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2 do G 1 · do 350°C · do 660°F
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Wy da nie: sty czeñ 2013 (04/12)

Karta zbiorcza T 2010 PL

Reg u la tory temperatury bezpoœredniego dzia³ania

Typ 1 do 9



Re gu la to ry tem pe ra tu ry bez po œred nie go dzia³ania

Ter mo sta ty re gu la cyj ne 
 

T 2010 PL2

zastoso-
wanie
dla ...

pary wodnej • •

wody i innych cieczy • • • •

powietrza i innych gazów niepalnych • •

ogrzewania • •

ch³odzenia • •

uk³adów mie szaj¹cych/roz dzie laj¹cych

zawór przelotowy • • • •

zawór trójdrogowy 

odci¹¿ony ciœnieniowo • 4)

nieodci¹¿ony ciœnieniowo • • • •

przy³¹cze
ko³nierzowe • •

gwint wewnêtrzny • •

œrednica nominalna DN 15 do D 50 G 1
2 do G1 G 1

2 do G1 DN 15 do D 50

ciœnienie no mi nal ne PN 16 do PN 40 PN 25 PN 25 PN 16 do PN 40

dopuszczalna temperatura °C (°F)       maks. 350°C 1) 200°C 150°C 150°C

materia³

korpusu

¿eliwo szare (EN-JL1040/A126B) • 2)

¿eliwo sferoidalne (EN-JS1049) • •

staliwo (1.0619/A216WCC) •

stal nierdz. (1.4408/A315’CF8M)) •

mosi¹dz czerw. (CC491K/CC499K) • •

typ 2231 i 2232 • • • •

typ 2233 i 2234 • • • •

typ 2235 • • • •

zakres nastawy wartoœci zadanych          °C od –10°C do +250°C

przy³¹cze podwójne dla dodatkowego termostatu • • • •

typ 2112

 - STB -

dla ograniczników temp. bezpieczeñstwa • • • •

zakres nastawy wartoœci granicznych od 10°C do 95°C · od 20°C do 120°C · od 30°C do 170°C

typ 2113

 - STW -

dla czujników temp. bezpieczeñstwa • • • •

zakres nastawy wartoœci granicznych od –10°C do 90°C · od 20°C do 120°C

Typ ... 1 1 1u 1u

Szczegó³y patrz karta katalogowa ... T 2111 T 2112 3) T 2113 T 2113

1) tylko z elementem przed³u¿aj¹cym ·2) DN 15 do DN 25: tylko wykonanie z EN-JS1049 · 3) wykonanie wed³ug ANSI: na zapytanie · 4) odci¹¿enie ciœnieniowe od DN 32 do DN 50

Typ 2231 · nastawa wartoœci zadanej na czujniku, zakres wartoœci
zadanej od –10°C do +150°C (15 do 300°F), dla cieczy i pary. Do
monta¿u w ruroci¹gach, zbiornikach i innych instalacjach s³u¿¹cych
do ogrzewania lub ch³odzenia.

Typ 2232 · nastawnik wartoœci zadanej oddzielony od czujnika,
zakres wartoœci zadanej od –10°C do +250°C (15 do 480°F).

Zastosowanie jak dla typu 2231.

Typ 2233 · nastawa wartoœci zadanej na czujniku, zakres wartoœci
zadanej od –10°C do +150°C (15 do 300°F), dla cieczy, powietrza
i innych gazów. Do monta¿u w kana³ach wentylacyjnych, zbiornikach,
ruroci¹gach i innych instalacjach s³u¿¹cych do ogrzewania lub
ch³odzenia; charakteryzuje siê krótk¹ sta³¹ czasow¹.

Typ 2234 · nastawnik wartoœci zadanej oddzielony od czujnika,

zakres wartoœci zadanej od –10°C do +250°C (15 do 480°F).
Zastosowanie jak dla typu 2233.

Typ 2235 · na staw nik war to œci za da nej od dzie lo ny od czuj ni ka, za kres
war to œci za da nej od –10°C do +250°C (15 do 480°F), czuj nik uk³ad a ny 
swo bod nie do re je stra cji ró¿ ne go rozk³adu tem pe ra tur. Dla hal ma ga zy -
no wych ogrze wa nych ciep³ym po wie trzem, szaf su szar ni czych, kli ma ty -
za cyj nych i ciepl nych. Dla po wie trza i in nych ga zów.

Rys. 1 · Termostaty regulacyjne z nastawnikiem wartoœci 
        zadanej na czujniku

Typ 2231 Typ 2233
Typ 2233

z pokryw¹ ochronn¹ 
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Rys. 2 · Termostaty regulacyjne z osob nym na staw ni kiem
wartoœci zadanej

Typ 2232 Typ 2234 Typ 2235
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DN 15 do DN 250 DN 15 do DN 250 DN 15 do DN 50 DN 15 do DN 150 NPS ½ do 4 NPS ½ do 2

PN 16 do PN 40 PN 16 do PN 40 PN 16 PN 16 do PN 40 Cl 125 do 300 Cl 125 do 300

350°C 220°C 150°C 350°C 1) 660°F 300°F

    

  

   

   

     

     

   

od 10°C do +250°C od 15°F do +480°F

   

   

od 10°C do 95°C · od 20C do 120°C · od 30°C do 170°C 50 do 205°F · 70 do 250°F · 85 do 340°F

   

od –10°C do 90°C · od 20°C do 120°C od 15°F do 195°F · od 70°F do 250°F

4 4u 8 9 1 1u
T 2121 T 2123 2) T 2131 T 2133 2) T 2115 T 2114

1)  DN 15 do DN 25: bez odci¹¿e nia ciœ nie nio we go  · 2) Wy ko na nie zgod nie z nor ma mi ANSI na za py ta nie

  Wy ko na nia zgod nie z normami ANSI

Ate sto wa ne ter mo sta ty bez pie cze ñstwa

Do re ali za cji funk cji re gu la cji, ogra ni cza nia, nad zo ru tem pe -
ra tu ry gra nicz nej i ogra ni cza nia tem pe ra tu ry w wy twor ni cach
i wy mien ni kach ciep³a, wy po sa ¿onych w urz¹dze nia po sia -
daj¹ce atest typu, ofe ru je siê ate sto wa ne:

• re gu la to ry tem pe ra tu ry (TR),

• czuj ni ki tem pe ra tu ry bez pie cze ñstwa (STW),

• ogra nicz ni ki tem pe ra tu ry bez pie cze ñstwa (STB) oraz

• urz¹dze nia kom bi no wa ne.

Szcze gó³y za wie ra: kar ta zbior cza T 2040 oraz kar ty ka ta lo -
go we T 2043 i T 2046.

Typ 2212 (STB) Typ 2213 (STW)

Typ 1/2212
Typ 4/2212

Typ 1/2213 oder 
Typ 4/2213

Rys. 3 · Ter mo sta ty bez pie cze ñstwa



Czas re ak cji czuj ni ków tem pe ra tu ry

Dy na mi ka czuj ni ków tem pe ra tu ry w de cy duj¹cy spo sób za le ¿y
od jego cza su re ak cji i sta³ej cza so wej.

W za miesz czo nej obok ta be li 1 ze sta wio no sta³e cza so we czuj -
ni ków typ 1 do typ 9 fir my SAM SON wy ko rzy stuj¹cych ró¿ ne za -
sa dy dzia³ania, okre œlo ne pod czas po mia rów w wo dzie.
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Re gu la to ry tem pe ra tu ry bez po œred nie go dzia³ania · wy ko na nia zgod nie z nor ma mi ANSI

za sto so-
wa nie
dla ...

pary wodnej  

wody i in nych cieczy  

po wie trza i in nych ga zów niepalnych  

ogrzewania 

ch³odzenia

uk³adów mie szaj¹cych/roz dzie laj¹ych 

za wór przelotowy 

za wór trójdrogowy 

  odci¹¿ony ciœnieniowo  

  nie od ci¹¿ony ciœnieniowo

przyl¹cze
ko³nierzowe 

gwint we w nêtrz ny 

œred ni ca nominalna NPS ½ do 6 NPS ½ do 10

ciœ nie nie no mi nal ne Cl 150 i 300 Cl 125 do 300

do pusz czal na tem pe ra tura maks. 660°F 660°F

ma te ria³ 
korpusu

¿eli wo sza re (EN-JL1040/A126B) 

¿eli wo sfe ro idal ne (EN-JS1049)

sta li wo (1.0619/A216WCC)  

stal nie rdzew na (1.4408/A351CF8M)  

mosi¹dz czer wo ny (CC491K/CC499K)

typ 2231 i 2232  

typ 2233 i 2234  

typ 2235  

  za kres na sta wy war to œci za da nych od 15°F do 480°F

  przy³¹cze po dwój ne dla do dat ko we go ter mo sta tu  

typ 2212

- STB -

dla ogra nicz ni ków temp. bez pie cze ñstwa  

za kres na sta wy war to œci gra nicz nych od 105°F do 205°F · od 160°F do 250°F · od 210°F do 340°F

typ 2213
- STW -

dla czuj ni ków temp. bez pie cze ñstwa  

za kres na sta wy war to œci gra nicz nych od 15°F do 195°F · od 70°F do 250°F

Typ … 9 4

Szcze gó³y patrz kar ta ka ta logowa … T 2134 T 2025

Ta be la 1 · Sta³e cza so we czuj ni ków tem pe ra tu ry fir my SAM SON

Za sa da 
dzia³ania

Czuj nik 

tem pe ra tu ry

Typ …

Sta³a cza so wa w s
os³ona czujnika

nie tak

Roz sze rzal noœæ

ter micz na cieczy

2231 70 120

2232 65 110

2233 25 1)

2234 15 1)

2235 10 1)

2213 70 120

Ad sorp cja 2212 1) 40
1) nie do pusz czalne



Wspó³czyn ni ki prze li cze nio we

Wspó³czyn nik Kvs i Cv

Dok³adnego obliczenia wspó³czynników Kvs i Cv dokonuje siê wg
normy (DIN) IEC 534, czê œæ 2-1 i 2-2 oraz ISA-S75.01-1-1985,
a ta k¿e wytycznych VDI/VDE 2173. Wyliczenie na podstawie
podanych wytycznych jest w wiê k szo œci przypadków
wystarczaj¹co dok³adne. Równania podane zosta³y w arkuszu
obliczeniowym AB 04 firmy Sam son.

Kvs =   0,86 Cv                     Kvs      [m3/h]

Cv  =  1,17 Kvs                     Cv       [U.S. gal lons/min]

Ciœ nie nie

1 pound/square inch [lbs/in2 = psi] = 0,06895 bar

1 bar = 14,5 psi

Po wierzch nia

1 squ are inch [sq.in; in2] = 6,452 cm2 ·  1 cm2 = 0,155 in2

Ciê¿ ar

1 po und [lb] = 0,4536 kg ·  1 kg = 2,2046 lb

Przep³yw masowy

1 po und per se cond [lb/s] = 0,4536 kg/s · 1 kg/s = 2,2046
lb/s

Przep³yw ob jê to œcio wy

1 U.S. gal lon per min [US gal/min] = 0,227 m3/h 

1 m3/h = 4,4 US gal/min

Tem pe ra tur

°F = 
9

5
C° + 32 ·  °C = 

5

9
 ( F 32)° -
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Rys. 4 · Wy kre sy ciœ nie nia i tem pe ra tu ry zgod nie z nor ma mi DIN/ANSI

Wy kre sy ciœ nie nia i tem pe ra tu ry

W po szcze gól nych kar tach ka ta lo go wych poda ne zo sta³y war to œci mak sy mal ne, ogra ni cza ne przez wy kres ciœ nie nia i tem pe ra tu ry.

W wy pad ku ma te ria³ów okre œlo nych w nor mach DIN wy kre sy sporz¹dzo ne zo sta³y w opar ciu o DIN EN 1251 6-1, na to miast w wy -
pad ku ma te ria³ów zgod nych ze stan dar dem ame ry ka ñs kim w opar ciu o ANSI B 16.1 i ANSI 16.34.

Wy kres ciœ nie nia i tem pe ra tu ry

zgod nie z nor ma mi DIN

Wy kres ciœ nie nia i tem pe ra tu ry

zgod nie z nor ma mi ANSI



Spo sób dzia³ania
Re gu la to ry tem pe ra tu ry bez po œred nie go dzia³ania s¹ urz¹dze -
nia mi re gu la cyj ny mi, któ rym ener gii nie zbêd nej do ste ro wa nia
prac¹ za wo ru do star cza re gu lo wa ne me dium. 

Re gu la to ry tem pe ra tu ry przed sta wio ne na rys. 5.1, 5.2 i 5.3
dzia³aj¹ na za sa dzie roz sze rzal noœci cie czy.

Re gu la tor tem pe ra tu ry sk³ada siê z za wo ru i ter mo sta tu re gu la -
cyj ne go.

W sk³ad ter mo sta tu wchodz¹ czuj nik tem pe ra tu ry (11), na staw -
nik war to œci za da nej (13), ka pi la ra (10) oraz si³ow nik (7).
Ciecz znaj duj¹ca siê w czuj ni ku po mia ro wym dzia³a po przez
mie szek na staw czy (9) i trzpieñ si³ow ni ka (8) na grzyb za wo ru
(3) za mo co wa ny na trzpie niu (6). W ten spo sób za le ¿na od
tem pe ra tu ry zmia na ob jê to œci cie czy w czuj ni ku oraz prze su -
niê cie t³oka (12) w na staw ni ku war to œci za da nej po wo duj¹
zmianê po³o¿e nia miesz ka na stawcze go i grzy ba za wo ru.

Si³ow nik hy drau licz ny i za wór re gu la cyj ny bez d³aw ni cy za -
pew niaj¹ wy so ki sto pieñ bez pie czeñ stwa pra cy urz¹dzeñ. Za -
sa da roz sze rzal no œci cie czy po zwa la na pracê czuj ni ka tem pe -
ra tu ry i ter mo sta tu re gu la cyj ne go w naj ró¿ niej szych wa run -
kach. Pre fe ro wa ne s¹ ³atwe w mon ta ¿u wy ko na nia przed sta -
wio ne na rys. 5.1 i 5.2 oraz wy ko na nie przed sta wio ne na
rys. 5.3 dla tem pe ra tu ry po wy ¿ej 150°C (300°F) i w przy pad -
ku, gdy ce lo wy jest osob ny mon ta¿ czuj ni ka po mia ro we go i na -
staw ni ka war to œci za da nej. W za le ¿no œci od me dium, wy ma -
ga nej sta³ej cza so wej i wa run ków ro bo czych mo ¿na za sto so -
waæ je den z czuj ni ków typu od 2231 do 2235.

Re gu la to ry tem pe ra tu ry s¹ re gu la to ra mi pro por cjo nal ny mi ste -
ro wa ny mi przez me dium. Ka ¿ dej od chy³ce od na sta wio nej
war to œci za da nej przy porz¹dko wa ne jest okre œlo ne po³o¿e nie
grzy ba za wo ru. Dok³ad noœæ re gu la cji oraz jej sta bil noœæ za -
le¿¹ od wy stê puj¹cych zak³óceñ, np. zmia ny ciœ nie nia po stro -
nie za si la nia i zmia ny na tê¿ e nia przep³ywu. Re gu la to ry wy ko -
na ne zo sta³y w taki spo sób, ¿eby zak³óce nia mia³y jak naj -
mniej szy wp³yw na ich pracê. Po zwa la to na po mi niê cie si³ za -
le ¿nych od ciœ nie nia po stro nie za si la nia lub od ró¿ ni cy ciœ nieñ
dzia³aj¹cych na grzyb w wy ko na niu z odci¹¿e niem ciœ nie nio -
wym. W wy pad ku wy ko nañ bez odci¹¿e nia ciœ nie nio we go
(rys. 5.1) wp³yw wy wie raj¹ si³y za le ¿ne od œred ni cy gniaz da
i ró¿ ni cy ciœ nieñ. Za wo ry re gu la cyj ne przed sta wio ne na rys.
5.2 i 5.3 po sia daj¹ mie szek odci¹¿aj¹cy, któ re go stro na ze w -
nêtrz na przej mu je ciœ nie nie p1, zaœ we w nêtrz na ciœ nie nie p2,
kom pen suj¹c ciœ nie nie dzia³aj¹ce na grzyb za wo ru. Te w pe³ni
odci¹¿one za wo ry re gu la cyj ne po zwa laj¹ na pro jek to wa nie
re gu la to rów bez po œred nie go dzia³ania dla œred nic no mi nal -
nych do DN 250 (za wo ry do NPS 10 na za py ta nie).

Le gen da do rys. 5.1 do 5.3

Za wór

1     kor pus za wo ru                    5    mie szek odci¹¿aj¹cy
2     gniaz do                              6    trzpieñ grzy ba
3     grzyb                                 6.1 trzpieñ grzy ba
4     kor pus miesz ka                         z otwo rem odci¹¿aj¹cym

Ter mo stat re gu la cyj ny

7     si³ow nik                              11 czuj nik tem pe ra tu ry
8     trzpieñ                               12  t³ok
9     mie szek na staw czy              13  na staw nik war to œci za da nej
10   ka pi la ra                             14  ska la war to œci za da nych
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Rys. 5.1 · Re gu la tor temperatury z zaworem bez odci¹¿enia
         ciœ nie nio we go, z termostatem kompaktowym

Rys. 5.2 · Re gu la tor temperatury z zaworem odci¹¿onym 

         ciœ nie nio wo, z termostatem kompaktowym

Rys. 5.3 · Re gu la tor temperatury z zaworem odci¹¿onym 
         ciœ nie nio wo, z termostatem z osobnym nastawnikiem
         wartoœci zadanej

Rys. 5 · Spo sób dzia³ania i wykonania regulatorów 
        temperatury typ 1 do typ 9
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Re gu la to ry tem pe ra tu ry typu 1 do 9

Re gu la to ry tem pe ra tu ry sk³adaj¹ siê z za wo ru (prze lo to we go lub
trój dro go we go) i ter mo sta tu re gu la cyj ne go typu 2231, 2232,
2233, 2234 lub 2235 z czuj ni kiem tem pe ra tu ry, na staw ni kiem
war to œci za da nej, ka pi lar¹ i si³ow ni kiem.

Ce chy cha rak te ry stycz ne: 
– Nie wy ma gaj¹ce kon ser wa cji re gu la to ry pro por cjo nal ne bez po -

œred nie go dzia³ania. 
– Za wo ry prze lo to we lub trój dro go we dla cie czy, ga zów i pary,

w szcze gól no œci dla no œni ków ciep³a – wody, ole ju i pary wod -
nej lub dla czyn ni ków ch³odz¹cych, jak np. wody lub so lan ki
ch³od ni czej.

– Kor pus za wo ru do wy bo ru z ¿eli wa sza re go, ¿eli wa sfe -
roidalnego (tyl ko wy ko na nia wed³ug DIN), sta li wa, sta li nie -
rdzew nej lub mosi¹dzu czer wo ne go.

– Wy ko na nia wed³ug DIN i ANSI.

Wy ko na nia z za wo rem prze lo to wym

• Re gu la to ry dla in sta la cji grzew czych

Re gu la tor tem pe ra tu ry typu 1 z przy³¹czem ko³nie rzo wym

z jed no gniaz do wym za wo rem prze lo to wym typu 1 bez odci¹¿e nia
ciœ nie nio we go, któ re go kor pus wy ko na ny jest z ¿eli wa sza re go,
¿eli wa sfe ro idal ne go, sta li wa lub sta li wa nie rdzew ne go. Wzrost
tem pe ra tu ry po wo du je za my ka nie za wo ru. Ter mo stat re gu la cyj ny 
typu 2231 do 2235.

Dane tech nicz ne                         Kar ta ka ta lo go wa T 2111 · T 2115

war to œci za da ne –10 do +250°C · 15 do 480°F

Œred ni ca no mi nal na DN 15 do 50 · NPS 1
2 do 2

ciœ nie nie no mi nal ne PN 16 do 40 · Class 125 do 300

Tem pe ra tu ra do 350°C 1) · 660°F

1) EN-JL1040/A126B: maks. do pusz czal na tem pe ra tu ra 300°C

Re gu la tor tem pe ra tu ry typu 1 z przy³¹czem mu fo wym

z jed no gniaz do wym za wo rem prze lo to wym typu 1 bez
odci¹¿e nia ciœ nie nio we go, któ re go kor pus wy ko na ny jest
z mosi¹dzu czer wo ne go. Wzrost tem pe ra tu ry po wo du je za my -
ka nie za wo ru. Ter mo stat re gu la cyj ny typu 2231 do 2235.

Dane tech nicz ne                                        Kar ta ka ta lo go wa T 2112

war to œci za da ne –10 do +250

œred ni ca no mi nal na G 1
2 do 1

ciœ nie nie no mi nal ne PN 25

Tem pe ra tu ra

gazy
cie cze, para

do 80°C
do 220°C

Re gu la tor tem pe ra tu ry typu 4 z przy³¹czem ko³nie rzo wym

z za wo rem prze lo to wym typu 2114 odci¹¿onym ciœ nie nio wo,
któ re go kor pus wy ko na ny jest z ¿eli wa sza re go, ¿eli wa sfe ro -
idalne go (tyl ko w wy ko na niu wed³ug DIN), sta li wa lub sta li wa
nie rdzew ne go. Wzrost tem pe ra tu ry po wo du je za my ka nie za -
wo ru. Ter mo stat re gu la cyj ny typu 2231 do 2235.

Dane tech nicz ne
Kar ta ka ta lo go wa T 2121/T 2650 · T 2025

war to œci za da ne –10 do +250°C · 15 do 480°F

Œred ni ca no mi nal na DN 15 do 250 · NPS 1
2 do 10

ciœ nie nie no mi nal ne PN 16 do 40 · Class 125 do 300

Tem pe ra tu ra do 350°C · 660°F

Re gu la to ry z za wo ra mi trój dro go wy mi dla tem pe ra tu ry 
maks. 350°C z za wo ra mi mie szaj¹cymi lub roz dzie laj¹cymi

• Re gu la to ry dla in sta la cji grzew czych i ch³odz¹cych

Typ 8 z przy³¹czem ko³nie rzo wym

z za wo rem trój dro go wym typu 2118 bez odci¹¿e nia ciœ nie nio -
we go, któ re go kor pus wy ko na ny jest z ¿eli wa sza re go do pra cy
w try bie mie szaj¹cym lub roz dzie laj¹cym dla cie czy. Ter mo stat
re gu la cyj ny typu 2231 do 2235.

Dane tech nicz ne
Kar ta ka ta lo go wa T 2131

war to œci za da ne –10 do +250°C

Œred ni ca no mi nal na DN 15 do 50

ciœ nie nie no mi nal ne PN 16

Tem pe ra tu ra do 150°C

Re gu la tor tem pe ra tu ry typu 9 z po³¹cze niem ko³nie rzo wym

z za wo rem trój dro go wym typu 2119 odci¹¿onym ciœ nie nio wo1),
któ re go kor pus wy ko na ny jest z ¿eli wa sza re go, sta li wa lub sta li -
wa nie rdzew ne go do pra cy w try bie mie szaj¹cym lub roz dzie -
laj¹cym dla cie czy. Ter mo stat re gu la cyj ny typu 2231 do 2235.

Dane tech nicz ne
Kar ta ka ta lo go wa T 2133 · T 2134

war to œci za da ne –10 do +250°C · 15 do 480°F

Œred ni ca no mi nal na DN 15 do 150 · NPS ½ do 6

ciœ nie nie no mi nal ne PN 16 do 40 · Class 150 do 300

Tem pe ra tu ra do 350°C · do 660°C

1) DN 15 do DN 25: bez odci¹¿e nia ciœ nie nio we go

T 2010 PL7

Rys. 6 · Ró¿ ne wykonania regulatora temperatury

Typ 4 · za wór przelotowy

z termostatem regulacyjnym
typu 2231

Typ 1 w wykonaniu mufowym,
korpus z mosi¹dzu czerwonego,

z termostatem regulacyjnym typu 2231

Typ 1 w wykonaniu ko³nierzowym
korpus z EN-JS1040/A126B,

z termostatem regulacyjnym
typu 2231

Typ 8 · za wór trójdrogowy
z termostatem regulacyjnym

typu 2231 
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• Re gu la to ry dla in sta la cji ch³odz¹cych

Typ 4u z po³¹cze niem ko³nie rzo wym

Jak typ 4, ale z ele men tem zmia ny kie run ku dzia³ania. Wzrost
tem pe ra tu ry po wo du je otwie ra nie za wo ru.

Dane tech nicz ne                          Kar ta ka ta lo go wa T 2123/T 2650

 por. typ 4

Typ 1u z po³¹cze niem mu fo wym i ko³nie rzo wym

z jed no gniaz do wym za wo rem prze lo to wym typu 2121 bez
odci¹¿e nia ciœ nie nio we go. W wy ko na niach  wed³ug DIN kor pus
z mosi¹dzu czer wo ne go i z ¿eli wa sfe ro idal ne go. W wy ko na -
niach wed³ug ANSI kor pus ze sta li wa lub ¿eli wa sza re go.
Wzrost tem pe ra tu ry po wo du je otwie ra nie za wo ru. Ter mo stat
re gu la cyj ny typu 2231 do 2235.

Dane tech nicz ne                         Kar ta ka ta lo go wa T 2113 · T 2114

war to œci za da ne –10 do +250°C · 15 do 480°F

Przy³¹cze mu fo we
gwint we w nêtrz ny  G 1

2 do G 1

Przy³¹cze ko³nie rzo we
Œred ni ca no mi nal na  DN 15 do 50 · NPS 1

2 do 2

ciœ nie nie no mi nal ne PN 25 · Class 125, 150 i 300

Tem pe ra tu ra

gazy
cie cze

 do 80°C · do 175°F
 do 150°C · do 300°F

• Re gu la to ry kom bi no wa ne

W re gu la to rach typu 1, 4, 8 i 9 ist nie je mo ¿li woœæ za mon to wa -
nia do dat ko we go ter mo sta tu. W tym celu mon tu je siê miê dzy
za wo rem i stan dar do wym ter mo sta tem przy³¹cze po dwój ne
lub na pêd rêcz ny. Szcze gó³owe in for ma cje patrz kar ta ka ta lo -
go wa T 2036.

Ate sto wa ne re gu la to ry tem pe ra tu ry (TR), czuj ni ki tem pe ra tu ry
bez pie cze ñstwa (STW), ogra nicz ni ki tem pe ra tu ry bez pie cze ñst -
wa (STB) i urz¹dze nia kom bi no wa ne (np. TR/STW) o pa ra me -
trach DN 15 do 150 (NPS 12 do 6) oraz dla tem pe ra tur do maks.
170°C (340°F) na le¿¹ do sys te mu za bez pie czeñ in sta la cji wy -
twa rza nia ciep³a. We wszyst kich wy ko na niach za miast za wo ru
prze lo to we go mo ¿na za sto so waæ za wór trój dro go wy. Szcze -
gó³owe in for ma cje za wie ra kar ta zbior cza T 2040 oraz kar ty
ka ta lo go we T 2043 i T 2046.

• Tu le je za nu rze nio we i ele men ty mo cuj¹ce

Dla ter mo sta tów re gu la cyj nych typu 2231, 2232 oraz dla ter mo -
sta tów bez pie cze ñstwa typu 2212 i 2213 sto su je siê tu le je za nu -
rze nio we z przy³¹czem gwin to wa nym lub ko³nie rzo wym.

Dla ter mo sta tów typu 2233 i 2234 sto su je siê przy³¹cze ko³nie rzo -
we, ele ment no œny i po kry wê ochronn¹ do mon ta ¿u na œcien ne go.

• Osprzêt

Dla ochro ny si³ow ni ka ter mo sta tu przed prze kro cze niem do -
pusz czal nych pa ra me trów pra cy mon tu je siê miê dzy za wo rem
a si³ow ni kiem ele ment przed³u¿aj¹cy i/lub po œred nicz¹cy.

Ele ment przed³u¿aj¹cy na le ¿y sto so waæ dla zawo rów DN 15
do DN 100 (NPS ½ do 4) pra cuj¹cych w tem pe ra turze po wy -
¿ej 220°C (430°F).

Ele ment po œred nicz¹cy w wy ko na niu ze sta li nie rdzew nej od -
dzie la ele men ty si³ow ni ka wy ko na ne z me ta li ko lo ro wych
od me dium w za wo rze i za po bie ga wy cie ko wi me dium pod -
czas wy mia ny ter mo sta tu.

Przy³¹cza po dwój ne sto so wa ne s¹ w celu za mon to wa nia do -
dat ko we go, dru gie go ter mo sta tu (szcze gó³y patrz kar ta ka ta lo -
go wa T 2036).
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Typ 1 · z zaworem ko³nierzowym
i termostatem regulacyjnym typu 2232 

Typ 4u · za wór przelotowy
z termostatem regulacyjnym

typu 2231 

Rys. 8

Rys. 7 · Tu le je zanurzeniowe i elementy mocuj¹ce

tuleja 

zanurzeniowa 
z ko³nierzem

ko³nierz 

pokrywa

ochronna

el e ment

przed³u¿aj¹cy
przy³¹cze podwójne

el e ment
poœ red nicz¹cy

Typ 4/2231/2212/2401 · re gu la tor
temperatury, ogranicznik temperatury

bez pie cze ñstwa i ogranicznik ciœ nie nia
(TR/STB/DB) 
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tuleja
zanurzeniowa G 1

Rys. 9 · Re gu la tor temperatury typu 1 i typu 4u i urz¹dzenia kombinowane (reg u la tor temperatury/ogranicznik ciœ nie nia)



Re gu la cja tem pe ra tu ry dla ró¿ nych od bior ców
T1    ogrze wa nie lub ch³od ze nie z za sto so wa niem za wo ru prze lo to we go

T2   ogrze wa nie z za sto so wa niem za wo ru trój dro go we go (mie szaj¹cego)

T3    re gu la cja tem pe ra tu ry kana³u wen ty la cyj ne go ogrze wa ne go wod¹ 

T4    re gu la cja tem pe ra tu ry w sza fie su szar ni czej, su szar ni 
       lub ma ga zy nie ogrze wa nych par¹ 

Re gu la cja tem pe ra tu ry w boj le rach, wy twor ni cach ciep³a 
i wy mien ni kach ciep³a
T5    re gu la cja tem pe ra tu ry w ob wo dzie boj le ra ogrze wa ne go wod¹

T6    re gu la cja tem pe ra tu ry w ob wo dzie boj le ra ogrze wa ne go par¹ 

T7    re gu la cja tem pe ra tu ry w ob wo dzie wy twor ni cy ciep³a lub 
       wy mien ni ka ciep³a 

T8    re gu la cja tem pe ra tu ry w ob wo dzie wy twor ni cy ciep³a lub 
       wy mien ni ka ciep³a za bez pie cza na przez czuj nik STW

Re gu la cja tem pe ra tu ry in sta la cjach ciep³ow ni czych 
i ch³odz¹cych
T9    ogra ni cze nie tem pe ra tu ry po wro tu

T10  pod wy ¿ sze nie tem pe ra tu ry po wro tu w in sta la cji kot³owej

T11  re gu la cja tem pe ra tu ry kon den sa to ra

T12  re gu la cja ob wo du wody ch³odz¹cej sil ni ka lub sprê ¿ar ki

Le gen da do ry sun ku przed sta wiaj¹cego przyk³ady za sto so wañ
1     typ 1, 1u, 4, 4u

2     typ 8,9

3     typ 1,4 z ter mo sta tem typu 2233 lub 2234

4     typ 1, 4 z ter mo sta tem typu 2235

5     typ 1, 4 z ter mo sta tem typu 2231 i ter mo sta tem bez pie cze ñstwa
       typu 2212

6     typ 1, 4

8     typ 1u, 4u

9     filtr fir my SAM SON

10   od wad niacz pa ro wy fir my SAM SON

Inne przyk³ady za sto so wañ ate sto wa nych urz¹dzeñ patrz kar ta
zbior cza T 2040. 

Zmia ny tech nicz ne za strze ¿one.

T 2010 PL

SAM SON Sp. z o.o.
AU TO MA TY KA I TECH NI KA PO MIA RO WA
02 - 180 War sza wa · Al. Kra kow ska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.sam son.com.pl

SAM SON AG
MESS- UND RE GEL TECH NIK
D-60019 Frank furt am Main 1
Weism üllerstraße 3 · Po st fach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90

Przyk³ady za sto so wañ

Rys. 10 · Przyk³ad o we za sto so wa nia, sche ma ty
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ogrze wa nie

do Ÿród³a ciep³a

ze Ÿród³a ciep³a

ogrze wa nie

lub ch³od ze nie


