
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42

Regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania
do regulacji przep³ywu z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym

Typ 42-36 E

Zastosowanie
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania do regulacji przep³ywu
w instalacjach ciep³owniczych lub rozbudowanych systemach
ogrzewania.
W kombinacji z si³ownikiem elektrycznym do pod³¹czenia
sygna³u steruj¹cego z elektronicznego regulatora c.o.

Z zaworami o œrednicach nominalnych od DN 15 do DN 250,
na ciœnienie nominalne od PN 16 do PN 40, dla cieczy o tem-
peraturze od 5°C do 150°C.

Wzrost przep³ywu lub wartoœci sygna³u wyjœciowego
„zamknij” regulatora elektronicznego powoduje zamykanie
zaworu. Pierwszeñstwo ma zawsze sygna³ o wiêkszej wartoœci.
Regulatory kombinowane sk³adaj¹ siê z:
– zaworu regulacyjnego z korpusem ko³nierzowym
– si³ownika membranowego
– elementu do nastawy wartoœci zadanej przep³ywu i monta-

¿u si³ownika elektrycznego
– si³ownika elektrycznego.
Si³ownik elektryczny mo¿e byæ dostarczony w wersji z funkcj¹ na-
stawy awaryjnej lub w wersji bez funkcji nastawy awaryjnej.
Si³ownik zmienia wartoœæ zadan¹ przep³ywu w zale¿noœci od sy-
gna³u wyjœciowego otrzymywanego z regulatora elektrycznego.
Zawory mog¹ byæ wyposa¿one nastêpuj¹ce typy si³owników:
– zawory o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 50: si³ow-

nik typu 5824 bez funkcji bezpieczeñstwa lub typu 5825
z funkcj¹ bezpieczeñstwa (rys. 1). Szczegó³owe informacje
na temat zob. karta katalogowa 4 T 5824

– zawory o œrednicy nominalnej od DN 65 do DN 100: si³ow-
nik elektryczny typu 3374-11 bez funkcji bezpieczeñstwa
lub typu 3374-21 z funkcj¹ bezpieczeñstwa (rys. 1). Szcze-
gó³owe informacje zob. karta katalogowa 4 T 8331

– zawory o œrednicy nominalnej od DN 125 do DN 250:
si³ownik elektrohydrauliczny typu 3274-11 bez funkcji bez-
pieczeñstwa
lub typu 3274-21 z funkcj¹ bezpieczeñstwa. Szczegó³owe
informacje zob. karta katalogowa 4 T 8340

– si³ownik elektryczny typu 3374-15 – bez funkcji bezpieczeñstwa
– szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa 4 T 8331.

Cechy charakterystyczne:
• nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bezpo-

œredniego dzia³ania sterowany przez przep³ywaj¹ce medium
• zwarta konstrukcja
• du¿a dok³adnoœæ regulacji ustawionego maks. przep³ywu przez

zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo
• jakoœæ regulacji niezale¿na od ró¿nicy ciœnieñ w sieci, np.

przy regulacji temperatury za pomoc¹ pogodowych
urz¹dzeñ regulacyjnych

• przeznaczony dla wody i innych cieczy, o ile nie wywo³uj¹
one korozji zastosowanych materia³ów

Wykonania
Typ 42-36 E (rys. 1) · regulator przep³ywu o œrednicy od DN 15
do DN 250, sk³adaj¹cy siê z si³ownika membranowego typu
2426 i z zaworu typu 2423 E z d³awikiem do nastawy wartoœci
zadanej przep³ywu · przeznaczony do monta¿u w przewodzie
zasilaj¹cym lub powrotnym.
Zakresy wartoœci zadanych przep³ywu podane w tabeli 3 od-
nosz¹ siê do wody jako medium i wartoœci koñcowej miernicze-
go spadku ciœnienia 0,2 bar lub 0,5 bar.
Oferujemy urz¹dzenia regulacyjne z atestem zgodnie z norm¹
DIN 14597. Numer atestu podajemy na zapytanie.

Wykonania specjalne
Wykonanie dla olejów mineralnych · wykonanie dla tempera-
tury do 220°C.

Wykonania zgodnie z normami ANSI na zapytanie.

Przynale¿na karta zbiorcza 4 T 3000 Wydanie: lipiec 2015 (08/14)
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Regulator przep³ywu, typ 42-36 E
z si³ownikiem typu 3374

Regulator przep³ywu, typ 42-36 E
z si³ownikiem typu 5825

Rys. 1 · Regulator przepływu, typu 42-36 E
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Regulator typ 42-36 E

Urz¹dzenie podstawowe typ 42-36

zob. karta katalogowa … T 3015

Zastosowanie do
regulacji przep³ywu &V

regulator typu 42-36 E
z si³ownikiem elektrycz-

nym typu 5824/25

regulator typu 42-36 E
z si³ownikiem elektrycz-

nym typu 3374

regulator typu 42-36 E
z si³ownikiem elektrohydraulicznym typu 3274

lub z si³ownikiem elektrycznym typu 3374

Monta¿ na
zasilaniu • • •

powrocie • • •

P³ynna nastawa wartoœci zadanej &V • • •

Si³ownik elektryczny

Œrednica
nominalna

si³ownik|
funkcja bezpieczeñstwa

≤ DN 50
typ 5824 nie •

typ 5825 tak •

od DN 65
do DN 100

typ 3374-11 nie •

typ 3374-21 tak •

≥ DN 125

typ 3274-11 nie •

typ 3274-21 tak •

typ 3374-15 nie •

W tabeli przedstawione s¹ ró¿ne wykonania regulatorów kombinowanych i mo¿liwoœci ich zastosowania. Szczegó³owy opis
urz¹dzenia podstawowego zawiera karta katalogowa4T 3015.

Tabela 1 · Dobór kombinacji urządzeń

Przyk³ady zastosowania

wêze³ cieplny wymiennikowy z regulatorem przep³ywu, typu 42-36 E wêze³ cieplny bezpoœredni z regulatorem przep³ywu, typu 42-36 E

regulator typu 42-36 E regulator typu 42-36 E

Rys. 2 · Wêze³ cieplny z regulatorem przep³ywu, typu 42-36 E



Ró¿nica ciœnieñ na zaworze

Minimalna wymagana ró¿nica ciœnieñ ∆pmin na zaworze obli-
czana jest za pomoc¹ wzoru:

∆pmin = ∆pmier. +
&V

K VS
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∆pmin minimalna ró¿nica ciœnieñ na zaworze w [bar]
∆pmier. mierniczy spadek ciœnienia w [bar] wywo³any w miejscu

d³awienia na potrzeby pomiaru strumienia objêtoœci
&V zadany przep³ywu objêtoœciowy w m3/h
KVS wspó³czynnik przep³ywu przez zawór w m3/h

Przyk³ad zastosowania

Rys. 3 · Instalacja wtryskowa z regulatorem przepływu typu 42-36 E

regulator typu 42-36 E

Zawór typu 2423 E odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna od DN 15 do DN 250 od DN 125 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16, PN 25 i PN 40

Maks. temperatura medium 150°C

Maks. temperatura otoczenia 50°C

Tabela 3 · Współczynniki KVS, xFZ, zakresy wartości zadanej przepływu dla wody i maks. dop. różnica ciśnień

Zawór typu 2423 E · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Skok 10 mm 16 mm 22 mm

Wspó³czynnik KVS 4 6,3 8 16 20 32 50 80 125 190 280 420 500

Wspó³czynnik xFZ 0,65 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,3

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p 25 bar 20 bar 16 bar 12 bar 10 bar

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu dla wody w m3/h

przy mierniczym spadku
ciœnienia 0,2 bar

0,5 do
2

0,5 do
3

0,8 do
3,5

2 do
7

3 do
11

3 do
16

5 do
28

7 do
35 1)

10 do
63

40 do
80

50 do
120

70 do
180

90 do
220

przy mierniczym spadku
ciœnienia 0,5 bar

0,8 do
3

0,8 do
4,5

1,2 do
5,3

3 do
9,5

4,5 do
16

4,5 do
24

7,5 do
40

10 do
55

15 do
90

60 do
120

75 do
180

100 do
260

120 do
300

Zawór typu 2423 E · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna                                                  DN 125 150 200 250

Wspó³czynniki KVS w m3/h 250 380 650 800

Wspó³czynnik xFZ 0,35 0,3

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p 12 bar 10 bar

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu dla wody w m3/h

przy mierniczym spadku
ciœnienia

∆pmier. = 0,2 bar 40 do 90 50 do 140 70 do 220 90 do 260

∆pmier. = 0,5 bar 60 do 130 75 do 200 100 do 310 120 do 360
1) Od 7 m3/h do 35 m3/h z si³ownikiem z membran¹ o powierzchni 160 cm2; od 7 m3/h do 40 m3/h z si³ownikiem z membran¹ o powierzchni 320 cm2

Tabela 2 · Dane techniczne zaworów · wszystkie ciśnienia w [bar]
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Tabela 4 · Dane techniczne siłowników

Si³owniki elektryczne typu 5824-10, 5825-10, 5824-20, 5825-20, 3374-11, 3374-21

Œrednica nominalna od DN 15 do DN 25 od DN 32 do DN 50 od DN 65 do DN 100

Typ … 5824-10 5825-10 5824-20 5825-20 3374-11 3374-21

Funkcja bezpieczeñstwa nie tak nie tak nie tak

Skok nominalny 6 mm 12 mm 15 mm

Czas przestawienia
przy skoku nominalnym 45 s 70 s 120 s

Czas przestawienia w przy-
padku zadzia³ania funkcji
bezpieczeñstwa

– 4 s – 6 s – 12 s

Si³a nastawcza 700 N – 700 N –

2500 N

500 N,
trzpieñ wci¹gany

2000 N,
trzpieñ wysuwany

Nominalna si³a nastawcza
sprê¿yny pomocniczej – 500 N – 500 N

Przy³¹cze elektryczne 24 V lub 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz lub 60 Hz (±10%) 1)

Pobór mocy 5 VA 7 VA 5 VA 7 VA maks. 18 VA

Dop. temperatura otoczenia od 0°C do 50°C od 5°C do 60°C

Dop. temperatura
na trzpieniu ³¹cz¹cym od 0°C do 130°C –

Szczegó³owe informacje
zob. karta katalogowa... 4T 5824 4T 8331

Si³owniki elektrohydrauliczne typu 3274-11, 3274-21 · si³ownik elektryczny typu 3374-15

Œrednica nominalna od DN 125 do DN 250

Typ … 3274-11 3274-21 3374-15

Funkcja bezpieczeñstwa nie tak nie

Skok nominalny 30 mm

Czas przestawienia
przy skoku nominalnym 120 s

Czas przestawienia w przy-
padku zadzia³ania funkcji
bezpieczeñstwa

– 30 s –

Si³a nastawcza
2100 N, trzpieñ wci¹gany
2000 N, trzpieñ wysuwany 2500 NNominalna si³a nastawcza

sprê¿yny pomocniczej

Przy³¹cze elektryczne 230 V, 50 Hz lub 60 Hz (±10%) 1)

Pobór mocy 80 VA maks. 18 VA

Dop. temperatura otoczenia od –35°C 2) do 60°C od 5°C do 60°C

Dop. temperatura
na trzpieniu ³¹cz¹cym – –

Szczegó³owe informacje
zob. karta katalogowa... 4T 8340 4T 8331

1) 24 V/50 Hz lub 60 Hz lub
2) Z ogrzewaniem
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Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 25 PN 16/25/40

Korpus zaworu ¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo
1.0619

staliwo
nierdzewne

1.4408

stal kuta
nierdzewna
1.4571 1)

Gniazdo 1.4104, 1.4006 1.4571, 1.4404

Grzyb
do DN 100 1.4104, 1.4006 2) 1.4571, 1.4404

od DN 125 do DN 250 1.4301, 1.4571 z uszczelnieniem z PTFE

Trzpieñ grzyba 1.4301

Mieszek odci¹¿aj¹cy 1.4571 · od DN 125: 1.4404

Dolna czêœæ zaworu P265GH 1.4571

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalowym

Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 16/25 PN 16/25/40

Korpus zaworu ¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo
1.0619

staliwo
nierdzewne

1.4408
–

Gniazdo zaworu mosi¹dz czerwony 3)

Grzyb (wykonanie standardowe) mosi¹dz czerwony 3) · z uszczelnieniem miêkkim z EPDM, maks. 150°C
lub z uszczelnieniem miêkkim z PTFE, maks. 150°C

Odci¹¿enie ciœnieniowe os³ony membrany z blachy stalowej DD11 · membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM,
maks. 150°C lub membrana z NBR, maks. 80°C

Si³ownik typu 2426

Os³ony membrany blacha stalowa DD11 1.4301

Membrana EPDM z wk³adk¹ tekstyln¹ (wykonanie specjalne dla olejów mineralnych: FPM (FKM))

Tuleja prowadz¹ca tuleja DU PTFE

Si³ownik elektryczny typu 5824 i 5825

Korpus, pokrywa korpusu tworzywo sztuczne (PPO - politlenek fenylu wzmocniony w³óknem szklanym)

Nakrêtka ko³pakowa mosi¹dz

Si³ownik elektrohydrauliczny typu 3274

Korpus, pokrywa korpusu aluminium odlewane ciœnieniowo

Cylinder rura cylindryczna hydrauliczna

T³ok nastawczy stal i NBR

Trzpieñ t³oka C 45 chromowany twardo

Trzpieñ si³ownika 1.4104

Olej hydrauliczny Special HLP, bez silikonu

Si³ownik elektryczny typu 3374

Korpus i pokrywa korpusu PPO - politlenek fenylu wzmocniony w³óknem szklanym

Mocowanie centralne i jarzmo ko³nierz: aluminium, gwint przy³¹czeniowy M 30 x 1,5
blacha kszta³towa: 1.4301H odlew w korpusie, otwór 30 mm

Trzpieñ si³ownika 1.4305
1) Tylko DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50
2) Opcjonalnie z uszczelnieniem miêkkim dla standardowych wspó³czynników KVS
3) Wykonanie specjalne 1.4409

Tabela 5 · Materiały · numer materiału zgodnie z normami DIN EN



Sposób dzia³ania (zob. rys. 6)
Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z regulatora bezpoœredniego
dzia³ania s³u¿¹cego do regulacji przep³ywu i z si³ownika elek-
trycznego lub elektrohydraulicznego. Sposób dzia³ania regula-
tora jest opisany w karcie katalogowej4T 3015.

Element ³¹cz¹cy (9) s³u¿y do nastawy wartoœci zadanej prze-
p³ywu i do zamontowana si³ownika elektrycznego. Si³ownik ten
jest sterowany przez sygna³ z regulatora elektronicznego (prze-
wa¿nie regulatora temperatury) i poprzez zmianê po³o¿enia
d³awika oddzia³uje na wielkoœæ przep³ywu.

Rzeczywista regulacja odbywa siê za pomoc¹ si³ownika
membranowego.

Do regulacji wykorzystywany jest zawsze silniejszy sygna³.

Przep³ywaj¹ce medium wytwarza na d³awiku spadek ciœnienia
∆pmier., którego sygna³ jest doprowadzany poprzez przewód
impulsowy (18) i wewnêtrzny kana³ w grzybie zaworu do
membrany nastawczej (12), gdzie jest przetwarzany na si³ê
nastawcz¹. Si³ownik membranowy reguluje ∆pmier. na d³awiku
oraz przep³yw okreœlony przez nastawê d³awika utrzymuj¹c
równowagê pomiêdzy si³¹ napiêcia sprê¿yn grzyba i si³¹
si³ownika. Maks. przep³yw nastawia siê za pomoc¹ nastawni-
ka (1.1) wartoœci zadanej decyduj¹c w ten sposób o okreœlo-
nym maksymalnym otwarciu d³awika. Je¿eli do zasilanie insta-
lacji wymagany jest przep³yw mniejszy od maks. ustawionej
wartoœci, to si³ownik elektryczny przestawi d³awik w odpowied-
nie po³o¿enie, podobnie jak grzyb zaworu z si³ownikiem.

Poniewa¿ tak¿e przy zmieniaj¹cej siê ró¿nicy ciœnieñ w instalacji
spadek ciœnienia na d³awiku jest utrzymywany na sta³ym pozio-
mie, to armatura ma - w stosunku do regulowanego sygna³em
elektrycznym d³awika - autorytet zaworu wynosz¹cy 1. W ten
sposób np. na jakoœæ regulacji temperatury za pomoc¹ urz¹dzeñ
pogodowych jest niezale¿na od ró¿nicy ciœnieñ w sieci.

Dodatkowa regulacja temperatury
Kombinacje urz¹dzeñ o œrednicy do DN 150 (wiêksze œrednice
nominalne na zapytanie) mo¿na wyposa¿yæ dodatkowo w
przy³¹cze podwójne (zob. karta katalogowa4T 3019) i termostat
regulacyjny typu 2231 lub 2232 (zob. karta zbiorcza4T 2010).
Pracuj¹ one bez energii pomocniczej i umo¿liwiaj¹ w³¹czenie do
uk³adu regulacji dodatkowej wielkoœci dla regulacji lub ograni-
czania temperatury.

Monta¿
Przy wyborze miejsca zamontowania upewniæ siê, ¿e po zmon-
towaniu ca³ej instalacji regulator bêdzie ³atwo dostêpny.

Zawory montowaæ w przewodach o przebiegu poziomym tak,
aby si³ownik membranowy by³ skierowany do do³u. Kierunek
przep³ywu medium musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki
na korpusie zaworu.

Zawór i si³ownik dostarczane s¹ w oddzielnych opakowa-
niach. Si³ownik elektryczny lub elektrohydrauliczny mo¿na za-
montowaæ przed lub po zamontowaniu zaworu. Do po³¹czenia
si³ownika z zaworem s³u¿y nakrêtka ko³pakowa.

Podczas izolowania regulatora nie nale¿y izolowaæ si³ownika
elektrycznego i nakrêtki ko³pakowej. Dopuszczalna temperatu-
ra otoczenia nie mo¿e zostaæ przekroczona. W razie potrzeby
dla ochrony si³ownika nale¿y zastosowaæ element poœredni.
Zakoñczenie izolacji nie mo¿e wówczas znajdowaæ siê wy¿ej
ni¿ oko³o 25 mm od górnej krawêdzi korpusu zaworu.

Wyposa¿enie dodatkowe
Niezbêdne elementy wyposa¿enia dodatkowego, np. zawory
iglicowe, naczynia kondensacyjne i przewody impulsowe opi-
sane s¹ w karcie katalogowej4T 3095.
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12.2

Rys. 4 · Regulator typu 42-36 E z siłownikiem elektrycznym
typu 5825

12.2 trzpieñ membrany
14 sprê¿yny wartoœci

zadanej
18 przewód impulsowy

1.1 d³awik nastawy wartoœci
zadanej przep³ywu

2 gniazdo
3 grzyb
5 mieszek odci¹¿aj¹cy
7 trzpieñ grzyba
9 element ³¹cz¹cy
12 membrana nastawcza
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Rys. 5 · Wymiary regulatorów z zaworem odciążonym za pomocą mieszka

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

Rysunki wymiarowe zaworu typu 2423 E odci¹¿onego za pomoc¹ mieszka, o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 250

L

H2

H1
H

ØD

regulator typu 42-36 E
z si³ownikiem typu 5824/5825

50
29

4

60
193

H3

H4

L
H

H1

regulator typu 42-36 E
z si³ownikiem typu 3374

H3

L

H4

H

H1

regulator typu 42-36 E
z si³ownikiem typu 3274/3374

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230 290 310 350

Wysokoœæ zabudowy H 1 225 300 355

Wysokoœæ za-
budowy H 2

stal kuta 1.4571 218 – 240 – 260 266 –

inne materia³y 220 240 –

Wysokoœæ zabudowy H 3 – 520 540

Wysokoœæ zabudowy H 4 – 820 890

Regulator przep³ywu, typ 42-36 E

Wysokoœæ zabudowy H 390 465 520

Si³ownik membranowy ∅ D = 225 mm, A = 160 cm2 2)

Ciê¿ar dla wykonania na PN 16 1) kg 13,5 14 15 21,5 22 24,5 51 56 71

Œrednica nominalna DN 125 150 200 250 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 400 480 600 730 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H 1 460 590 730 730 460 590 730 730

Wysokoœæ zabudowy H 3 680 710 825 825 510 595 660 690

Wysokoœæ zabudowy H 4 830 860 975 975 860 950 1010 940

Regulator przep³ywu, typ 42-36 E

Wysokoœæ zabudowy H 625 765 895 895 625 765 895 895

Si³ownik membranowy ∅ D = 285 mm, A = 320 cm2 3)

Ciê¿ar dla wykonania na PN 16 1) kg 135 185 440 500 125 170 425 485
1) +10% dla wykonania ze staliwa na PN 40 i z ¿eliwa sferoidalnego na PN 25
2) Do wyboru z si³ownikiem z membran¹ o powierzchni 320 cm2 dla zaworów o œrednicy od DN 65 do DN 100. Dla regulatorów z przy³¹czem podwójnym
(zob. karta katalogowa4T 3019) z zaworami o œrednicy od DN 65 do DN 100 zaleca siê stosowanie si³ownika z membran¹ o powierzchni 320 cm2

3) Do wyboru z si³ownikiem z membran¹ o powierzchni 640 cm2 i ∅ D = 390 mm

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg
z si³ownikiem typu 5824 · typu 5825 z si³ownikiem typu 3374

z si³ownikiem typu 3274 z si³ownikiem typu 3374



Wymiary i ciê¿ar regulatora typu 42-36 E z zaworem typu 2423 E odci¹¿onym za pomoc¹ membrany

Tekst zamówienia
Regulator przep³ywu, typ 42-36 E

z zaworem o parametrach: DN ..., PN ..., KVS…

mierniczy spadek ciœnienia ... bar,

z si³ownikiem elektrycznym typu …

przy³¹cze elektryczne ... V, ... Hz

ewentualnie z termostatem regulacyjnym typu ...,
zakres wartoœci zadanej ...°C

Ewentualnie wyposa¿enie dodatkowe, wykonanie specjalne

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Rys. 6 · Wymiary regulatorów z zaworem odciążonym za pomocą membrany

Rysunki wymiarowe zaworu typu 2423 E odci¹¿onego za pomoc¹ membrany, o œrednicy nominalnej od DN 125 do DN 250
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regulator typu 42-36 E z si³ownikiem elektrycznym typu 3374
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regulator typu 42-36 E z si³ownikiem elektrohydraulicznym
typu 3274

z si³ownikiem typu 3274 z si³ownikiem typu 3274-15

Œrednica nominalna DN 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H 450 475 545 545

Wysokoœæ zabudowy H3 680 710 825 825

Wysokoœæ zabudowy H4 830 860 975 975

Ciê¿ar1), oko³o kg 100 120 300 320

1) Dla zaworu z ¿eliwa szarego (EN-JL1040),
w przypadku innych materia³ów: +10%

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg

Œrednica nominalna DN 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H 450 475 545 545

Wysokoœæ zabudowy H3 510 595 660 690

Wysokoœæ zabudowy H4 860 950 1010 940

Ciê¿ar1), oko³o kg 90 110 290 310

1) Dla zaworu z ¿eliwa szarego (EN-JL1040),
w przypadku innych materia³ów: +10%


