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zasto-
sowanie
dla ...

pary wodnej • • • • •
wody i innych cieczy • • • • •
olejów • • • • •
powietrza i in. gazów niepalnych • • • • •

przy³¹cze

zawór przelotowy ko³nierzowy • • • • •
œrednica nominalna DN 15 do 50 DN 15 do 25 DN 15 do 250 DN 15 do 100 DN 15 do 25

ciœnienie nominalne PN 16 do 40

max. dopuszczalna temperatura 6) 220°C

odci¹¿ony ciœnieniowo • •
nieodci¹¿ony ciœnieniowo • • •
z ogranicznikiem si³y 1) • • • •

materia³
korpusu 2)

EN-GJL-250 (GG-25) • • • • •
EN-GJS400-18-RT (GGG-40.3) • • • • •
GP240GH (GS-C 25) • • • • •
stal nierdzewna 1.45817) • • • • •
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regulacja ró¿nicy ciœnieñ ∆p • • • • •

przep³yw
regulacja

ograniczanie

monta¿ w
przewodzie zasilaj¹cym • • • • w przewodzie

spinaj¹cym lub
obejœciowymprzewodzie powrotnym • •

wartoœæ
zadana 3)

nastawa sta³a • • •
nastawa zmienna • •

∆p (bar)
min. 0,05 0,2 0,05 0,2 0,2

max. 1,5 0,5 10 0,5 0,5

Szczegó³owe informacje
patrz karta katalogowa ...

Urz¹dzenia z dodatkow¹ regulacj¹ temperatury

Szczegó³owe informacje
patrz karta katalogowa ...

1) ogranicznik si³y jest urz¹dzeniem zabezpieczaj¹cym zamontowanym w si³ownikach, s³u¿¹cym do ochrony przed zbyt du¿ym obci¹¿eniem gniazda i grzyba
w wypadku przekroczenia dopuszczalnej ró¿nicy ciœnieñ

2) EN-GJL-250 (GG-25) tylko na PN 16; EN-GJS400-18-RT (GGG-40.3) tylko na PN 25
3) zmienna nastawa wartoœci zadanej temperatury dla wszystkich wykonañ
4) zastosowanie równie¿ jako regulator przep³ywu i ciœnienia
5) wartoœci zadane przep³ywu dla wody w m3/h przy mierniczym spadku ciœnienia 0,5 bar
6) wy¿sze temperatury na ¿yczenie klienta
7) dla niektórych œrednic nominalnych tak¿e stal nierdzewna 1.4571 (por. przynale¿n¹ kartê katalogow¹)

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 42

Typ 42-14
T 3001

A | B
Typ 42-24

T 3003

A | B
Typ 42-28

T 3003
Typ 42-10

T 3005
Typ 42-18

T 3001

Typ 42-14 DoT
T 3019

Typ 42-24 DoT
T 3019

Typ 42-28 DoT
T 3019

••
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• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

DN 15 do 50 DN 15 do 100 DN 15 do 250 DN 15 do 250 DN 15 do 100 DN 15 do 250 DN 15 do 250 DN 15 do 250

PN 16 do 40

220°C

• • • • • • •
•

• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •

• • • 4)

• •
w przewodzie
spinaj¹cym lub
obejœciowym

w przewodzie
spinaj¹cym lub
obejœciowym

w przewodzie
spinaj¹cym lub
obejœciowym

• •
• • • •

• • (∆p)

• • • • • •
0,05 0,2 0,05 0,1 0,2 0,15 5) 0,1 0,1

1,5 0,5 10 1,5 0,5 300 5) 5 5

kontynuacja tabeli ze strony 2

Typ 42-37
T 3017

Typ 42-39
T 3017

Typ 42-36
T 3015

Typ 42-38
T 3013

Typ 42-34
T 3013

Typ 42-25
T 3007

Typ 42-20
T 3007

Typ 42-15
T 3005

Typ 42-37 DoT
T 3019

Typ 42-39 DoT
T 3019

Typ 42-36 DoT
T 3019

Typ 42-38 DoT
T 3019

Typ 42-34 DoT
T 3019

Szczegó³owe informacje
na temat regulatorów
wielofunkcyjnych z si³owni-
kami typu 5824/25, 3374
i 3274 patrz karta
katalogowa T 3018.

Urz¹dzenie
podstawowe

Typ 42-36 42-37 42-39

p. karta katalog. T 3015 T 3017 T 3017

Wielofunkcyjne regulatory z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym

42-36 E
42-36
DoT E 42-37 E

42-37
DoT E 42-39 E

42-39
DoT E42-37 ERegulator Typ 42-39 E42-36 E



Sposób dzia³ania i zastosowania
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia-
³ania s¹ sterowanymi medium regulatorami proporcjonalnymi.
Ka¿dej odchy³ce od nastawionej wartoœci zadanej odpowiada
okreœlone po³o¿enie grzyba zaworu.
Regulatory pobieraj¹ energiê z przep³ywaj¹cego medium.
Ró¿nica miêdzy wartoœci¹ rzeczywist¹ i zadan¹ powoduje uru-
chomienie si³ownika.
Regulowana ró¿nica ciœnieñ ∆p wytwarza na membranie si³ê,
która porównywana jest na trzpieniu grzyba z si³¹ napiêcia
sprê¿yny Fs (= wartoœæ zadana w). Fs mo¿na nastawiæ na na-
stawniku wartoœci zadanej. Je¿eli zmienia siê wartoœæ ró¿nicy
ciœnieñ p, a wraz z ni¹ równie¿ si³a Fm, grzyb zaworu przesu-
wany jest do momentu, gdy Fm = Fs. Dla zadanej powierzchni
membrany A sta³a sprê¿yny regulacyjnej okreœla wielkoœæ sko-
ku nominalnego, a dziêki temu wspó³czynnik proporcjonalno-
œci Kp i zakres proporcjonalnoœci xp.
Regulacja przep³ywu odbywa siê na podstawie mierniczego
spadku ciœnienia.
Dok³adnoœæ regulacji oraz jej stabilnoœæ zale¿¹ od wystê-
puj¹cych zak³óceñ (np. zmiana ciœnienia po stronie zasilania
i zmiany natê¿enia przep³ywu). Regulatory wykonane zosta³y
w taki sposób, ¿eby zak³ócenia wywiera³y jak najmniejszy
wp³yw na ich pracê. Si³y dzia³aj¹ce na grzyb, pochodz¹ce od
ciœnienia przed zaworem lub od ró¿nicy ciœnieñ zostaj¹ wyeli-
minowane dziêki odci¹¿eniu ciœnieniowemu. W wypadku wy-
konañ nie odci¹¿onych ciœnieniowo wp³yw wywieraj¹ si³y zale-
¿ne od œrednicy gniazda i spadku ciœnienia na zaworze.
Wykonania regulatorów bezpoœredniego dzia³ania:
– regulator ró¿nicy ciœnieñ,
– regulator przep³ywu,
– regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu,
– regulator ró¿nicy ciœnieñ i ogranicznik przep³ywu,
– egulator ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury,
– kombinowany regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu z do-

datkowym si³ownikiem elektrycznym.

Rys. 1.1
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym. W wy-
padku tego wykonania zawór jest zamykany przy ró¿nicy ciœ-
nieñ ∆p wiêkszej od nastawionej wartoœci zadanej. Górny ry-
sunek przedstawia si³ownik zamykaj¹cy ze zmienn¹, a dolny
ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej.
Si³owniki bez nastawnika wartoœci zadanej przeznaczone s¹ do
regulacji ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej. O wartoœci zadanej
decyduje fabrycznie zamontowana sprê¿yna nastawcza.

Rys. 1.2
Regulator z si³ownikiem otwieraj¹cym. W wypadku tego wyko-
nania zawór jest zamkniêty przy ró¿nicy ciœnieñ ∆p = 0.
Wzrost ciœnienia powoduje otwieranie zaworu.

Rys. 1.3
Zawór regulacyjny z metalowym mieszkiem odci¹¿aj¹cym,
którego strona wewnêtrzna przejmuje ciœnienie minusowe, zaœ
zewnêtrzna plusowe. Si³y dzia³aj¹ce na grzyb zostaj¹ wyelimi-
nowane dziêki odci¹¿eniu ciœnieniowemu i nie zale¿¹ od
zmian ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu medium.

Te w pe³ni odci¹¿one zawory pozwalaj¹ na projektowanie re-
gulatorów bezpoœredniego dzia³ania serii 42 dla œrednic nomi-
nalnych do DN 250 i wielkoœci przep³ywu do 300 m3/h.

Rys. 1.4
Regulatory przep³ywu dla instalacji ciep³owniczych.
W przeciwieñstwie do powszechnie stosowanych sposobów re-
gulacji przep³ywu, system ten opracowano dla sta³ego mierni-
czego spadku ciœnienia, np. dla ∆p = 0,2 bar.
Wartoœæ zadan¹ ustawia siê na d³awiku, który pracuje jako
kryza o regulowanej wielkoœci otworu.

Rys. 1.5
Regulatory przep³ywu dzia³aj¹ na zasadzie mierniczego spad-
ku ciœnienia.
Mierniczy spadek ciœnienia ∆pmier, wytwarzany na d³awiku
przenoszony jest na powierzchniê membrany si³ownika. Ró¿ni-
ca wielkoœci si³y dzia³aj¹cej na membranê i si³y napiêcia sprê-
¿yny powoduje zmianê po³o¿enia grzyba zaworu. Powstaje
przy tym nastêpuj¹ca zale¿noœæ pomiêdzy przep³ywem, mier-
niczym spadkiem ciœnienia ∆pmier i si³¹ Fm na membranie:

�V = K · ∆pmier. �= K · Fm lub �V2 = K´ · ∆p �= K´ · Fm

∆pmier. = F
A
m

�V = przep³yw
Fm = si³a dzia³aj¹ca na membranê
∆pmier. = mierniczy spadek ciœnienia – spadek ciœnienia na d³awiku

w celu pomiaru przep³ywu
K, K´ = wartoœci sta³e
A = powierzchnia membrany

Rys. 1.6 i 1.7
Regulator przep³ywu i ró¿nicy cisnieñ lub przep³ywu i ciœnienia.
Urz¹dzenie posiada dwie membrany. Na górnej membranie
regulowane jest natê¿enie przep³ywu, a na dolnej ró¿nica ciœ-
nieñ (lub ciœnienie). Pierwszeñstwo ma zawsze sygna³ o wiêk-
szym uchybie w kierunku zamykania zaworu.
Regulatory wyposa¿one s¹ w odpowiednie przewody impulso-
we w zale¿noœci od przeznaczenia.
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Rys. 1.2 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ
z si³ownikiem otwieraj¹cym

i zmienn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
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Rys. 1.3 · Regulator ró¿nicy
ciœnieñ z metalowym mieszkiem

odci¹¿aj¹cym

Rys. 1.4 · Regulator
przep³ywu

Rys. 1.5 · Regulator ró¿nicy
ciœnieñ jako regulator przep³ywu

Rys. 1.6 · Regulator ró¿nicy
ciœnieñ i przep³ywu (zasilanie)

Rys. 1.7 · Regulator przep³ywu
i ciœnienia

Rys. 1.1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ
z si³ownikiem zamykaj¹cym ze zmienn¹
(na górze) lub sta³¹ nastaw¹ wartoœci

zadanej (na dole)

Legenda do rysunków
1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 mieszek
6 nastawnik wartoœci zadanej
7 sprê¿yna nastawcza
8 si³ownik
10 d³awik (kryza)
11 d³awik regulowany



Regulacja ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu · Regulatory i zasady regulacji

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia-
³ania serii 42 sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego z przy-
³¹czem ko³nierzowym oraz si³ownika, w którym wzrost ró¿nicy
ciœnieñ/przep³ywu powoduje zamykanie lub otwieranie zaworu.
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Po³o¿enie grzyba wp³ywa na
ró¿nicê ciœnieñ i przep³yw poprzez przeœwit miêdzy grzybem
i gniazdem zaworu.
W regulatorze z odci¹¿eniem ciœnieniowym po³o¿enie grzyba
nie zale¿y od zmian ciœnienia medium. Ciœnienie za zaworem
oddzia³ywuje na zewnêtrzn¹, a ciœnienie za zaworem na wew-
nêtrzn¹ stronê metalowego mieszka odci¹¿aj¹cego. Dzia³a-
j¹ce si³y znosz¹ siê stanowi¹c odci¹¿enie ciœnieniowe.
Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w ograniczniki si³y dzia³a-
j¹cej na trzpieñ grzyba, co zapobiega przed uszkodzeniem
gniazda i grzyba.
Podobne dzia³anie ma zintegrowany w si³owniku upustowy re-
gulator ciœnienia. Przewód obejœciowy otwiera siê w razie po-
trzeby powoduj¹c wyrównanie ciœnieñ, co zapobiega powsta-
niu zbyt du¿ej si³y nastawczej.

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ
Zadaniem regulatora ró¿nicy ciœnieñ jest utrzymywanie na
sta³ym poziomie ró¿nicy ciœnieñ miedzy dwoma ruroci¹gami
odpowiednio do wartoœci zadanej. Mo¿e on byæ zamontowany
w przewodzie plusowym lub minusowym (zasilanie lub powrót)
np. w wêŸle cieplnym.
Regulowana ró¿nica ciœnieñ oddzia³ywuje na membranê na-
stawcz¹, gdzie przetwarzana jest na si³ê, która powoduje

zmianê po³o¿enia grzyba w zale¿noœci od si³y napiêcia sprê-
¿yn (wartoœæ zadana).
W zale¿noœci od typu regulatora wartoœæ zadan¹ mo¿na na-
stawiæ na nastawniku lub za poœrednictwem sprê¿yn zamonto-
wanych w si³owniku.
Zewnêtrzne przewody impulsowe przenosz¹ ciœnienie plusowe
i minusowe.

Regulacja przep³ywu
Przep³yw wyznaczany jest na podstawie ró¿nicy ciœnieñ lub
mierniczego spadku ciœnienia za pomoc¹ znarmalizowanej kryzy
lub d³awika regulawanego zamontowanego w przewodzie.
Przeœwit miêdzy d³awikiem i grzybem zaworu wp³ywa na wiel-
koœæ przep³ywu. Ciœnienie plusowe przed d³awikiem od-
dzia³ywuje poprzez przewód impulsowy na plusow¹ stronê
membrany, a ciœnienie minusowe za d³awikiem poprzez otwór
w grzybie zaworu na minusow¹ stronê membrany.
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ na membranie regulacyjnej powy¿ej
wartoœci zadanej mierniczego spadku ciœnienia (wzrost
przep³ywu) powoduje przesuniêcie membrany z trzpieniem
grzyba i grzybem. Przep³yw jest ograniczany do czasu, gdy
spadek ciœnienia na d³awiku bêdzie równy zadanemu mierni-
czemu spadkowi ciœnienia.
Regulatory kombinowane s³u¿¹ do regulacji ró¿nicy ciœnieñ lub
ciœnienia i przep³ywu lub do jednego z tych zadañ.
Rysunek 2 przedstawia regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
typu 42-37 firmy Samson.

Rys. 2 · Sposób dzia³ania regulatora ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu typu 42-37
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Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu typu 42-37
Regulatory maj¹ za zadanie utrzymywanie przep³ywu i ró¿nicy
ciœnieñ lub ciœnienia na sta³ym poziomie.
Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego typu 2423 z gni-
azdem, grzybem i d³awikiem oraz si³ownika typu 2427 z membran¹
nastawcz¹ i nastawnikiem wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ.
Ró¿nica ciœnieñ ∆p przetwarzana jest na dolnej (komora C/D), a za-
le¿ny od przep³ywu mierniczy spadek ciœnienia na górnej membranie
regulacyjnej (komora A/B) na si³ê nastawcz¹. Pierwszeñstwo ma
zawsze sygna³ silniejszy.
Wzrost np. ró¿nicy ciœnieñ ∆p powoduje zwiêkszenie si³y nastawczej
na dolnej membranie. Taka zmiana wielkoœci si³y powoduje zmianê
po³o¿enia trzpienia si³ownika i zamykanie zaworu.
Wzrost przep³ywu �V powoduje wzrost mierniczego spadku ciœnienia
na d³awiku i spada ciœnienie na górnej membranie nastawczej. Taka
zmiana mierniczego spadku ciœnienia powoduje zmianê po³o¿enia je-
dynie górnego trzpienia si³ownika i zamykanie zaworu do czasu
osi¹gniêcia nastawionej wartoœci zadanej przep³ywu. Do regulacji
przep³ywu s³u¿y ciœnienie minusowe za d³awikiem przenoszone
poprzez otwór w trzpieniu grzyba i trzpieniu si³ownika do komory
membrany A. Ciœnienie plusowe doprowadzane jest przewodem im-
pulsowym do komory membrany B.
W regulatorze ró¿nicy ciœnieñ typu 43-37 ciœnienie plusowe ró¿nicy
ciœnieñ przenoszone jest zainstalowanym we w³asnym zakresie prze-
wodem impulsowym do komory membrany D. Ciœnienie minusowe
ró¿nicy ciœnieñ jest równe ciœnieniu plusowemu przep³ywu i dopro-
wadzane jest do komory membrany C.
Ogranicznik si³y i zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem (regulator
upustowy), w si³owniku chroni¹ gniazdo i grzyb przed przeci¹¿eniem
i jego skutkami w nadzwyczajnych warunkach roboczych.

zawór
regulacyjny
typu 2423

metalowy mieszek
odci¹¿aj¹cy

zawór
regulacyjny
typu 2427

sprê¿yny nastawcze

nastawnik wartoœci
zadanej ró¿nicy ciœnieñ

d³awik do rêcznej
nastawy przep³ywu

przewód impulsowy

regulator
przep³ywu

regulator
ró¿nicy ciœnieñD

C

B

A



Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania serii 42
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu firmy SAMSON mog¹
byæ stosowane w instalacjach przemys³owych, komunalnych
i domowych, np. w domowych wêz³ach cieplnych, w instala-
cjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w insta-
lacjach wytwarzania pary i ciep³a, w wymiennikach ciep³a,
w urz¹dzeniach zaopatrzenia w energiê w elektrowniach, ins-
talacjach chemicznych oraz w rozbudowanych systemach ruro-
ci¹gowych.
• nie wymagaj¹cy konserwacji, niskoszumny regulator pro-

porcjonalny bezpoœredniego dzia³ania
• korpus z ¿eliwa szarego, ¿eliwa sferoidalnego, staliwa lub

stali nierdzewnej
• przeznaczony dla wody, pary, powietrza i innych cieczy lub

gazów, o ile nie wp³ywaj¹ one na w³aœciwoœci membrany re-
gulacyjnej

• wykonanie specjalne dla oleju
• przy³¹cze ko³nierzowe

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-14 · z nastawnikiem wartoœci zadanej
Typ 42-18 · ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
• zawór regulacyjny typu 2421 z si³ownikiem typu 2424/

2428 z ogranicznikiem si³y i wewnêtrznym upustowym regu-
latorem ciœnienia

• regulator ró¿nicy cisnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym do mon-
ta¿u w przewodzie ciœnienia plusowego lub minusowego

• zawór jednogniazdowy bez odci¹¿enia ciœnieniowego
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed

przeci¹¿eniem

Dane techniczne Karta katalogowa T 3001

Œrednica nominalna
Typ 42-14
Typ 42-18

DN 15 do 50
DN 15 do 25

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-14
Typ 42-18

0,05 do 1,5 bar
0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 220°C
do 150°C
do 80°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-10 · ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
Typ 42-15 · z nastawnikiem wartoœci zadanej
• zawór regulacyjny typu 2421 z si³ownikiem typu 2420/2425
• regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem otwieraj¹cym

do monta¿u z przewodzie
obejœciowym lub spinaj¹cym

• zawór jednogniazdowy
bez odci¹¿enia ciœnieniowego

• element poœrednicz¹cy,
(patrz rys.) oddziela ciœnienie
w zaworze od ciœnienia
w si³owniku

Dane techniczne Karta katalogowa T 3005

Œrednica nominalna
Typ 42-10
Typ 42-15

DN 15 do 25
DN 15 do 50

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-10
Typ 42-15

0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5 bar
0,05 do 1,5 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 220°C
do 150°C
do 80°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-24 A · Typ 42-24 B · z nastawnikiem wart. zadanej
Typ 42-28 A · Typ 42-28 B · ze sta³¹ nastaw¹ wart. zadanej
• zawór regulacyjny typu 2422 z si³ownikiem typu 2424/2428
• regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym do

monta¿u w przewodzie ciœnienia minusowego, np. w prze-
wodzie powrotnym (typ 42-24 A lub 42-28 A)

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za po-
moc¹ nierdzewnego mieszka metalowego

• typ 42-24 B/42-28 B: zalecany monta¿ w przewodzie zasi-
laj¹cym. Element poœrednicz¹cy oddziela ciœnienie w zawo-
rze od ciœnienia w si³owniku.
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korpus mieszka

element
poœrednicz¹cy

si³ownik
membranowy

Rys. 3 · Regulatory ró¿nicy ciœnieñ serii 42

regulator ró¿nicy ciœnieñ
typu 42-24 A

regulator ró¿nicy ciœnieñ
typu 42-14

regulator ró¿nicy ciœnieñ
typu 42-18



Typ 42-24 A · Typ 42-24 B · z nastawnikiem wart. zadanej
Typ 42-28 A · Typ 42-28 B · ze sta³¹ nastaw¹ wart. zadanej
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-

ci¹¿eniem

Dane techniczne Karta katalogowa T 3003

Œrednica nominalna
Typ 42-24 A/B
Typ 42-28 A/B

DN 15 do 250
DN 15 do 100

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-24 A/B
Typ 42-28 A/B

0,05 do 10 bar
0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 220°C
do 150°C
do 80°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-20 · ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
Typ 42-25 · z nastawnikiem wartoœci zadanej
• zawór regulacyjny typu 2422 z si³ownikiem typu 2420/2425
• regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem otwieraj¹cym do

monta¿u w przewodzie obejœciowym lub spinaj¹cym
• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za po-

moc¹ nierdzewnego mieszka metalowego

Dane techniczne Karta katalogowa T 3007

Œrednica nominalna
Typ 42-20
Typ 42-25

DN 15 do 100
DN 15 do 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-20
Typ 42-25

0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5 bar
0,05 do 10 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 220°C
do 150°C
do 80°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu
Typ 42-38 · ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
Typ 42-34 · z nastawnikiem wartoœci zadanej
• zawór regulacyjny typu 2423 z si³ownikiem typu 2424/2428
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-

ci¹¿eniem
• regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu z si³ow-

nikiem zamykaj¹cym do monta¿u w przewodzie ciœnienia
minusowego, np. przewodzie powrotnym

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za po-
moc¹ nierdzewnego mieszka metalowego

Dane techniczne Karta katalogowa T 3013

Œrednica nominalna
Typ 42-38
Typ 42-34

DN 15 do 100
DN 15 do 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-38
Typ 42-34

0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5 bar
0,1 do 1,5 bar

Zakres temperatury
ciecze do 220°C

Regulatory przep³ywu

Typ 42-36
• zawór regulacyjny typu 2423 z si³ownikiem typu 2426
• regulator przep³ywu z si³ownikiem zamykaj¹cym do monta-

¿u w przewodzie ciœnienia plusowego lub minusowego, np.
w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za po-
moc¹ nierdzewnego mieszka metalowego

Dane techniczne Karta katalogowa T 3015

Œrednica nominalna DN 15 do 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Zakres wartoœci zadanej przep³ywu 0,05 do 300 m3/h

Wartoœc krañcowa
mierniczego spadku ciœnienia 0,2 lub 0,5 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 220°C
do 150°C
do 80°C
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Rys. 4 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 42

regulator ró¿nicy ciœnieñ
typu 42-25

regulator ró¿nicy ciœnieñ
z ograniczeniem przep³ywu

typu 42-34

regulator przep³ywu
typu 42-36



Regulatory przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia

Typ 42-37 · Typ 42-39
• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za po-

moc¹ nierdzewnego mieszka metalowego
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu typu 42-37
• zawór regulacyjny typu 2423 z si³ownikiem typu 2427
• regulator ró¿nicy ciœnien i przep³ywu z si³ownikiem zamyka-

j¹cym do monta¿u w przewodzie powrotnym wêz³a cieplnego
• wartoœæ zadana przep³ywu nastawiana za pomoc¹ d³awika,

wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ nastawiana na si³owniku
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-

ci¹¿eniem

Dane techniczne Karta katalogowa T 3017

Œrednica nominalna DN 15 do 250
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40
Zakres wartoœci zadanej przep³ywu 0,05 do 300 m3/h
Wartoœc krañcowa
mierniczego spadku ciœnienia 0,2 lub 0,5 bar
Zakres wartoœci zadanej
ró¿nicy ciœnieñ 0,1 do 10 bar
Zakres temperatury

ciecze do 220°C

Regulatory przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia typu 42-39
• zawór regulacyjny typu 2423 z d³awikiem i si³ownikiem typu

2429
• regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu i ciœnie-

nia z si³ownikiem zamykaj¹cym do monta¿u w przewodzie
zasilaj¹cym wêze³ cieplny

• wartoœæ zadana przep³ywu nastawiana za pomoc¹ d³awika,
wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ nastawiana na si³owniku

Dane techniczne Karta katalogowa T 3017

Œrednica nominalna DN 15 do 250
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40
Zakres wartoœci zadanej przep³ywu 0,05 do 300 m3/h
Wartoœc krañcowa
mierniczego spadku ciœnienia 0,2 lub 0,5 bar
Zakres wartoœci zadanej
ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia 0,1 do 10 bar
Zakres temperatury

ciecze do 220°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i temperatury

Typ 42-14 DoT · Typ 42-24 DoT · Typ 42-28 DoT
• regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury z si³ownikiem zamyka-

j¹cym do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-

ci¹¿eniem

Typ 42-14 DoT
• zawór regulacyjny typu 2421 i przy³¹cze podwójne z si³ow-

nikiem typu 2424, z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i ter-
mostatem regulacyjnym typu 2231/32

• zawór jednogniazdowy bez odci¹¿enia ciœnieniowego

Typ 42-24 DoT
• zawór regulacyjny typu 2422 i przy³¹cze podwójne z si³ow-

nikiem typu 2424, z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i ter-
mostatem regulacyjnym typu 2231/32

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za po-
moc¹ nierdzewnego mieszka metalowego

42-28 DoT
• zawór regulacyjny typu 2422 i przy³¹cze podwójne z si³ow-

nikiem typu 2428, ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i ter-
mostatem regulacyjnym typu 2231/32

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za po-
moc¹ nierdzewnego mieszka metalowego

Dane techniczne Karta katalogowa T 3001 · T 3003 · T 3019

Œrednica nominalna
Typ 42-14
Typ 42-24
Typ 42-28

DN 15 do 50
DN 15 do 250
DN 15 do 100

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Zakres wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ
Typ 42-14
Typ 42-24
Typ 42-28

0,05 do 1,5 bar
0,05 do 10 bar
0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5

Regulator temperatury typu 2231/2232
Zakres wartoœci zadanej –10 do +250°C

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy

do 220°C
do 150°C
do 80°C
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Rys. 5 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury serii 42

regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ
lub ciœnienia typu 42-39

regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury
typu 42-28 DoT z termostatem

regulacyjnym typu 2232

regulator ró¿nicy ciœnieñ
i przep³ywu typu 42-37



Rys. 6 · Regulatory ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury serii 42

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury

Typ 42-34 DoT · Typ 42-36 DoT · Typ 42-37 DoT
Typ 42-38 DoT · Typ 42-39 DoT
• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem za pomoc¹ nie-

rdzewnego mieszka metalowego

Regulatory przep³ywu i temperatury

Typ 42-36 DoT
• regulator przep³ywu i temperatury z si³ownikiem zamykaja-

cym do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym
• zawór regulacyjny typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ow-

nikiem typu 2426 i termostatem regulacyjnym typu
2231/2232

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury

Typ 42-37 DoT
• regulator ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury z si³owni-

kiem zamykaj¹cym do monta¿u w przewodzie powrotnym
wêz³a cieplnego

• zawór regulacyjny typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ow-
nikiem typu 2427, z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i ter-
mostatem regulacyjnym typu 2231/2232

• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-
ci¹¿eniem

Regulator ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia, przep³ywu
i temperatury

Typ 42-39 DoT
• jak typ 42-37 DoT, ale z si³ownikiem typu 2429
• regulator do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym wêze³ cieplny

Regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury z ograniczeniem
przep³ywu

Typ 42-34 DoT · Typ 42-38 DoT
• do monta¿u w przewodzie powrotnym

Typ 42 -34 DoT
• zawór regulacyjny typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ow-

nikiem typu 2424, z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i ter-
mostatem regulacyjnym typu 2231/2232

• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-
ci¹¿eniem

Typ 42 -38 DoT
• zawór regulacyjny typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ow-

nikiem typu 2428, ze sta³a nastaw¹ wartoœci zadanej i ter-
mostatem regulacyjnym typu 2231/2232

• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-
ci¹¿eniem

Dane techniczne Karta katalogowa
T 3013 · T 3015 · T 3017 · T 3019

Œrednica nominalna
Typ 42-34
Typ 42-36
Typ 42-37
Typ 42-38
Typ 42-39

DN 15 do 250
DN 15 do 250
DN 15 do 250
DN 15 do 100
DN 15 do 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Zakres wartoœci zadanych
ró¿nicy ciœnieñ

Typ 42-34
Typ 42-36
Typ 42-38
Typ 42-37/Typ 42-39

0,1 do 1,5 bar
–
0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5 bar
0,1 do 10 bar

Zakres wartoœci zadanych przep³ywu
przy mierniczym spadku ciœnienia
0,2/0,5 bar 0,05 do 300 m3/h

Regulator temperatury typu 2231/2232
Zakres wartoœci zadanych –10 do +250°C

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy

do 220°C
do 150°C
do 80°C
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regulator ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu
i temperatury typu 42-37 DoT

z termostatem regulacyjnym typu 2231

regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury
typu 42-24 DoT z termostatem

regulacyjnym typu 2231

regulator przep³ywu i temperatury
typu 42-36 DoT z termostatem

regulacyjnym typu 2231



Wielofunkcyjne regulatory ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania
z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym – typ 42-36 E · 42-37 E · 42-39 E
• wzrost ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i sygna³u wyjœciowego

z regulatora elektrycznego powoduje zamykanie zaworu.
Pierwszeñstwo ma zawsze sygna³ silniejszy.

• oferujemy regulatory atestowane, nr rejestru na ¿yczenie
klienta

• oferujemy regulatory z nastêpuj¹cymi si³ownikami elektrycz-
nymi:
- DN 15 do 50
si³ownik elektryczny typu 5824 lub 5825

- DN 65 do 100
si³ownik elektryczny typu 3374

- DN 125 do 250
si³ownik elektrohydrauliczny typu 3274

Si³owniki elektryczne typu 5824 · typu 5825  · typu 3374
Si³ownik elektrohydrauliczny typu 3274

Dane techniczne Karta katalogowa
T 5824 · T 8331 · T 8340 · T 3018

Typ 5824 - .../
5825 - ... 3374 - ... 3274 - ...

do zaworów ... DN 15 do 50 DN 65 do 100 DN 125 do
250

Pod³¹czenie
elektryczne

24 V lub
230 V, 50 Hz 230 V, 50/60 Hz ±10%

Dop. temperatura
otoczenia 0 do 50°C 5 do 60°C –35 1) do 60°C

1) z ogrzewaniem

Typ 42-36 E
• regulator przep³ywu z si³ownikiem zamykaj¹cym do monta-

¿u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym
• zawór regulacyjny typu 2423 z d³awikiem i si³ownikiem

membranowym typu 2426

Typ 42-37 E
• regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu z si³ownikiem zamy-

kaj¹cym do monta¿u w przewodzie powrotnym
• zawór regulacyjny typu 2423 z d³awikiem i si³ownikiem

membranowym typu 2427
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed prze-

ci¹¿eniem

Typ 42-39 E
• regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu z si³ownikiem zamy-

kaj¹cym do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym
• zawór regulacyjny typu 2423 z d³awikiem i si³ownikiem

membranowym typu 2429

Wielofunkcyjne regulatory ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu
i temperatury bezpoœredniego dzia³ania z dodatkowym
si³ownikiem elektrycznym
Regulatory typu 42-3... DoT E wy-
posa¿one s¹ dodatkowo w po-
dwójne przy³¹cze i termostat re-
gulacyjny typu 2231 lub 2232
z czujnikiem temperatury, nastaw-
nik wartoœci zadanej, kapilarê
i si³ownik.
Nastawiona na termostacie tem-
peratura jest kolejn¹ wielkoœci¹
regulowan¹.
Pierwszeñstwo ma zawsze sygna³
silniejszy.

Dane techniczne Karta katalogowa
T 3013 · T 3015 · T 3017 · T 3018

Œrednica nominalna DN 15 do 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do 40

Zakres wartoœci zadanych
ró¿nicy ciœnieñ

Typ 42-36
Typ 42-37/Typ 42-39

–
0,1 do 10 bar

Zakres wartoœci zadanych przep³ywu
przy mierniczym spadku ciœnienia
0,2/0,5 bar 0,05 do 220 m3/h

Regulator temperatury typu 2231/2232
Zakres wartoœci zadanych –10 do +250°C

Zakres temperatury
ciecze do 150°C
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Rys. 7 · Regulatory wielofunkcyjne z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym

regulator przep³ywu
i ró¿nicy ciœnieñ

(lub ciœnienia) i temperatury
typu 42-39 DoT

z si³ownikiem elektrycznym

regulator przep³ywu typu 42-36 E
z si³ownikiem typu 5825

regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ
lub ciœnienia typu 42-39 E
z si³ownikiem typu 3274
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Rys. 8 · Przyk³ady zastosowañ
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Regulacja ró¿nicy ciœnieñ w przewodzie zasilaj¹cym
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Wielofunkcyjna regulacja ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
w przewodzie powrotnym instalacji grzewczej lub ch³odz¹cej

V
.

Wielofunkcyjna regulacja ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
w przewodzie zasilaj¹cym instalacji grzewczej lub ch³odz¹cej

V
.

Wielofunkcyjna regulacja ciœnienia i przep³ywu

3 Typ 42-10/15 lub 42-20/25
4 Typ 42-14 DoT lub 42-24A/28A DoT
6 Typ 42-37

7 Typ 42-39
9 Filtr firmy SAMSON

Legenda do rysunków
1 Typ 42-14/18, 42-24 B lub 28 B
2 Typ 42-14/18, 42-24 A lub 28 A

Zmiany techniczne zastrze¿one


