
Alkalmazás
Típusvizsgált készülékekkel felszerelt hôfejlesztôk és hôcserélôk
energiaellátásának szabályozása, határolása, biztonsági fel-
ügyelete és biztonsági határolása.

A készülékek a fûtésre és használati melegvíz készítésre alkal-
mazott közvetett fûtésû hôfejlesztôk szabályozását és védelmét
szolgálják. A gôzzel, forró folyadékokkal (víz vagy termoolaj)
vagy távhôvel fûtött hôfejlesztôk vagy hôcserélôk számára a
berendezéstôl függôen a vonatkozó elôírás (pl. DIN 4747,
DIN 4751 ... 4753) hômérséklet- szabályozót, hômérséklet-ha-
tárolót, biztonsági hômérsékletôrt és biztonsági hômérséklet-
határolót ír elô kötelezô módon. Ezeknek a készülékeknek
megfelelô megbízhatósági igazolással kell rendelkezniük. Ezért
az ebben az Áttekintésben szereplô kiviteleket a német Mûszaki
Felügyeleti Egyesülés (TÜV) ellenôrizte és a közölt regisztrációs
számok alatt engedélyezte.

Készülékek elnevezése
A biztonsági berendezések elnevezését a DIN 3440 (hômérsé-
klet- szabályozó és -határoló berendezések hôellátó berendezé-
seknél) rögzíti. Az 1 ... 5. ábrákon közölt hômérsékletek csak
tájékoztatnak a készülék tipikus felhasználási területérôl. Az
alkalmazandó kivitelnek a berendezés követelményeinek és a
rávonatkozó biztonsági elôírásoknak kell megfelelnie.
Hômérséklet-szabályozó (TR), típusvizsgált, sok berendezésnél
szükséges. Állandóan érzékeli a szabályozandó hômérsékletet,
összehasonlítja egy elôre beállított alapjellel, olyan irányba
befolyásolja a tényleges értéket, hogy az az alapjelhez közel-
edjék, valamint leállítja az energia-betáplálást, ha az alapjelnél
túlzott mértékben magasabb hômérséklet lép fel.
Biztonsági hômérsékletôr (STW) leállítja az energiabetáplálást,
ha a hômérséklet egy elôre beállított határértéket elér, valamint
a kapilláris csô törésénél és az érzékelôrendszer tömítetlen-
ségénél (3. ábra). Önmûködôen visszaáll, ha a hômérséklet a
határérték alá csökkent, és a zavart elhárították.
Biztonsági hômérséklet-határoló (STB) reteszelve leállítja  az
energiabetáplálást, ha a hômérséklet egy elôre beállított hatá-
rértéket elér, valamint a kapilláris csô törésénél és az érzékelô-
rendszer tömítetlenségénél (4. és 5. ábra). Visszaállítás és az
üzem újbóli indítása csak egy szerszámmal lehetséges, ha a
hômérséklet a határérték alá csökken, és a zavart elhárították.
A biztonsági hômérsékletôrök és a biztonsági hômérséklet-ha-
tárolók megfelelnek a DIN 3440 szabványban leírt "fokozott
biztonság" követelményeinek, mert saját hibánál is mûködô-
képesek maradnak. A biztonsági hômérséklet-határolók gyári-
lag jeladóval vannak felszerelve, melyek a készülék állapotát
jelzik.

2. ábra ⋅ Fûtôberendezés
DIN 4747 szerinti biztonsági
hômérsékletôrrel

Tudnivaló
A berendezésekhez szükséges típus-
vizsgált készülékek a DIN 4747 ill.
DIN 4751 ... 4753 szerint szállíthatók.

3. ábra ⋅ Fûtôberendezés
DIN 4751 szerinti kombinált hô-
mérséklet- szabályozóval és
biztonsági hômérsékletôrrel

TR  Hômérséklet- szabályozó
TB  Hômérséklet- határoló
STW Biztonsági hômérsékletôr
STB  Biztonsági hômérséklet-határoló
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1. ábra ⋅ Melegvíz elôállítás DIN 4751 szerinti hômérséklet-
szabályozóval

4. ábra ⋅ Forróvíz készítô
berendezés DIN 4752 és 
DIN 4747 szerinti hômérséklet-
szabályozóval és biztonsági
hômérséklet-határolóval

5. ábra ⋅ Vízmelegítô berende-
zés DIN 4753 szerinti hômér-
séklet- szabályozóval és
biztonsági hômérséklet-
határolóval

-  átmeneti szeleppel -       -  háromjáratú szeleppel -



Típusvizsgált biztonsági berendezések
G 1⁄2 ... G 1 ⋅ DN 15 ... DN 50 ⋅ PN 16 vagy PN 25 nyomású
kivitelek ⋅ Határértékek 120 °C-ig
A szabályozók és a határolók a folyadéktágulás-  vagy ad-
szorpció elvén mûködnek. A mérôérzékelôben fellépô hômérsé-
kletfüggô nyomásváltozás a szelepkúp helyzetének változásá-
hoz vezet, ez a hôhordozó átáramlásának megváltozását ered-
ményezi. A készülékek a 2431 K ... 2437 K típusú átmeneti és
háromjáratú szelepekkel szállíthatók.

Hômérséklet-szabályozók TR (6. ábra) 2430 K típusú szabá-
lyozó termosztátból (3) és állítószelepbôl (1) állnak.
Szabályozzák a hômérsékletet és megszakítják az energia
betáplálást a beállított alapjel túlzott mértékû túllépésénél.

Típusvizsgált hômérséklet-szabályozók TR
szállíthatók. A regisztrációs számot kérésre közöljük.

Biztonsági hômérsékletôr STW
A biztonsági hômérsékletôrök STW (7. ábra) 2403 típusú biz-
tonsági termosztátból (4) és állítószelepbôl (1) állnak.
A biztonsági termosztát nemcsak a 60 ... 75 °C, 75 ... 100 °C
vagy 100 ... 120 °C között beállítható hômérséklet-határérték
elérésekor zárja a szelepet, hanem a kapilláris csô törésekor és
az érzékelôrendszer tömítetlenségénél is. A szelep önmûkö-
dôen nyit, ha a zavart elhárították és a hômérséklet a határérték
alá csökkent.

Jelmagyarázat a 6. ... 11. ábrákhoz
1 2431 K, 2432 K, 2435 K, 2436 K, 2437 K típusú átmeneti szelep
2 2433 K típusú háromjáratú szelep
3 2430 K típusú szabályozó termosztát
4 2403 típusú biztonsági termosztát
5 2439 K típusú biztonsági termosztát
6 Elektromos jeladó (választható)

6. ábra ⋅ Hômérséklet- szabályozó TR

6.1 ⋅ Típus 43-1 vagy 43-5 6.3 ⋅ Típus 43-7
6.2 ⋅ Típus 43-2 vagy 43-6 6.4 ⋅ Típus 43-3

6.3 6.4

7.3 7.4

T 2181 HU2

6.1 6.2
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7. ábra ⋅ STW biztonsági hômérsékletôr 2403 típusú 
biztonsági termosztáttal

7.1 ⋅ Típus 2431 K/2403 vagy 2435 K/2403
7.2 ⋅ Típus 2432 K/2403
7.3 ⋅ Típus 2437 K/2403 vagy 2436 K/2403
7.4 ⋅ Típus 2433 K/2403

7.1 7.2

1. táblázat ⋅ Hômérséklet- szabályozók -  Áttekintés -

Szabályozó
Típus

Állítószelep Részletesen
Típus Névleges

átmérô
Névleges
nyomás

l.
Típuslapot:

43-1 2431 K G 1⁄2 … G 1 25
T 2171

43-2 2432 K DN 15 … DN 50 25

43-3 2433 K
G 1⁄2 … G 1

25 T 2173
DN 15 … DN 50

43-5 2435 K G 1⁄2 … G 1 25

T 217243-6 1) 2436 K
G 1⁄2  … G 1 16

DN 32 … DN 50 25

43-7 2437 K DN 15 … DN 50 25

Kettôs csatlakozó / Kézi beállító T 2176
1)  Fordított mûködés: "Szelep nyit" a "Szelep zár" helyett



Hômérséklet-szabályozó TR és biztonsági hômérsékletôr STW
A TR/STW kombináció (8. ábra) 2403 típusú biztonsági ter-
mosztátból (4) valamint 2430 K típusú szabályozó termosztát-
ból (3) és állítószelepbôl (1) áll.
A rugóval kiegészített 2430 K típusú (3) szabályozó termosztát
ezzel egy hômérséklet- szabályozó feladatát veszi át.

Biztonsági hômérséklet-határoló STB
A biztonsági hômérséklet-határolók STB (9. ábra) 2439 K
típusú biztonsági termosztátból (5) és állítószelepbôl (1) állnak.
A biztonsági termosztát rugója reteszelve zárja a szelepet a
40 ... 95 °C vagy 70 ... 120 °C között beállítható hômér-
séklet-határérték elérésekor, valamint a kapilláris csô törésekor
és az érzékelôrendszer tömítetlenségénél.
A reteszelés kioldása és az újbóli üzembe helyezés csak csavar-
húzóval lehetséges, ha a hômérséklet a határérték alá csökken,
és a zavart elhárították.

Típusvizsgált biztonsági hômérséklet-határoló STB
a 2439 K biztonsági termosztáttal szállítható. A regisztrációs
számot kérésre közöljük.
További részleteket lásd a T 2185 típuslapon.

8.3 8.4

8.1 8.2

9. ábra ⋅ STB biztonsági hômérséklet- határoló 2439 K típusú 
biztonsági termosztáttal

9.1 ⋅ Típus 2431 K/2439 K vagy 2435 K/2439 K
9.2 ⋅ Típus 2432 K/2439 K
9.3 ⋅ Típus 2437 K/2439 K vagy 2436 K/2439 K
9.4 ⋅ Típus 2433 K/2439 K

9.3 9.4

3 T 2181 HU

8. ábra ⋅ TR/STW hômérséklet- szabályozó és biztonsági hômérsé-
kletôr 2403 típusú biztonsági termosztáttal és 2430 K típusú sza-
bályozó termosztáttal

8.1 ⋅ Típus 2431 K/2430 K/2403 vagy 2435 K/2430 K/ 2403
8.2 ⋅ Típus 2432 K/2430 K/2403
8.3 ⋅ Típus 2437 K/2430 K/2403 vagy 2436 K/2430 K/ 2403
8.2 ⋅ Típus 2433 K/2430 K/2403
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9.1 9.2



Hômérséklet-szabályozó TR és biztonsági hômérséklet-hatá-
roló STB
A TR/STB kombináció (10. ábra) 2439 K típusú biztonsági
termosztátból (5) valamint 2430 K típusú szabályozó ter-
mosztátból (3) és állítószelepbôl (1) áll.
Ezzel a 2439 K típusú biztonsági termosztátra épített 2430 K
típusú szabályozó termosztát átveszi egy TR hômérséklet- sza-
bályozó feladatát.

Nyomáshatároló (DB) 
Az STW biztonsági hômérsékletôr és STB biztonsági hômérsé-
klet-határoló helyettesíthetô a DB ellenôrzött nyomáshatá-
rolóval. Az ellenôrzést a TÜV végzi.
Az építôelemek azonosító számait kérésre közöljük.
További részletek a T 2625 típuslapon találhatók.

Elektromos jeladó
A 2439 K biztonsági termosztát gyárilag kiegészítô elektromos
jeladóval van szerelhetô fel – a készülék állapotának távjelzé-
sére (11. ábra) –.

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk.

10. ábra ⋅ TR/STB hômérséklet- szabályozó és biztonsági 
hômérséklet- határoló 2439 K típusú biztonsági termosztáttal és
2430 K típusú szabályozó termosztáttal

10.1 ⋅ Típus 2431 K/2430 K/2439 K vagy
      Típus 2435 K/2430 K/ 2439 K
10.2 ⋅ Típus 2432 K/2430 K/2439 K
10.3 ⋅ Típus 2437 K/2430 K/2439 K vagy
      Típus 2436 K/2430 K/ 2439 K
10.4 ⋅ Típus 2433 K/2430 K/2439 K

11. ábra ⋅ 2439 K típusú biztonsági termosztát elektromos jeladó-
val (opció; csak gyárilag beépítve)

10.1 10.2

10.3 10.4
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Telefon: (1)-467-2889
Telefax: (1)-252-3064 T 2181 HU
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