
Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania

serii 43

Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2

Zastosowanie

Regulatory dla instalacji ciep³owniczych, wytwornic ciep³a, wymien-
ników ciep³a i innych instalacji domowych i przemys³owych.
Dla wartoœci zadanych temperatury w zakresie od 0 do
150°C ⋅ z zaworami o œrednicy nominalnej od G ½ do G 1 ⋅ DN 15
do DN 50 ⋅ na ciœnienie nominalne PN 25 ⋅ dla cieczy o temperatu-
rze do 150°C i niepalnych gazów o temperaturze do 80°C.
Wzrost temperatury powoduje zamykanie zaworu.

Cechy charakterystyczne
• Nie wymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne

bezpoœredniego dzia³ania.
• Czujnik temperatury montowany w dowolnym po³o¿eniu,

wysoka dopuszczalna temperatura otoczenia czujnika
(50 K powy¿ej nastawionej wartoœci zadanej), obliczony
dla ciœnienia roboczego do 40 bar.

• Zawory przelotowe z grzybem t³okowym odci¹¿onym ciœ-
nieniowo.

• Zawory przeznaczone s¹ przede wszystkim dla instalacji
ciep³owniczych.

• Zastosowanie dla cieczy i gazów.
• Wykonanie specjalne - termostat o krótkiej sta³ej czasowej

do monta¿u w podgrzewaczu przep³ywowym (zob. “Ter-
mostaty ciœnieniowe”).

• Zawory o charakterystyce liniowej.

Wykonania (rys. 1 do 3)
Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu i termostatu regulacyjnego
z nastawnikiem wartoœci zadanej, kapilar¹ oraz czujnikiem
temperatury dzia³aj¹cym w oparciu o zasadê adsorpcji. Kor-
pus zaworu z mosi¹dzu czerwonego, ¿eliwa sferoidalnego lub
ze stali nierdzewnej.
Wykonania z podwójnym przy³¹czem do monta¿u dalszych
termostatów patrz karta katalogowwa T 2176.
Typ 43-1 ⋅ regulator temperatury sk³adaj¹cy siê z zaworu typu
2431 K z gwintem wewnêtrznym G ½ do G1, termostatu typu
2430 K, czujnik opcjonalnie z os³on¹ lub bez.

Typ 43-2 ⋅ regulator temperatury sk³adaj¹cy siê z zaworu
typu 2432 K o œrednicy DN 15 do DN 50, z nakrêcanymi koñ-
cówkami do spawania (wykonanie specjalne z koñcówkami
gwintowanymi, z ko³nierzami lub z korpusem ko³nierzowym,
termostatu typu 2430 K, czujnik opcjonalnie z os³on¹ lub bez.

Przynale¿na karta zbiorcza T 2170 Wydanie: styczeñ 2013 (07/12)

Karta katalogowa T 2171 PL
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Wskazówka

Oferujemy atestowane regulatory temperatury
(TR), czujniki temperatury bezpieczeñstwa (STW)
i ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB).

Rys. 1 ⋅ Regulator temperatury typu 43-2

Rys. 2 ⋅ Regulator temperatury
typu 43-1

Rys. 3 ⋅ Regulator temperatury, typ 43-2, z korpusem ko³nierzo-
wym z ¿eliwa sferoidalnego, DN 40 (wykonanie specjalne)

Regulator typu 43-1 z korpu-
sem ze stali nierdzewnej
(wykonanie specjalne)



Atestowane urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

Numer rejestru podajemy na zapytanie. Nasza oferta obejmuje:
Regulator temperatury (TR) typu 43-1 i typu 43-2, w którym
maks. ciœnienie robocze nie mo¿e przekroczyæ podanej w da-
nych technicznych maksymalnej dopuszczalnej ró¿nicy ciœnieñ
∆p. W czujnikach z os³on¹ nale¿y stosowaæ tylko os³ony firmy
SAMSON.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce doboru i zastosowania
urz¹dzeñ atestowanych patrz karta zbiorcza T 2181.
Ponadto oferujemy: czujnik temperatury bezpieczeñstwa
(STW) i ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB). Szcze-
gó³owe informacje patrz karty katalogowe T 2183 i T 2185.

Wyposa¿enie dodatkowe

– os³ona zanurzeniowa:
z miedzi PN 40
ze stali CrNiMo PN 40

– przy³¹cze podwójne Do3K lub pokrêt³o do nastawy rêcznej
– element poœrednicz¹cy dla ruroci¹gów izolowanych lub dla

temperatury medium do −15°C

Wykonania specjalne

– kapilara o d³ugoœci 5 m
– mniejszy wspó³czynnik KVS dla DN 15 i G ½
– czêœci wewnêtrzne odporne na dzia³anie oleju
– szybko dzia³aj¹cy termostat (zob. str. 5 “Termostaty ciœnie-

niowe”) – na zapytanie –
– wykonania wed³ug ANSI – zob. karta katalogowa T 2175 –
– korpus ze stali nierdzewnej dla regulatora typu 43-1/G ½,

G ¾ i G1, DN 15 i DN 25
– korpus ko³nierzowy z ¿eliwa sferoidalnego EN-JS1049 dla

regulatora typu 43-2

Sposób dzia³ania (rys. 4)
Regulatory temperatury dzia³aj¹ na zasadzie adsorpcji.
Zmiana temperatury wywo³uje odpowiedni¹ zmianê ciœnienia
w czujniku pomiarowym. Ciœnienie to przenoszone jest przez
kapilarê (11) na mieszek nastawczy (9) i przetwarzane na si³ê
nastawcz¹. Wytworzona si³a zmienia po³o¿enie grzyba
zaworu (3) w zale¿noœci od nastawy wartoœci zadanej.
Obrót nastawnika wartoœci zadanej (8) powoduje zmianê punk-
tu progowego w taki sposób, ¿e grzyb zaworu pokonuje swój
skok zale¿nie od zakresu temperatury mierzonej przez czujnik.
Regulatory s¹ przeznaczone dla instalacji grzewczych. Wzrost
temperatury i przekroczenie ustawionej wartoœci zadanej po-
woduje zamykanie zaworów.
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Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2

Na rysunku lewe przy³¹cze zaworu przedstawia regulator typu
2432 K, a prawe typu 2431 K.
Sposób dzia³ania obu regulatorów jest jednakowy.

regulator typu 43-2
zawór typu 2432 K

- po³¹czenie gwintowe  -

regulator typu 43-1
zawór typu 2431 K

- gwint wewnêtrzny -

1 korpus zaworu
2 gniazdo (wymienne)
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
7 sprê¿yny nastawcze
8 nastawnik wartoœci zadanej
9 si³ownik
10 trzpieñ si³ownika
11 kapilara
12 nakrêtka ko³pakowa

(do po³¹czenia termostatu z zaworem)

regulator typu 43-2 ⋅ zawór z korpusem ko³nierzowym
(wykonanie specjalne)

Rys. 4 ⋅ Sposób dzia³ania; regulator temperatury
typu 43-1 i 43-2



Monta¿
Zawory

Zawory montuje siê w przewodach poziomych z termostatem
zwieszaj¹cym siê ku do³owi. Przy temperaturze do 110°C za-
wory mog¹ byæ montowane dowolnie. Kierunek przep³ywu
musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie.

Kapilara

Kapilarê nale¿y umieœciæ tak, aby temperatura otoczenia nie
przekracza³a dopuszczalnych wartoœci, aby nie wystêpowa³y
wahania temperatury i aby zapobiec jej uszkodzeniom mecha-
nicznym. Najmniejszy promieñ giêcia kapilary wynosi 50 mm.

Czujnik temperatury

Sposób zamontowania czujnika temperatury jest dowolny.
Musi byæ on jednak ca³kowicie zanurzony w regulowanym me-
dium. Miejsce monta¿u wybraæ tak, aby zapobiec przegrzewa-
niu czujnika i wystêpowaniu wyraŸnych stref martwych.
Nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ materia³y tego samego rodzaju, np. wy-
miennik ze stali nierdzewnej z os³on¹ czujnika ze stali nie-
rdzewnej 1.4571.
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Wykres przep³ywu dla wody

Rys. 5 · Wykres przep³ywu dla wody

Tabela 1 · Materia³y numer materia³u zgodnie z normami DIN EN

Korpus CC491K/CC499K (Rg 5) · EN-JS1049 (GGG-40.3) 1) stal nierdzewna 1.4408 2)

Gniazdo stal nierdzewna 1.4305 1.4404

Grzyb 1.4305 i mosi¹dz odporny na odcynkowanie z
uszczelnieniem miêkkim z EPDM 3) 1.4404

Sprê¿yna zaworu stal nierdzewna 1.4310

Czujnik
kapilara miedŸ

os³ona miedŸ lub stal nierdzewna 1.4310

Nastawnik wartoœci zadanej politereftalan etylenu (PETP) wzmocniony w³óknem szklanym
1) Wykonanie specjalne - zawór ko³nierzowy w przypadku regulatora typu 43-2
2) Wykonanie specjalne regulatora typu 43-1 oraz zawór ko³nierzowy regulatora typu 43-2
3) W wykonaniu specjalnym dla olejów (ASTM I,II,III normy USA): uszczelnienie miêkkie z FPM (FKM, kauczuk fluorowy)

Tabela 2 · Dane techniczne wszystkie wartoœci ciœnienia w jednostkach bar (nadciœnienie)
Zawór typu 2431 K (typ 43-1)| typu 2432 K (typ 43-2)

Typ 43-1 G ½ G ¾ G 1
–

wspó³czynnik KVS 3,6 1) 5,7 7,2

Typ 43-2 DN 15 4)5) DN 20 5) DN 25 4)5) DN 32 5) DN 40 5) DN 50 5)

wspó³czynnik KVS 4 1) 6,3 8 12,5 16 20

Typ 43-1 · 43-2

Ciœnienie nominalne PN 25

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

Maks. dop. temperatura na zaworze 150 °C

Termostat regulacyjny typu 2430 K

Zakres wartoœci zadanej 2) nastawa p³ynna 0 do 35 °C, 25 do 70 °C, 40 do 100 °C, 50 do 120 °C lub 70 do 150 °C

Kapilara 2 m (wykonanie specjalne 5 m)

Maks. dop. temperatura na czujniku 50 K powy¿ej nastawionej wartoœci zadanej

Maks. dop. zakres temp. otoczenia −20 do 80°C 3)

Dop. ciœnienie na czujniku / os³onie czujnika PN 25/PN 40
1) Wykonanie specjalne ze wspó³czynnikiem KVS = 0,4; 1,0 lub 2,5
2) Inne zakresy wartoœci zadanych – na zapytanie
3) Uwaga! W temperaturach poni¿ej punktu zamarzania: oblodzenie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie instalacji, a zw³aszcza zaworu.
4) Korpus ko³nierzowy ze stali nierdzewnej (wykonanie specjalne)
5) Korpus ko³nierzowy z ¿eliwa sferoidalnego (wykonanie specjalne)



Wymiary
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Rys. 6 · Rysunki wymiarowe

regulator typu 43-1

wartoœci w nawiasach ( )
dla DN 32 do DN 50

regulator typu 43-2 ⋅ wykonanie spe-
cjalne z korpusem ko³nierzowymregulator typu 43-2 ⋅ wykonanie z koñcówkami do spawania

regulator typu 43-2 ⋅ przy³¹cza (wykonanie specjalne)

Tabela 3 ⋅ Wymiary w mm i ciê¿ar w kg
Regulator temperatury typu 43-1

Przy³¹cza G ½ G ¾ G 1

−
D³ugoœæ zabudowy L 65 75 90
Ciê¿ar 1) w kg, oko³o 1,4 1,5 1,6
Rozwartoœæ klucza 34 34 46
Regulator temperatury typu 43-2

Œrednica nominalna DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

Œrednica rury d 21,3 26,8 32,7 42 48 60
Przy³¹cza R G ¾ G 1 G 1¼ G 1¾ G 2 G 2½
Rozwartoœæ klucza 30 36 46 59 65 82
D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130
L1 z koñc. do spawania 210 234 244 268 294 330
Ciê¿ar 1) w kg, oko³o 1,7 2 2,3 4,4 5,1 5,9
Wykonania specjalne

… z gwintem zewnêtrznym i z koñcówkami gwintowanymi

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228
Gwint zewnêtrzny A G ½ G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 2
Ciê¿ar 1) w kg, oko³o 1,7 2 2,3 4,4 5,1 5,9
… z gwintem zewnêtrznym i z nakrêcanymi ko³nierzami 2) PN 16/25
D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230
Ciê¿ar 1) w kg, oko³o 3,1 4 4,8 7,6 9,1/9,8 3) 11/14,13)

1) Wykonanie bez os³ony jest l¿ejsze o 0,2 kg ⋅ 2) Zawór tak¿e w wykonaniu ko³nierzowym ⋅ 3) Zawór w wykonaniu ko³nierzowym

L
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0

czujnik prêtowy
z os³on¹   z króæcem

zaciskowym

wykonanie
z koñcówkami gwintowanymi wykonanie

z nakrêcanymi ko³nierzami

regulator typu 43-1 · wykona-
nie specjalne z korpusem ze

stali nierdzewnej

SW

przy-
³¹cze
czuj-
nika

∅ 16/220 mm:
wykonanie jako
czujnik powietrza

regulator typu 43-2 · wykona-
nie specjalne z korpusem

ko³nierzowym (stal nierdzewna)



Wykonanie specjalne - termostaty ciœnieniowe -

Regulatory temperatury o małej stałej czasowej

Zastosowanie

Ze wzglêdu na ma³¹ sta³¹ czasow¹ (oko³o 3 s) czujniki temperatury
dzia³aj¹ce w oparciu o metodê ciœnieniow¹ stosowane s¹ zw³asz-
cza w przep³ywowych podgrzewaczach wody 1).
Wartoœci zadane temperatury w zakresie od 45°C do 65°C (od
55°C do 75°C) 2) · termostat regulacyjny typu 2430 K z zaworem
typu 2431 K (regulator typu 43-1) lub typu 2432 K (regulator typu
43-2) · o œrednicy od G ½ do G 1 · od DN 15 do DN 50 · ciœnienie
nominalne PN 25 · czujnik do wyboru z miedzi lub ze stali CrNiMo
· Nale¿y zwracaæ uwagê na sposób zamontowania czujnika!

Sposób dzia³ania

Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2 z czujnikiem dzia³a-
j¹cym w oparciu o metodê ciœnieniow¹.
Czujnik temperatury wype³niony jest ciecz¹, która paruje w za-
le¿noœci od mierzonej temperatury. W czujniku powstaje ciœ-
nienie proporcjonalne do temperatury, które poprzez kapilarê
dzia³a na mieszek nastawczy, co powoduje zmianê po³o¿enia
grzyba zaworu zale¿nie od nastawionej wartoœci zadanej.

Monta¿

Aby uzyskaæ krótszy czas reakcji czujnika ciœnieniowego, nale-
¿y go zamontowaæ we w³aœciwym miejscu. W przep³ywowych
podgrzewaczach wody czujnik nale¿y zamontowaæ bezpo-
œrednio za wylotem z wymiennika ciep³a, ale przed wlotem
wody grzewczej (patrz rys. 7).
– Monta¿ bez tulei os³onowej
– Temperatura otoczenia nastawnika wartoœci zadanej musi

byæ przynajmniej o 15 K ni¿sza od nastawionej wartoœci
zadanej.

– Sposób monta¿u czujnika zale¿y od jego konstrukcji (zob.
tabela 4).

– Nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ tylko materia³y tego samego rodza-
ju, np. wymiennik ze stali nierdzewnej z czujnikiem ze stali
nierdzewnej 1.4571.
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Rys. 7 · Termostat ciœnieniowy, zamontowany w koncentrycz-
nym wymienniku ciep³a (przyk³ad monta¿u)

czujnik
2750-0504513 ciep³a woda

zimna woda

regulator temperatury
typu 43-1/43-2

Rys. 8 · Wymiary

1) Wykonania dla p³ytowych wymienników ciep³a – na zapytanie
2) Wykonanie specjalne

termostat ciœnieniowy typu 2430 K (od 45°C do 65°C)
ze stali CrNiMol; numer wariantu: 1058730, 1109125

Tabela 4 · Po³o¿enie monta¿owe i materia³y

Termostaty ciœnieniowe typu 2430 K – od 45°C do 65°C –

P³ytowe
wymienniki
ciep³a 1)

numer wariantu 1058730 1109125

po³o¿enie
monta¿owe
czujnika

poziomo •

koniec czujnika do do³u –

koniec czujnika do góry –

materia³ czujnika stal CrNiMo •

przy³¹cze czujnika, d³awnica G ½ brak

d³ugoœæ kapilary 2 m

Wymienniki
ciep³a p³aszczo-
wo-rurowe lub
wspó³osiowe

numer wariantu 1045853 1067861 1045883 1072710

po³o¿enie
monta¿owe
czujnika

poziomo • • • •

koniec czujnika do do³u – – • •

koniec czujnika do góry • • – –

materia³ czujnika
miedŸ • – • –

stal CrNiMo – • – •

przy³¹cze czujnika, d³awnica G ½

d³ugoœæ kapilary 2 m

1) Regulator typu 43-8, w p³ytowych wymiennikach ciep³a w systemie przep³ywowym

termostat ciœnieniowy typu 2430 K (od 45°C do 65°C)
ze stali CrNiMo, miedzi; numer wariantu:
1045853, 1067861, 1045883, 1072710



Tekst zamówienia

Regulator temperatury typu 43-1

G ...
Zakres wartoœci zadanych ...°C
Korpus z mosi¹dzu czerwonego/stali nierdzewnej
Ewentualne wykonanie specjalne
Ewentualne elementy wyposa¿enia dodatkowego

Regulator temperatury typu 43-2

DN ...
z koñcówkami do wspawania / z koñcówkami gwintowanymi /
z ko³nierzami nakrêcanymi lub wykonanie ko³nierzowe
Zakres wartoœci zadanych ...°C
Ewentualne wykonanie specjalne
Ewentualne elementy wyposa¿enia dodatkowego

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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