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Karta katalogowa T 2628 PL

Typ 44-0 B · reduktor ciœnienia pary

Zastosowanie
Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾
i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 · ciœnienie nominalne
PN 25 · do pary o temperaturze do 200°C

Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu i z si³ownika z mieszkiem na-
stawczym i nastawnikiem wartoœci zadanej.

Cechy charakterystyczne
• regulatory ciœnienia nie wymagaj¹ce konserwacji ani zasi-

lania z zewn¹trz

• szerokie zakresy wartoœci zadanych z wygodn¹ nastaw¹
wartoœci zadanej

• samodociskowy zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœ-
nieniowym za pomoc¹ mieszka metalowego/bez odci¹¿e-
nia ciœnieniowego

• odporny na korozjê mieszek nastawczy pe³ni¹cy funkcjê
si³ownika

• zwarta konstrukcja o szczególnie ma³ej wysokoœci zabudowy

• korpus z mosi¹dzu czerwonego, ¿eliwa sferoidalnego lub
ze stali nierdzewnej

Reduktor ciœnienia pary, typ 44-0 B (rys. 1) · regulator z zawo-
rem na ciœnienie PN 25, przeznaczony do pary o temperaturze
do 200°C · korpus z gwintem wewnêtrznym G ½, G ¾ i G 1
wykonany z mosi¹dzu czerwonego lub ze stali nierdzewnej ·
korpus ko³nierzowy o œrednicy nominalnej DN 15 i DN 25, wy-
konany ze stali nierdzewnej · korpus ko³nierzowy o œrednicy
nominalnej DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50, wykonany z ¿eli-
wa sferoidalnego

Wykonania specjalne
Regulator typu 44-0 B
• przygotowany do pod³¹czenia manometru lub zewnêtrzne-

go przewodu impulsowego (gwint przy³¹czeniowy G 1/8),

• z elektrycznym nastawnikiem wartoœci zadanej do 10 bar
dla zaworów z gwintem wewnêtrznym G 1 lub o œrednicy
nominalnej DN 25,

• z pneumatycznym nastawnikiem wartoœci zadanej.
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Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Rys. 1 · Reduktor ciœnienia, typ 44-0 B z korpusem z gwintem we-
wnêtrznym wykonanym z mosi¹dzu czerwonego

Reduktor ciœnienia pary, typ 44-0 B
Wzrost ciœnienia za zaworem powoduje zamykanie zaworu.



Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku wskazywanym
przez strza³kê. Po³o¿enie grzyba (3) zaworu decyduje przy tym
o wielkoœci przep³ywu przez przeœwit pomiêdzy grzybem (2)
i gniazdem (3) zaworu.

Przy braku ciœnienia reduktor pary, typ 44-0 B jest otwarty. Je-
¿eli ciœnienie (p2) za zaworem wzroœnie powy¿ej ustawionej
wartoœci zadanej, zawór jest zamykany.

Wymagana wartoœæ ciœnienia, które nale¿y utrzymaæ, jest
przekazywana poprzez otwór (4) w korpusie (1) zaworu do
mieszka nastawczego (5) i przekszta³cana na si³ê nastawcz¹.
Mieszek nastawczy zmienia po³o¿enia grzyba zaworu w zale-
¿noœci od sta³ej wielkoœci w³aœciwej dla sprê¿yny/sprê¿yn (7)
wartoœci zadanej i nastawy wprowadzonej za pomoc¹ nastaw-
nika (8) lub œruby (9) wartoœci zadanej (zakres wartoœci zada-
nych od 8 bar do 20 bar oraz dla korpusu ze stali nierdzewnej
i z ¿eliwa sferoidalnego o œrednicy nominalnej DN 40/50).
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Rys. 2 · Sposób dzia³ania

reduktor ciœnienia, typ 44-0 B
z korpusem z gwintem wewnêtrznym

reduktor ciœnienia, typ 44-0 B
z korpusem ko³nierzowym (¿eliwo sferoidalne)

wykonanie ze stali nierdzewnej/z ¿eliwa sfero-
idalnego (tylko DN 40/50) i zakres wartoœci za-
danych od 8 bar do 20 bar · nastawa wartoœci

zadanej za pomoc¹ œruby imbusowej

Wykonanie specjalne:
otwór z gwintem G 1/8 A
przeznaczony do pod³¹czenia
manometru lub zewnêtrznego
przewodu impulsowego

wykonanie specjalne · regulator przygotowany
do zamontowania manometru lub zewnêtrznego

przewodu impulsowego · wymiary w mm

1 korpus zaworu
2 grzyb
3 gniazdo
4 otwór ciœnienia steruj¹cego
5 mieszek nastawczy
6 mieszek odci¹¿aj¹cy
7 sprê¿yna wartoœci zadanej
8 nastawnik wartoœci zadanej (pokrêt³o)
9 œruba do nastawy wartoœci zadanej
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Tabela 1 · Dane techniczne · wszystkie wartoœci ciœnienia jako nadciœnienie w [bar]
Reduktor ciœnienia pary, typ 44-0 B

Przy³¹cza

korpus z mosi¹dzu czerwonego/
ze stali nierdzewnej

gwint wewnêtrzny G ½, G ¾, G1

korpus ze stali nierdzewnej przy³¹cza ko³nierzowe DN 15, DN 25

korpus z ¿eliwa sferoidalnego przy³¹cza ko³nierzowe DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50

Ciœnienie nominalne PN 25

Maks. dop. temperatura 200°C

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p 16 bar 1)

Zakres wartoœci zadanych, nastawa p³ynna
od 0,2 bar do 2 bar ·od 1 bar do 4 bar · od 2 bar do 6 bar ·

od 4 bar do 10 bar · od 8 bar do 20 bar 2)

Klasa przecieku zgodnie z norm¹ DIN EN 60534-4 0,05% wspó³czynnika KVS

Maks. dop. temperatura otoczenia 60°C

1) DN 40/50: 8 bar
2) Nie dotyczy DN 40/50

Tabela 2 · Wspó³czynniki KVS

Przy³¹cze z gwintem wewnêtrznym

Reduktor ciœnienia pary, typ 44-0 B G ½ G ¾ G 1

Wspó³czynniki KVS

wykonanie standardowe 1,6 1) · 3,2 2 1) · 4 2,5 1) · 5

wykonanie standardowe
– bez odci¹¿enia ciœnieniowego –

0,25 2) · 0,4 2) · 1 2)

Przy³¹cze ko³nierzowe

Œrednica nominalna DN 15 DN 25 DN 40 DN 50

Wspó³czynniki KVS

wykonanie standardowe 1,6 1) · 3,2 2,5 1) · 5 16 20

wykonanie standardowe
– bez odci¹¿enia ciœnieniowego –

0,25 2) · 0,4 2) · 1 2) 8 2)

1) Bez odci¹¿enia ciœnieniowego
2) Z uszczelnieniem metal na metal

Tabela 3 · Materia³y
Korpus mosi¹dz czerwony

CC491K/CC499K ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 stal nierdzewna

Gniazdo 1.4305 1.4404

Grzyb
mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu z uszczelnieniem miêkkim z PTFE 1.4404 z uszczelnieniem

miêkkim z PTFE1.4404 z uszczelnieniem metal na metal

Mieszek odci¹¿aj¹cy 1.4571 1.4571

Sprê¿yna wartoœci zadanej 1.7104 (55SiCr6) 1.4310

Sprê¿yna grzyba 1.4310 1.4310

Mieszek roboczy 1.4571 1.4571

Os³ona sprê¿yny EN AC-44300-DF (ciœnieniowy odlew aluminium) 1.4408

Nastawnik wartoœci zadanej pokrêt³o wykonane z PETP z dodatkiem 30% w³ókna szklanego œruba imbusowa ze stali 1.4571

1) Zakres wartoœci zadanych od 8 bar do 20 bar: œruba imbusowa ze stali 1.457



Wykres przep³ywu wody

Monta¿
Dla reduktora typu 44-0 B obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:

– kierunek przep³ywu zgodnie ze wskazaniem strza³ki na kor-
pusie,

– monta¿ w przewodach rurowych o przebiegu poziomym z
korpusem si³ownika skierowanym do do³u (nastawnik war-
toœci zadanej na dole).

Szczegó³owe informacje zob. instrukcja obs³ugi EB 2626-1.
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Rys. 3 · Wykres przep³ywu wody



Dobór reduktora ciœnienia dla pary, typ 44-0 B
W celu umo¿liwienia doboru reduktora ciœnienia pary, typ
44-0 B na wykresie przedstawiono charakterystyki przep³ywu
(charakterystyki doboru z charakterystykami zaworów) pary
nasyconej.

Dziêki temu – i dysponuj¹c dodatkowymi informacjami o ciœ-
nieniu p1 przed zaworem, ciœnieniu p2 za zaworem oraz o wy-
maganym przep³ywie pary – mo¿na metod¹ graficzn¹ wybraæ
na podstawie charakterystyki zaworu odpowiedni zawór typu
44-0 B.

Dokonuj¹c wyboru zaworu nale¿y zawsze uwzglêdniæ wykresy
prêdkoœci przep³ywu (rys. 5) i obci¹¿enia zaworu (rys. 6).

Jako wielkoœæ przy³¹cza zaworu typu 44-0 B nale¿y zawsze
wybieraæ wiêksz¹ z ustalonych.
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Rys. 4 · Wykres doboru w zale¿noœci od prêdkoœci przep³ywu

Wszystkie wartoœci ciœnienia podano jako nadciœnienie w bar · przep³yw pary w kg/h

charakterystyka doboru

charakterystyka zaworu
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Rys. 5 · Wykres doboru w zale¿noœci od obci¹¿enia zaworu

charakterystyki zaworów

wielkoœæ przy³¹cza

charakterystyki doboru

ciœnienie p1 przed zaworem

Wszystkie wartoœci ciœnienia podano jako nadciœnienie w bar · przep³yw pary w kg/h
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Tabela 4 · Wymiary i ciê¿ar
Regulatory z korpusem z gwintem wewnêtrznym · mosi¹dz czerwony i stal nierdzewna 1.4408

Wielkoœæ przy³¹cza G ½ G ¾ G 1
Gwint wewnêtrzny G ½” ¾” 1”

D³ugoœæ zabudowy L 65 mm 75 mm 90 mm

Rozwartoœæ klucza SW 34 mm 34 mm 46 mm

Ciê¿ar, oko³o
mosi¹dz czerwony/

stal nierdzewna
1,0 kg 1,1 kg 1,5 kg

Rys. 6 · Wymiary

Wymiary regulatorów z korpusem z gwintem wewnêtrznym, w mm

korpus: mosi¹dz czerwony

1) Zakres wartoœci zadanych od 8 bar do 20 bar; nastawa wartoœci zadanej za pomoc¹ œruby imbusowej

korpus: stal nierdzewna

Wymiary w nawiasach dotycz¹ regulatorów o zakresie wartoœci
zadanych od 8 bar do 20 bar



Tekst zamówienia
Reduktor ciœnienia pary, typ 44-0 B
Materia³ korpusu:
mosi¹dz czerwony, stal nierdzewna lub ¿eliwo sferoidalne

Z korpusem z gwintem wewnêtrznym G … lub
z korpusem ko³nierzowym DN …

Zakres wartoœci zadanych … bar, wspó³czynnik KVS…

Ewentualnie wykonanie specjalne

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Rys. 7 · Wymiary

Wymiary regulatorów z korpusem ko³nierzowym, w mm

wykonanie o œrednicy nominalnej
DN 15/25 z pokrêt³em, o œrednicy
nominalnej DN 40/50 oraz dla za-
kresu wartoœci zadanych od 8 bar
do 20 bar ze œrub¹ nastawcz¹

Tabela 5 · Wymiary i ciê¿ar
Regulatory z korpusem ko³nierzowym · ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 i stal nierdzewna 1.4408

Wielkoœæ przy³¹cza DN 15 D 25 DN 40 DN 50
D³ugoœæ zabudowy L 130 mm 160 mm 200 mm 230 mm

Wysokoœæ H1 155 mm 155 mm 245 mm 245 mm

Wysokoœæ H2 – – 95 mm 95 mm

Ciê¿ar, oko³o
mosi¹dz czerwony/

stal nierdzewna
2,6 kg 4,2 kg 7 kg 8 kg

korpus: stal nierdzewna korpus: ¿eliwo sferoidalne


