-7
6.2 ⋅ typ 43-2 nebo 43-6 6.4 ⋅ typ 43-3

6.3 6.4
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RegulÆtor teploty TR a bezpeŁnostní hlídaŁ teploty STW

Kombinace TR/STW (obr. 8) sestÆvÆ z bezpeŁnostního termo-
statu typ 2403 (4), jako� i regulaŁního termostatu typ 2430 K
(3) a regulaŁního ventilu (1).
Na płedepjatØ pru� inì dodatkovì namontovaný regulaŁní ter-
mostat typ 2430 (3) płejímÆ œlohu regulÆtoru teploty.

BezpeŁnostní omezovaŁ teploty STB
BezpeŁnostní omezovaŁe teploty STB (obr. 9) sestÆvají z bez-
peŁnostního termostatu typ 2439 K (5) a regulaŁního ventilu
(1).
PłedepjatÆ pru� ina bezpeŁnostního termostatu zavírÆ a blokuje
ventil płi dosa� ení nastavitelnØ mezní hodnoty teploty mezi 40
a� 95 °C nebo 70 a 120 °C, jako� i płi prasknutí spojovací
trubky nebo płi netìsnosti v systØmu Łidla.
OdblokovÆní a opìtnØ uvedení do provozu je mo� nØ pouze se
�roubovÆkem, kdy� mezní hodnota teploty je podkroŁena a po-
rucha odstranìna.

Typovì płezkou�enØ bezpeŁnostní omezovaŁe teploty
STB
s bezpeŁnostním termostatem typ 2439 K lze dodat. Regis-
traŁní Łíslo obdr� íte na poptÆvku.
Dal�í podrobnosti naleznete v typovØm listu T 2185.

Obr. 8 ⋅ regulÆtory teploty a bezpeŁnostní hlídaŁe teploty
TR/STW s bezpeŁnostním termostatem typ 2403 a regulaŁním
termostatem typ 2430 K

8.1 ⋅ Typ 2431 K/2430 K/2403 nebo 2435 K/2430
K/2403

8.2 ⋅ Typ 2432 K/2430 K/2403
8.3 ⋅ Typ 2437 K/2430 K/2403 nebo 2436 K/2430

K/2403
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9.1 9.2

Obr. 9 ⋅ bezpeŁnostní omezovaŁ teploty STB s
bezpeŁnostním termostatem typ 2439 K

9.1 ⋅ Typ 2431 K/2439 K nebo 2435 K/2439 K
9.2 ⋅ Typ 2432 K/2439 K
9.3 ⋅ Typ 2437 K/2439 K nebo 2436 K/2439 K
9.4 ⋅ Typ 2433 K/2439 K
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Kombinace TR/STB (obr. 10) sestÆvÆ z bezpeŁnostního ter-
mostatu typ 2439 K (5), jako� i regulaŁního termostatu typ
2430 K (3) a regulaŁního ventilu (1).
Płitom płejímÆ regulaŁní termostat typ 2439 K namontovaný
na bezpeŁnostním termostatu typ 2430 K œlohu regulÆtoru
teploty TR.

OmezovaŁ tlaku DB
BezpeŁnostní hlídaŁ teploty STW a bezpeŁnostní omezovaŁ
teploty STB mohou být nahrazeny płezkou�eným stavebním
dílem omezovaŁe tlaku DB. Zkou�ku stavebního dílce provedl
TÛV.
OznaŁení stavebního dílce obdr� íte na poptÆvku.
Dal�í podrobnosti naleznete v typovØm listu T 2625.

Elektrický signÆlní zdroj
BezpeŁnostní termostat typ 2439 K je dodateŁnì vybavitelný
elektrickým signÆlním zdrojem - pro dÆlkový płenos stavu
załízení (obr. 11).

TechnickØ zmìny vyhrazeny.
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Obr. 10 ⋅ regulÆtory teploty a bezpeŁnostní omezovaŁe teploty
TR/STB s bezpeŁnostním termostatem typ 2439 K a regulaŁním
termostatem typ 2430 K

10.1 ⋅ Typ 2431 K/2430 K/2439 K nebo
Typ 2435 K/2430 K/2439 K

10.2 ⋅ Typ 2432 K/2430 K/2439 K
10.3 ⋅ Typ 2437 K/2430 K/2439 K nebo

Typ 2436 K/2430 K/2439 K
10.4 ⋅ Typ 2433 K/2430 K/2439 K

Obr.11 ⋅ bezpeŁnostní termostat typ 2439 s elektrickým
signÆlním zdrojem
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