Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym
Typ 45-1 N sta³a wartoœæ zadana · monta¿ w przewodzie ciœnienia plusowego, np. na zasilaniu
Typ 45-3 N sta³a wartoœæ zadana · monta¿ w przewodzie ciœnienia minusowego, np. na powrocie
Zastosowanie
Regulator ró¿nicy ciœnienia dla lokalnych sieci ciep³owniczych
i du¿ych sieci grzewczych · œrednica nominalna DN 15 · sta³a
wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnienia 0,15 lub 0,3 bar · ciœnienie
nominalne PN 10 · dla uzdatnionej wody o temperaturze do
110°C, niepalnych gazów o temperaturze do 80°C.
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu.

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ typu 45-1 N / typu 45-3 N s¹ regulatorami proporcjonalnymi bezpoœredniego dzia³ania przeznaczonymi do zastosowania w technice grzewczej. S³u¿¹ one
do utrzymywania sta³ej wartoœci ró¿nicy ciœnieñ miêdzy zasilaniem i powrotem obwodu grzewczego, co zabezpiecza instalacjê grzewcz¹ przed powstaniem niedozwolonej ró¿nicy
ciœnieñ.
Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym si³ownikiem.
Cechy charakterystyczne
• niewymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne bezpoœredniego dzia³ania,
• sta³a wartoœæ zadana,
• przeznaczone dla wody i niepalnych gazów,
• zawór jednogniazdowy, uszczelnienie miêkkie brak odci¹¿enia ciœnieniowego,
• przeznaczone przede wszystkim dla lokalnych systemów
ciep³owniczych,
• niski poziom szumów, stabilnoœæ pracy, nie wymaga konserwacji.

Rys. 1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 45-1 N

Wykonania
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym • zawór
regulacyjny DN 15 z obustronnym przy³¹czem gwintowanym
zgodnym z ISO 228/1 - G ¾ B umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie
koñcówek gwintowanych G ½, koñcówek do wspawania lub
wlutowania.
Typ 45-1N · regulator ró¿nicy ciœnieñ ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej · przeznaczony do monta¿u w przewodzie o ciœnieniu plusowym, np. w przewodzie zasilaj¹cym (patrz
Zastosowanie, Monta¿)
Typ 45-3N · regulator ró¿nicy ciœnieñ ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej · przeznaczony do monta¿u w przewodzie o ciœnieniu minusowym, np. w przewodzie powrotnym (patrz
Zastosowanie, Monta¿)
Wyposa¿enie dodatkowe
– koñcówki gwintowane G ½, koñcówki do wspawania lub
wlutowania
Wykonanie wed³ug ANSI na ¿yczenie

Przynale¿na karta zbiorcza

T 3120

Rys. 2 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 45-3 N,
wykonanie z koñcówkami do wlutowania

Wydanie grudzieñ 2003 (05/02)

Karta katalogowa
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Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez korpus zaworu (1) w kierunku wskazanym przez strza³kê.
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45-1 N · monta¿ w przewodzie ciœnienia plusowego
Ciœnienie na wylocie zaworu (ciœnienie plusowe) poprzez wbudowany przewód impulsowy (10) oddzia³uje na stronê ciœnienia plusowego (6) membrany regulacyjnej (4). Ciœnienie
minusowe doprowadzane jest przez zewnêtrzny przewód impulsowy (5) i otwór w korpusie zaworu na przeciwn¹ stronê
membrany (7).
45-3 N · monta¿ w przewodzie ciœnienia minusowego
Ciœnienie minusowe na wlocie zaworu oddzia³uje przez otwór
(8) w korpusie zaworu (1) na stronê ciœnienia minusowego (7)
membrany regulacyjnej (4). Ciœnienie plusowe doprowadzone
jest przez zewnêtrzny przewód impulsowy (5) do zewnêtrznej
strony membrany (6).
Membrana si³ownika (4) pozostaje w stanie spoczynku do momentu, a¿ ró¿nica ciœnieñ miêdzy zasilaniem i powrotem ustalona przez sprê¿ynê wartoœci zadanej nie zostanie
przekroczona.
Je¿eli ciœnienie w obwodzie grzewczym wzroœnie, np. wskutek
zamkniêcia zaworu termostatycznego, zwiêksza siê si³a dzia³aj¹ca na membranê (4) po stronie ciœnienia plusowego (6).
Grzyb (2) po³¹czony z membran¹ za poœrednictwem trzpienia
zamyka zawór regulacyjny. W przeciwnym wypadku armatura zostaje otwarta, gdy ciœnienie w obwodzie grzewczym
spadnie, np. z powodu otwarcia zaworu termostatycznego.
Sprê¿yna (3) wbudowana w zaworze regulacyjnym decyduje o
wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ.
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korpus zaworu
grzyb
sprê¿yna nastawcza
membrana si³ownika
przewód impulsowy, zewnêtrzny
si³ownik, strona ciœnienia plusowego
si³ownik, strona ciœnienia minusowego
otwór doprowadzaj¹cy ciœnienie przed zaworem
obustronne przy³¹cza gwintowane z pierœcieniem uszczelniaj¹cym
i koñcówk¹ do wspawania, wlutowania lub koñcówk¹ gwintowan¹ (wyposa¿enie dodatkowe)
przewód impulsowy, dostarczony z urz¹dzeniem

Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia
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regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 45-1 N
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regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 45-3 N
Rys. 3 · Sposób dzia³ania

Tabela 2 · Materia³y (WN = nr materia³u)

DN 15

Korpus

G-CuSn5ZnPb

ISO 228/1- G ¾ B

Si³ownik

WN 1.4301 h

Rodzaj przy³¹cza

koñcówki gwintowane G ½
koñcówki do wspawania
koñcówki do wlutowania

Wspó³czynnik Kvs

2,5

Grzyb
Trzpieñ grzyba

WN 1.4301 i CuZn40Pb2zh
z uszczelnieniem z EPDM
WN 1.4305

Ciœnienie nominalne

PN 10

Gniazdo

G-CuSn5ZnPb

Max. dop. ró¿nica ciœnieñ Dp

4 bar

Sprê¿yna zaworu

WN 1.4310 K

Max. dop. temperatura
uzdatniona woda
gazy niepalne

110°C
80°C

Membrana

Wspó³czynnik z
Wart. zadana ró¿nicy ciœnieñ,
nastawiona na sta³e (do wyboru)
1)

2

0,43
0,15/0,3 bar 1)

Koñcówka gwintowana

EPDM bez wk³adki tekstylnej
mosi¹dz

Koñcówka do wlutowania

mosi¹dz czerwony

Koñcówka do wspawania

St 37

inne wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ na ¿yczenie
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Wykres ciœnienia i temperatury

p

Zakres zastosowania, dopuszczalne wartoœci ciœnienia i temperatury okreœlone s¹ przez dane z wykresu obok.
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Rys. 4 · Wykres ciœnienia i temperatury

Wykres przep³ywu dla wody
.
V
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Wartoœci obowi¹zuj¹ dla ca³kowicie otwartego zaworu.
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Rys. 5 · Wykres przep³ywu dla wody

Zastosowanie, monta¿
Regulacja ró¿nicy ciœnieñ
za pomoc¹ regulatora
typu 45-1 N

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ
za pomoc¹ regulatora
typu 45-3 N

Monta¿
– regulatory do wbudowania w przewody rurowe

przebiegaj¹ce poziomo,
– kierunek przep³ywu zgodny z kierunkiem strza³ki

na korpusie,
_

– si³ownik powinien byæ skierowany ku do³owi.

+

_
+

monta¿ w przewodzie
ciœnienia plusowego

monta¿ w przewodzie
ciœnienia minusowego

----- sta³e przy³¹cze w (na) si³owniku
=== instalacja do monta¿u w wêŸle cieplnym
Rys. 6 · Zastosowanie regulatorów ró¿nicy ciœnieñ
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Wymiary

65

~20

65

ISO 228/1-G ¾ B

~65

~65

ISO 228/1-G ¾ B

Ø95

Ø95

Typ 45-3 N

~70

Typ 45-1 N

Ø21,3

L

210

di

G½

129

Ø21,3

zawór i si³ownik
ciê¿ar: » 0,65 kg

SW30

SW30

koñcówki gwintowane

SW30

koñcówki do wspawania

koñcówki do wlutowania
Koñcówki do wlutowania · wymiary
Ø wewn. di

15

18

D³ugoœæ L

107

103

Rys. 7 · Regulatory typu 45-1 N/45-3 N, wymiary w mm

Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 45-1 N/45-3 N
Wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ …

DF 12/03

Wyposa¿enie dodatkowe:
przy³¹cze gwintowane G ¾ z koñcówkami do wspawania /
koñcówkami gwintowanymi G ½ / koñcówkami do wlutowania (œrednica wewnêtrzna = 15 /18 mm)

Zmiany techniczne zastrze¿one
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