Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45
Regulator przep³ywu typu 45-9 N
Zastosowanie
Regulator przep³ywu dla lokalnych systemów ciep³owniczych
i du¿ych sieci grzewczych zakres wartoœci zadanych przep³ywu
0,1 do 1 m3/h wartoœæ krañcowa mierniczego spadku ciœnienia Dp = 0,2 bar, nastawa sta³a, ciœnienie nominalne PN 10,
œrednica nominalna DN 15. Dla uzdatnionej wody o temperaturze do 110°C, gazów niepalnych o temperaturze do 80°C.
Wzrost przep³ywu powoduje zamykanie zaworu.

Regulator przep³ywu typu 45-9 N jest proporcjonalnym regulatorem bezpoœredniego dzia³ania przeznaczonym dla ogrzewnictwa. Reguluje on przep³yw wed³ug wartoœci zadanej na
d³awiku. Regulator sk³ada siê z zaworu z regulowanym d³awikiem i zintegrowanego si³ownika.
Charakterystyczne cechy
• niewymagaj¹cy konserwacji regulator bezpoœredniego
dzia³ania,
• przeznaczony dla wody i gazów niepalnych,
• szeroki zakres wartoœci zadanych nastawianych na d³awiku
zgodnie z wykresem,
• zawór jednogniazdowy z uszczelnieniem miêkkim, bez
odci¹¿enia ciœnieniowego,
• przeznaczony przede wszystkim dla lokalnych systemów
ciep³owniczych,
• niski poziom szumów, stabilnoœæ pracy, nie wymaga konserwacji,
• nie jest wymagany zewnêtrzny przewód impulsowy.
Rys. 1 · Regulator przep³ywu typu 45-9 N,
wykonanie z koñcówkami do wlutowania

Wykonania
Regulator przep³ywu przeznaczony do instalacji w przewodach zasilaj¹cym lub powrotnym domowego wêz³a cieplnego.
Zawór regulacyjny DN 15 z obustronnym przy³¹czem gwintowanym zgodnym z ISO 228/1 - G¾ B umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie koñcówek gwintowanych G½, koñcówek do wspawania lub wlutowania. D³awik do nastawy wartoœci zadanej
przep³ywu przy mierniczym spadku ciœnienia 0,2 bar.

Wyposa¿enie dodatkowe
– koñcówki gwintowane G½, koñcówki do wspawania lub
wlutowania

Wykonanie wed³ug ANSI na ¿yczenie
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Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór (1) w kierunku wskazanym
przez strza³kê na korpusie. Wielkoœæ przeœwitu miêdzy d³awikiem (11) i grzybem zaworu (3) decyduje o przep³ywie.

11.1

W celu regulacji przep³ywu ciœnienie plusowe przed d³awikiem
doprowadzane jest przez umieszczony na zewn¹trz przewód
impulsowy (7) na stronê ciœnienia plusowego (8) membrany,
natomiast ciœnienie minusowe za d³awikiem poprzez otwór
w grzybie zaworu oddzia³uje na stronê ciœnienia minusowego
(10) membrany regulacyjnej (9). Gdy wzrasta przep³yw w pionie grzewczym – np. wskutek pod³¹czenia siê odbiorcy, spada
ciœnienie na minusowej stronie membrany. Je¿eli powsta³a ró¿nica ciœnieñ przekroczy wartoœæ zadan¹, grzyb po³¹czony z
membran¹ za pomoc¹ trzpienia grzyba (4) zamyka zawór (1).
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Dpmin

minimalna ró¿nica ciœnieñ zasilania i powrotu lub spadek
ciœnienia na zaworze

DpWirk

mierniczy spadek ciœnienia, specjalnie na potrzeby pomiaru
przep³ywu wytworzony przy d³awiku spadek ciœnienia

V&

nastawione natê¿enie przep³ywu

KVS

wspó³czynnik przep³ywu zaworu

Tabela 1 · Dane techniczne
Œrednica nominalna
Przy³¹cze

DN 15
ISO 228/1- G ¾ B

Rodzaj przy³¹cza
Wspó³czynnik KVS

2,5

Ciœnienie nominalne

PN 10

Max. dopuszcz. ró¿nica ciœnieñ Dp

4 bar

Max. dopuszcz. temperatura
uzdatniona woda
gazy niepalne

110°C
80°C

Wartoœæ krañcowa mierniczego
spadku ciœnienia
Zakres wart. zadanych przep³ywu
/ ograniczenie dla wody przy
wartoœci krañcowej mierniczego
spadku ciœnienia 0,2 bar
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Regulator przep³ywu typu 45-9 N – widok w kierunku przep³ywu
Rys. 2 · Sposób dzia³ania
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korpus zaworu
gniazdo zaworu
grzyb z otworem
trzpieñ grzyba z otworem
sprê¿yna nastawcza
si³ownik
przewód impulsowy dla ciœnienia plusowego
strona ciœnienia plusowego
membrana regulacyjna
strona ciœnienia minusowego
nastawa wartoœci przep³ywu (d³awik)
pokrywa nastawnika wartoœci zadanej

Tabela 2 · Materia³y (WN = nr materia³u)

koñcówki gwintowane G ½
koñcówki do wspawania
koñcówki do wlutowania

Wspó³czynnik "z"

5

9

Przestawialny d³awik decyduje o wartoœci przep³ywu. Wbudowana sprê¿yna nastawcza (5) ustala wartoœæ krañcow¹ mierniczego spadku ciœnienia na poziomie 0,2 bar.
Ró¿nica ciœnieñ na zaworze
Minimaln¹ wymagan¹ ró¿nicê ciœnieñ Dpmin miêdzy zasilaniem i powrotem oblicza siê ze wzoru:
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0,43
0,2 bar

Korpus

G-CuSn5ZnPb

Si³ownik

WN 1.4301 h

Grzyb

WN 1.4301
z uszczelnieniem z EPDM

D³awik

mosi¹dz nieulegaj¹cy
odcynkowaniu

Trzpieñ grzyba
Gniazdo

G-CuSn5ZnPb

Sprê¿yna zaworu

WN 1.4310 K

Membrana
Koñcówka gwintowana

0,1 do 1 m3/h

WN 1.4305

EPDM bez wk³adki tekstylnej
mosi¹dz

Koñcówka do wlutowania

mosi¹dz czerwony

Koñcówka do wspawania
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Wymiary
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~65

ISO 228/1-G ¾ B

Ø95

~70

Regulator przep³ywu typu 45-9 N – bez wyposa¿enia dodatkowego
129

L

SW30

koñcówki gwintowane

d1

G½

Ø21,3

Ø21,3

210

SW30

SW30

koñcówki do wlutowania

koñcówki do wspawania

Ciê¿ar

Koñcówki do wlutowania

zawór z si³ownikiem: » 0,85 kg

Wewnêtrzna Ø di

15

18

D³ugoœæ L

107

103

Rys. 4 · Wymiary w mm

Monta¿
– Regulator przystosowany jest przede wszystkim do monta¿u
w poziomych przewodach rurowych.
– Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z kierunkiem wskazanym przez strza³kê na korpusie.
– Si³ownik powinien zwieszaæ siê ku do³owi.
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Tekst zamówienia
Regulator przep³ywu typu 45-9 N
Wyposa¿enie dodatkowe:
przy³¹cze gwintowane G ¾ z koñcówkami do wspawania /
koñcówkami gwintowanymi G ½ / koñcówkami do wlutowania (œrednica wewnêtrzna= 15 lub 18 mm)
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Wartoœci obowi¹zuj¹ dla ca³kowicie otwartego zaworu
Rys. 3 · Wykres przep³ywu dla wody
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Zmiany techniczne zastrze¿one
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