Regulator temperatury serii 43
Typ 43-2 N

Zastosowanie
Regulator temperatury dla instalacji grzewczych przeznaczony
przede wszystkim dla zastosowania w lokalnych instalacjach
ciep³owniczych i du¿ych instalacjach grzewczych. Przy wzroœcie temperatury zawór zamyka siê. Wartoœci zadane temperatury od 0 do 100 °C DN 15 ciœnienie nominalne PN 10 dla
uzdatnionej wody o temperaturze do 110 °C.

Cechy charakterystyczne
• Nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bezpoœredniego dzia³ania.
• Medium podlegaj¹ce regulacji – woda.
• Przeznaczony przede wszystkim dla lokalnych instalacji

ciep³owniczych i du¿ych instalacji grzewczych.

• Zawór jednogniazdowy z uszczelnieniem miêkkim, nieod-

ci¹¿ony ciœnieniowo.

• Atest typu wed³ug normy DIN 3440.

Wykonania
Regulatory temperatury sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego
i termostatu regulacyjnego z nastawnikiem wartoœci zadanej,
kapilary i czujnika temperatury dzia³aj¹cego na zasadzie
adsobpcji.
Typ 43-2 N · Regulator temperatury z zaworem regulacyjnym
typu 2432 N · œrednica nominalna DN 15 · z obustronnym
przy³¹czem gwintowanym zgodnym z ISO 228/1 – G¾ B,
przeznaczonym do monta¿u koñcówek do wspawania, wlutowania lub koñcówek gwintowanych G½ · Termostat regulacyjny typu 2430 K
Wykonania specjalne
Z termostatem o krótkiej sta³ej czasowej dzia³aj¹cym na zasadzie ciœnieniowej, zakres wartoœci zadanej +45 do 65°C.

Rys. 1 · Regulator temperatury typu 43-2 N
z koñcówkami do wspawania

Wyposa¿enie dodatkowe
– koñcówki gwintowane G½, koñcówki do wspawania,
do wlutowania
– tuleje zanurzeniowe
miedŸ lub stal CrNiMo (WN 1.4571), PN 40, G ½
Wykonania zgodne z norm¹ ANSI na zamówienie.
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Sposób dzia³ania
Zmina temperatury wywo³uje odpowiedni¹ zmianê ciœnienia
na czujniku pomiarowym. Ciœnienie to przenoszone jest przez
kapilarê (10) na element roboczy i przekszta³cone na si³ê nastawcz¹. Wytworzona si³a zmienia po³o¿enie grzyba zaworu
w zale¿noœci od zastawy wartoœci zadanej.
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Obrót nastawnika wartoœci zadanej (7) powoduje zmianê
punktu progowego zaworu oraz skoku grzyba, zale¿nego od
zakresu temperatury mierzonej przez czujnik.
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Wykonanie specjalne
Termostat dzia³aj¹cy na zasadzie ciœnieniowej o krótkiej sta³ej
czasowej ok. 3 s.
Czujnik temperatury jest wype³niony ciecz¹, która pod wp³ywem temperatury paruje. Powoduje to odpowiedni¹ zmianê
ciœnienia, które poprzez kapilarê doprowadzane jest na mieszek nastawczy i przetwarzane na si³ê nastawcz¹. Si³a ta zmienia po³o¿enie grzyba zaworu zgodnie z wartoœci¹ zadan¹.
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Tabela 1 · Dane techniczne
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Wszystkie wartoœci ciœnienia podane w jednostkach bar (nadciœnienie)
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Zawór regulacyjny typu 2432 N
Œrednica nominalna

DN 15

Przy³¹cze
Rodzaj przy³¹cza

ISO 228/1- G ¾ B
koñcówki gwintowane G ½
koñcówki do wspawania
koñcówki do wlutowania
2,5

Wspó³czynnik KVS
Ciœnienie nominalne

PN 10

Max. dop. ró¿nica ciœnieñ Dp

4 bar

Max. dop. temperatura

110°C

Termostat regulacyjny typu 2430 K
Zakres wartoœci zadanej

nastawiany p³ynnie 0 do 35°C,
25 do 70°C i 40 do 100°C

Kapilara

2 m (wykonanie specjalne 5 m)

Przy³¹cze czujnika
Max. dop. temp. otoczenia
1)

d³awnica G½
–20 do +80°C 1)

UWAGA! Przy temperaturze poni¿ej punktu zamarzania:
Powstaj¹cy lód mo¿e uszkodziæ instalacjê, a zw³aszcza zawór.

Tabela 2 · Materia³y (WN = numer materia³u)
Korpus zaworu
Grzyb
Trzpieñ grzyba

G-CuSn5ZnPb
WN 1.4301 i CuZn 40Pb 2zh
z uszczelnieniem z kauczuku
etylenowo-propylenowego

1 korpus zaworu
1.1 po³¹czenie gwintowe,
po obu stronach
z uszczelk¹ p³ask¹
(wyposa¿enie dodatkowe)
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
Rys. 2 · Sposób dzia³ania
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V
100

10

WN 1.4305

Sprê¿yna zaworu

WN 1.4310 K

1

Termostat

Wyposa¿enie dodatkowe

Tuleja zanurzeniowa

2

2,5

0,5

miedŸ

Nastawnik wartoœci zadanej PETP, wzmocniony w³óknem szklanym

Koñcówka do wlutowania

Kvs

20

2

Koñcówka gwintowana

m3
h

50

G-CuSn5ZnPb

Koñcówka do wspawania

sprê¿yna nastawcza /
sprê¿yny nastawcze
7 nastawnik wart. zadanej
8 element roboczy
9 trzpieñ elementu
roboczego
10 kapilara
11 nakrêtka ko³pakowa
(po³¹czenie zawór-termostat regulacyjny)

Wykres przep³ywu dla wody

Gniazdo

Czujnik, kapilara

6

St 37
mosi¹dz
mosi¹dz czerwony
miedŸ lub stal nierdzewna WN 1.4571

0,2
0,1
0,01

p
0,05 0,1

0,5

1

5

bar

Przedstawione na wykresie wartoœci dotycz¹ zaworów
ca³kowicie otwartych
Rys. 3 · Wykres przep³ywu dla wody
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Wymiary

185
Ø68

Ø9,5

Ø21,3

Regulator temperatury typu 42-3N z termostatem regulacyjnym typu 2430 K
i czujnikiem temperatury z/bez tulei zanurzeniowej

Ciê¿ar: ok. 1,5 kg

Ø21,3

Ø12

185

G½

150

ISO 228/1 - G¾B

65

129

SW30

zawór regulacyjny
z koñcówkami do wspawania

L

di

G½

210

SW30

SW30

zawór regulacyjny
z koñcówkami gwintowanymi

zawór regulacyjny
z kocówkami do wlutowania
Koñcówki do wlutowania · wymiary

Rys. 4 · Wymiary w mm

Monta¿
Zawory regulacyjne
– Sposób monta¿u jest dowolny, zaleca siê jednak, aby termostat zwiesza³ siê ku do³owi.
– Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie.
Kapilara
– Temperatura otoczenia nie mo¿e przekroczyæ dopuszczalnej
wartoœci.
– Nale¿y zapobiec mechanicznym uszkodzeniom kapilary.
– Najmniejszy promieñ giêcia kapilary wynosi 50 mm.
Czujnik temperatury
– Sposób monta¿u czujnika temperatury jest dowolny – dla termostatów ciœnieniowych obowi¹zuj¹ osobne zalecenia.
– Miejsce monta¿u tak wybraæ, aby zapobiec przegrzaniu
czujnika i wystêpowaniu wyraŸnych stref nieczu³oœci.
– Czujnik musi byæ ca³kowicie zanurzony w regulowanym
medium.
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Wewnêtrzna Ø di

15

18

D³ugoœæ L

107

103

Zastosowanie tulei zanurzeniowej:
– U¿ywaæ tylko tulei zanurzeniowych firmy SAMSON.
– Dopuszczalne jest tylko ³¹czenie ze sob¹ materia³ów tego sa-

mego rodzaju, np. wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej
i tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej WN 1.4571.

Tekst zamówienia
Regulator temperatury typu 43-2 N
Wykonanie standardowe bez wyposa¿enia dodatkowego
Wyposa¿enie dodatkowe:
Po³¹czenie gwintowe z obustronnymi koñcówkami gwintowanymi G½ / koñcówkami do wspawania / koñcówkami do wlutowania (di = 15 lub 18 mm)
Tuleje zanurzeniowe miedŸ / stal CrNiMo
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Zmiany techniczne zastrze¿one
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