
Zastosowanie

Regulacja, kontrola i ograniczanie temperatury w wytworni-
cach i wymiennikach ciep³a, wyposa¿anych w atestowane
urz¹dzenia.
Urz¹dzenia s³u¿¹ do regulacji i zabezpieczenia zasilanych
poœrednio wytwornic ciep³a w instalacjach c.o. i c.w.u.

W wytwornicach lub wymiennikach ciep³a zasilanych par¹,
gor¹cymi cieczami lub ciep³em sieciowym odnoœne przepisy
(np. normy DIN 4747-1, DIN EN 12828 i DIN 4753) wyma-
gaj¹ stosowania regulatorów temperatury, ograniczników tem-
peratury, czujników temperatury bezpieczeñstwa, ograniczni-
ków temperatury bezpieczeñstwa. Urz¹dzenia te musz¹ posia-
daæ odpowiedni atest. Urz¹dzenia opisane w niniejszej karcie
zbiorczej zosta³y sprawdzone przez placówkê niemieckiego
Urzêdu Dozoru Technicznego (TÜV) i uzyska³y dopuszczenie
o podanym ni¿ej numerze rejestru.

Oznaczenia urz¹dzeñ

Oznaczenia urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych zosta³y okreœlone
w normie DIN EN 14597 (Urz¹dzenia do regulacji i ogranicza-
nia temperatury w instalacjach wytwarzaj¹cych ciep³o). Tempera-
tury podane na rys. 1 do 3 odnosz¹ siê do typowych zakresów
zastosowania przedstawionych urz¹dzeñ. Niezbêdne wyposa¿e-
nie musi spe³niaæ wymagania instalacji i odnoœnych przepisów
dotycz¹cych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.

Regulatory temperatury (TR) (atestowane) s¹ niezbêdne w wie-
lu instalacjach. Stale rejestruj¹ temperaturê bêd¹c¹ wielkoœci¹
regulowan¹, porównuj¹ j¹ z wartoœci¹ zadan¹, oddzia³ywuj¹
na wartoœæ rzeczywist¹ temperatury dopasowuj¹c j¹ do war-
toœci zadanej i w wypadku przekroczenia wartoœci zadanej od-
cinaj¹ dop³yw energii.

Czujniki temperatury bezpieczeñstwa (STW) odcinaj¹ dop³yw
energii w wypadku osi¹gniêcia zadanej wartoœci granicznej,
uszkodzenia kapilary lub nieszczelnoœci w obwodzie czujni-
ków (rys. 2, 3). Odblokowanie urz¹dzenia nastêpuje samo-
czynnie w momencie spadku temperatury poni¿ej wartoœci gra-
nicznej i usuniêcia przyczyny uszkodzenia.

Ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB) przerywaj¹
i odcinaj¹ dop³yw energii w wypadku osi¹gniêcia zadanej
wartoœci granicznej, uszkodzenia kapilary lub nieszczelnoœci
w obwodzie czujników (rys. 1). Odblokowanie i ponowne uru-
chomienie urz¹dzenia jest mo¿liwe tylko za pomoc¹ odpo-
wiedniego narzêdzia po spadku temperatury poni¿ej wartoœci
granicznej i usuniêciu przyczyny uszkodzenia.

Ograniczniki ciœnienia (DB) przerywaj¹ i odcinaj¹ dop³yw
energii w wypadku osi¹gniêcia nastawionej wartoœci granicz-
nej. Odblokowanie i ponowne uruchomienie urz¹dzenia jest
mo¿liwe po spadku ciœnienia poni¿ej wartoœci granicznej i usu-
niêciu przyczyny uszkodzenia.
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Karta zbiorcza T 2040 PL

Przynale¿ne karty katalogowe
T 2111, T 2112, T 2113, T 2121, T 2123,
T 2131, T 2133, T 2043, T 2046

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania

Atestowane urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

Typ 1/..., 4/..., 8/..., 9/...

Rys. 1 · Przygotowanie c.w.u. zgodnie z norm¹ DIN 4753

Rys. 3 · Podgrzewanie c.w.u. z wykorzystaniem regulatora tem-
peratury i ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa zgodnie
z norm¹ DIN 4747-1

Wskazówka

Oferujemy urz¹dzenia z atestem typu
dla instalacji wykonanych zgodnie
z normami DIN 4747-1, DIN EN 12828
i DIN 4753.

Rys. 2 · Instalacja grzewcza z czujnikiem temperatury bezpie-
czeñstwa wed³ug DIN 4747-1
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Atestowane urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Wykonania dla DN 15 do DN 150, PN 16 do PN 40
i wartoœci granicznych do 120°C

Czujniki temperatury regulatorów i ograniczników pracuj¹ na
zasadzie rozszerzalnoœci cieczy lub na zasadzie adsorpcji.
Zale¿na od temperatury zmiana ciœnienia w czujniku pomiaro-
wym prowadzi do zmiany po³o¿enia grzyba zaworu i w ten
sposób do zmiany natê¿enia przep³ywu noœnika ciep³a.
Oferujemy wykonania z zaworem przelotowym i trójdrogowym.

Czas reakcji czujników temperatury

Dynamika czujnika temperatury w decyduj¹cy sposób zale¿y
od jego czasu reakcji i sta³ej czasowej.
W tabeli 2 zestawiono sta³e czasowe termostatów firmy SAMSON
wykorzystuj¹cych ró¿ne zasady dzia³ania, okreœlone podczas po-
miarów w wodzie.

Regulatory temperatury TR (rys. 4)

sk³adaj¹ siê z termostatu regulacyjnego typu 2231 do 2235
i z zaworu regulacyjnego typu 2111, 2114, 2118 lub 2119.
Reguluj¹ one temperaturê i przerywaj¹ dop³yw energii w wy-
padku przekroczenia okreœlonej wartoœci zadanej.

Regulatory z atestem typu

Oferujemy atestowane regulatory temperatury TR.
Numer rejestru podajemy na ¿yczenie klienta.

Czujniki temperatury bezpieczeñstwa STW (rys. 5)

Czujniki temperatury bezpieczeñstwa STW sk³adaj¹ siê z ter-
mostatu bezpieczeñstwa typu 2213 i zaworu regulacyjnego
typu 2111, 2114, 2118 lub 2119.
Termostat bezpieczeñstwa powoduje zamkniêcie zaworu nie
tylko w wypadku osi¹gniêcia wartoœci granicznej temperatury
nastawianej w zakresach od –10°C do 90°C lub od 20°C do
120°C, lecz tak¿e w wypadku uszkodzenia kapilary i nie-
szczelnoœci w obwodzie czujnika. Odblokowanie urz¹dzenia
nastêpuje samoczynnie po usuniêciu przyczyny uszkodzenia i
spadku temperatury poni¿ej wartoœci granicznej.
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Rys. 4.1
Typ 2111/2231 lub
typ 2114/2231

Rys. 4 · Regulator temperatury TR z termostatem typu 2231

Rys. 4.2
Typ 2118/2231 lub
typ 2119/2231

STW

5

Rys. 5.1
Typ 2111/2213 lub
typ 2114/2213

STW

2

5

Rys. 5.2
Typ 2118/2213 lub
typ 2119/2213

Tabela 1 · Przegl¹d typów regulatorów temperatury

Typ ... z zaworem typu ... · DN/G Karta katalogowa

1/...
2111· DN 15 do 50 T 2121

2111· G 1
2 do 1 T 2112

1 u/... 2121· DN 15 do 50/G 1
2 do 1 T 2113

4/...
2114 · DN 15 do 250

T 2121

4 u/... T 2123

8/... 2118 · DN 15 do 50 T 2131

9/... 2119 · DN 15 do 150 T 2133

Tabela 2 · Sta³e czasowe termostatów

Zasada
dzia³ania

Termostat
typu

Sta³a czasowa w s

tuleja zanurzeniowa

nie tak

Rozszerzalnoœæ
termiczna
cieczy

2231 70 s 120 s

2232 65 s 110 s

2233 25 s – 1)

2234 15 s – 1)

2235 10 s – 1)

2213 70 s 120 s

Adsorpcja 2212 – 1) 40 s

1) Niedopuszczalne

Rys. 5 · Czujnik temperatury bezpieczeñstwa STW
z termostatem bezpieczeñstwa typu 2213



Kombinowane regulatory temperatury TR
z czujnikiem temperatury bezpieczeñstwa STW (rys. 6)

W kombinowanym urz¹dzeniu TR/STW termostat regulacyjny
spe³nia funkcjê regulatora temperatury TR. Równie¿ w tym wy-
konaniu zawór przelotowy mo¿e byæ zast¹piony zaworem trój-
drogowym.

Regulatory z atestem typu

Oferujemy atestowane czujniki temperatury bezpieczeñstwa
z termostatem bezpieczeñstwa typu 2213. Numer rejestru po-
dajemy na ¿yczenie klienta.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa 2043.

Ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa STB (rys. 7)

sk³adaj¹ siê z termostatu bezpieczeñstwa typu 2212 i zaworu
regulacyjnego typu 2111, 2114, 2118 lub 2119.
Sprê¿yna pomocnicza termostatu powoduje zamkniêcie i zablo-
kowanie zaworu w wypadku osi¹gniêcia wartoœci granicznej
temperatury nastawianej w zakresie od 10°C do 95°C, od 20°C
do 120C lub od 70°C do 120°C oraz uszkodzenia kapilary i nie-
szczelnoœci w obwodzie czujnika. Równie¿ dodatkowy wyzwa-
lacz elektryczny lub element ciœnieniowy powoduj¹ zamkniêcie i
zablokowanie zaworu w wypadku przerwania obwodu pomocni-
czego funkcji awaryjnego zamykania, przekroczenia wartoœci
granicznej, uszkodzenia urz¹dzenia lub braku dop³ywu energii.
Odblokowanie i ponowne uruchomienie urz¹dzenia jest mo¿li-
we tylko za pomoc¹ specjalnego narzêdzia dostarczanego
wraz z nim, po usuniêciu przyczyny uszkodzenia i spadku tem-
peratury poni¿ej wartoœci granicznej.

Po³¹czenie regulatora temperatury TR ...
z ogranicznikiem temperatury bezpieczeñstwa (TR/STB)
z ogranicznikiem temperatury bezpieczeñstwa STB
i ogranicznikiem ciœnienia DB (TR/STB//DR)

W kombinowanych urz¹dzeniach TR/STB (rys. 8) i TR/STB/DB
(rys. 9) termostat regulacyjny zamontowany na termostacie
bezpieczeñstwa spe³nia funkcjê regulatora temperatury TR, na-
tomiast element ciœnieniowy (typu 2401) funkcjê ogranicznika
ciœnienia DB.
We wszystkich wykonaniach zawór przelotowy mo¿e byæ
zast¹piony zaworem trójdrogowym.

Regulatory z atestem typu

Numer rejestru atestowanych urz¹dzeñ podajemy na ¿yczenie
klienta; z
– termostatem bezpieczeñstwa typu 2212
– elementem ciœnieniowym typu 2401
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 2046.

Poszerzony zakres bezpieczeñstwa zgodnie z norm¹
DIN EN 14597

Czujnik STW i ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa STB
charakteryzuj¹ siê okreœlonym w normie DIN 3440 „poszerzo-
nym zakresem bezpieczeñstwa“, poniewa¿ reaguj¹ tak¿e w wy-
padku uszkodzenia urz¹dzenia.
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10Legenda do rys. 6 do 11

1 zawór przelotowy typu 2111 lub typu 2114
2 zawór trójdrogowy typu 2118 lub typu 2119
3 termostat regulacyjny typu 2231

(do wyboru tak¿e typu 2232, 2233, 2234 lub 2235)
5 termostat bezpieczeñstwa typu 2213
7 termostat bezpieczeñstwa typu 2212
8 element ciœnieniowy typu 2401
10 sygnalizator lub wyzwalacz elektryczny (dodatkowo)

Rys. 6 · Regulator temperatury i czujnik temperatury bezpie-
czeñstwa (TR/STW) z termostatem regulacyjnym typu 2231 i ter-
mostatem bezpieczeñstwa typu 2213, typ 2114/2231/2213

Rys. 7 · Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa STB
z termostatem bezpieczeñstwa typu 2212, typ 2111/2212
lub typ 2114/2212

Rys. 8 · Regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpie-
czeñstwa (TR/STB) z termostatem regulacyjnym i bezpieczeñstwa,
typ 2114/2231/2212

Rys. 9 · Regulator temperatury, ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa i ogranicznik ciœnienia (TR/STB/DB),
typ 2114/2231/2212/2401



Wykonanie specjalne

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa i ogranicznik ciœnie-
nia mog¹ byæ dodatkowo wyposa¿one w sygnalizator elek-
tryczny i/lub wyzwalacz elektryczny.
W sygnalizator wbudowany jest mikroprze³¹cznik (maks.
obci¹¿enie: 230 V~, 10 A przy obci¹¿eniu rezystancyjnym),
który w wypadku przekroczenia granicznej wartoœci temperatu-
ry lub uszkodzenia czujnika (kapilary) wysy³a sygna³ graniczny.
Elektromagnes wyzwalacza elektrycznego w³¹czany jest w ob-
wód pomocniczy funkcji awaryjnego zamykania i w normal-
nych warunkach pracy pozostaje wzbudzony. W wypadku
przerwania obwodu odwzbudzony elektromagnes zwalnia
sprê¿ynê pomocnicz¹, która powoduje zamkniêcie zaworu.
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Rys. 10 · Schemat sygnalizatora

Rys. 11 · Schemat wyzwalacza elektrycznego
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