
Zastosowanie
Regulatory temperatury stosowane w instalacjach grzewczych
lub ch³odz¹cych z zaworem mieszaj¹cym lub rozdzielaj¹cym1)

dla wartoœci zadanej temperatury od 0°C do 150°C, produkowa-
ne w œrednicach od G 1

2 do G 1 z gwintem wewnêtrznym,
DN 15 do DN 50 z koñcówkami do wspawania, koñcówkami
gwintowanymi, ko³nierzami, na ciœnienie nominalne PN 25 dla
cieczy o temperaturze do 150°C.

Cechy charakterystyczne
• Nie wymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne

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

wysokie dopuszczalne przegrzanie czujnika, obliczony dla
ciœnienia roboczego do 40 bar.

• £atwa nastawa wartoœci zadanej na wskaŸniku ze skal¹.
• Zawór trójdrogowy stosowany jako zawór mieszaj¹cy lub

rozdzielaj¹cy, przep³yw na przy³¹czu AB nie zale¿y od
po³o¿enia grzyba zaworu.

• Przeznaczony do wody lub oleju jako medium grzewczego.
• Wykonanie z podwójnym przy³¹czem Do3K do monta¿u

dodatkowych termostatów regulacyjnych lub pokrêt³a do na-
stawy rêcznej (zob. karta katalogowa T 2176).

Wykonania
Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu trójdrogowego z korpusem
z mosi¹dzu czerwonego i z termostatu z nastawnikiem wartoœci
zadanej, kapilar¹ oraz czujnikiem temperatury dzia³aj¹cym
w oparciu o zasadê adsorpcji.
Typ 43-3 · regulator temperatury sk³adaj¹cy siê z nie odci¹¿o-
nego zaworu typu 2433 K w wykonaniu z gwintem wewnêtrz-
nym G 1

2 do G 1 lub gwintem zewnêtrznym i koñcówkami do
wspawania, koñcówkami gwintowanymi lub nakrêcane ko³nie-
rze) dla DN 15 do DN 50 i termostatu regulacyjnego typu 2430
K (opcjonalnie z dodatkow¹ os³on¹ czujnika), odporny na
dzia³anie olejów i wody.

Atestowane urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Numer rejestru na ¿yczenie klienta. Oferujemy nastêpuj¹ce
urz¹dzenia:
Regulatory temperatury (TR) typu 43-3, dla których maksymal-
ne ciœnienie robocze nie mo¿e przekroczyæ maksymalnej ró¿ni-
cy ciœnieñ Dp, podanej w danych technicznych. W wypadku
czujników z os³on¹ stosowaæ tylko os³ony firmy SAMSON.
Szczegó³owe informacje na temat doboru i zastosowania
urz¹dzeñ posiadaj¹cych atest typu patrz karta zbiorcza T 2181.
Ponadto oferujemy: czujniki temperatury bezpieczeñstwa
(STW) i ograniczniki temperatury bezpieczeñstwa (STB).
Szczegó³owe informacje patrz karty katalogowe T 2183 i T 2185.
1) jako zawór rozdzielaj¹cy tylko z gwintem zewnêtrznym z koñców-
kami do wspawania, gwintowanymi lub ko³nierzami nakrêcanymi

Wyposa¿enie dodatkowe
– os³ona: z miedzi na PN 40, G 1

2 lub
ze stali CrNiMo na PN 40, G 1

2

– kombinacje urz¹dzeñ na zapytanie

Wykonanie specjalne
– wykonania wed³ug ANSI na zapytanie
– kapilara o d³ugoœci 5 m
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Karta katalogowa T 2173 PL

Przynale¿na karta zbiorcza T 2170

Regulatory temperatury bezpoœredniego dzia³ania

serii 43

Regulator temperatury z zaworem trójdrogowym
Typ 43-3

Rys. 1 · Regulator temperatury typu 43-3 – wykonanie
z koñcówkami do wspawania, DN 25

Wskazówka
Oferujemy posiadaj¹ce atest typu regulatory
temperatury (TR), czujniki temperatury
bezpieczeñstwa (STW) i ograniczniki
temperatury bezpieczeñstwa (STB).



Sposób dzia³ania (zob. rys. 2)
Regulatory temperatury pracuj¹ w oparciu o zasadê adsorpcji.
Zmiana temperatury medium powoduje odpowiedni¹ zmianê
ciœnienia w czujniku pomiarowym. Ciœnienie to przenoszone jest
przez kapilarê (6) na mieszek nastawczy (9) i przetwarzane na
si³ê nastawcz¹, która dzia³aj¹c poprzez trzpieñ si³ownika (10)
zmienia po³o¿enie trzpienia (4) grzyba wraz z grzybem (3). Ob-
rót nastawnika (8) wartoœci zadanej powoduje zmianê progu
zadzia³ania, o którym decyduje sprê¿yna (5) zaworu.
Zawór trójdrogowy z gwintem wewnêtrznym stosowany jest tyl-
ko jako zawór mieszaj¹cy, a z gwintem zewnêtrznym (DN 15
do DN 50) jako zawór mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy.
W zaworach mieszaj¹cych medium podlegaj¹ce zmieszaniu
doprowadzane jest przez przy³¹cza A i B i odprowadzane
przez przy³¹cze AB w zale¿noœci od przeœwitu miêdzy gniaz-
dami (2) i grzybami (3), a tym samym od po³o¿enia trzpienia
grzyba (4). Wzrost temperatury powoduje otwieranie
przy³¹cza A i zamykanie przy³¹cza B.
W zaworach rozdzielaj¹cych medium doprowadzane jest przez
przy³¹cze AB, a rozdzielone strumienie wyp³ywaj¹ przez
przy³¹cza A lub B. Przep³yw z przy³¹cza AB do przy³¹czy A lub
B zale¿y od po³o¿enia grzyba. Wzrost temperatury powoduje
zamykanie przy³¹cza A i otwieranie przy³¹cza B.

Monta¿
Zawór
Zawory nale¿y montowaæ w ruroci¹gu poziomym z termosta-
tem regulacyjnym zwieszaj¹cym siê do do³u. (Dla temperatury
do 110°C mo¿liwe tak¿e inne po³o¿enia monta¿owe.) Kieru-
nek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na kor-
pusie zaworu. Zwracaæ uwagê na odpowiednie dla ka¿dej in-
stalacji rozmieszczenie dop³ywów i odp³ywów A, B i AB (patrz
rys. 4).

Czujnik temperatury
Sposób monta¿u czujnika temperatury jest dowolny, musi
byæ on jednak ca³kowicie zanurzony w regulowanym me-
dium. Miejsce monta¿u nale¿y wybraæ tak, ¿eby zapobiec
przegrzewaniu czujnika i wystêpowaniu wyraŸnych stref
nieczu³oœci.
Wolno ³¹czyæ ze sob¹ tylko materia³y tego samego rodzaju,
np. wymiennik ze stali nierdzewnej z os³on¹ czujnika ze stali
nierdzewnej 1.4571.

Kapilara
Kapilarê nale¿y zamontowaæ w taki sposób, ¿eby nie zosta³a
przekroczona dopuszczalna temperatura otoczenia, nie wystê-
powa³y wahania temperatury i ¿eby zapobiec jej mechanicz-
nemu uszkodzeniu. Najmniejszy promieñ giêcia kapilary wy-
nosi 50 mm.
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1 korpus
2 gniazdo
3 grzyb (wymienny)
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
6 kapilara

7 sprê¿yny nastawcze
8 nastawnik wartoœci

zadanej
9 mieszek nastawczy
10 trzpieñ si³ownika
11 nakrêtka ko³pakowa

Rys. 2 · Regulator temperatury typu 43-3 z przy³¹czem
o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 50

T 2173 PL2

zawór mieszaj¹cy
typu 43-3

zawór rozdzielaj¹cy
typu 43-3

Rys. 3 · Wykres przep³ywu dla wody

Wykres przep³ywu dla wody



Przyk³ady pod³¹czenia regulatorów temperatury typu 43-3

3 T 2173 PL

Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia w jednostkach bar (nadciœnienie)
Zawór trójdrogowy typu 2433 K
Rodzaj przy³¹cza gwint wewnêtrzny gwint zewnêtrzny
Wielkoœæ przy³¹cza G 1

2
3

4 1 –
Œrednica nominalna DN – 15 20 25 32 40 50
Medium woda · olej
Wspó³czynnik Kvs 4 6,3 8 4 6,3 8 10 12,5 16
Ciœnienie nominalne PN 25
Maks. dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ

zawór mieszaj¹cy
Dp dla p w B > p w A 4,4 2,6 1,8 4,4 2,6 1,8 0,9 0,6 0,6

Dp dla p w 1 > p w B 4,4 2,6 1,8 4,4 2,6 1,8 0,9 0,6 0,6
zawór rozdzielaj¹cy

Dp dla AB za A lub B 4,4 2,6 1,8 4,4 2,6 1,8 0,9 0,6 0,6

Maks. dopuszczalna temp. na zaworze 150°C
Termostat regulacyjny typu 2430K
Zakres wartoœci zadanych 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. dopuszczalne przekroczenie
temperatury na czujniku 50°C powy¿ej nastawionej wartoœci zadanej

Maks. dopuszczalna temp. otoczenia 80°C
Dop. ciœnienie na czujniku/os³onie PN 25 /PN 40
Maks. dop. zakres temperatury medium 0 do +150°C (z elementem poœrednim: –15 do +150°C)

Rys. 4 · Sposób pod³¹czenia regulatora w instalacjach grzewczych lub ch³odniczych

zawór rozdzielaj¹cy
na zasilaniu na powrocie

zasilanie

powrót

zasilanie

Rücklauf

zasilanie

powrót

zasilanie

powrót

zasilanie

powrót

zasilanie

powrót

powrót

Tabela 2 · Materia³y · nr materia³u wed³u norm DIN EN
Korpus CC491K/CC199K (Rg 5)

Grzyb mosi¹dz CW617N (CuZn40) odporny na odcynkowanie
z uszczelnieniem miêkkim z EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)

Sprê¿yna zaworu stal nierdzewna 1.4310

Czujnik, kapilara miedŸ

os³ona miedŸ niklowana lub stal nierdzewna 1.4571

Nastawnik wartoœci zadanej PETP wzmocniony w³óknem szklanym

zasilanie

powrót

zawór mieszaj¹cy
na zasilaniu na powrocie

zasilanie
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zawór mieszaj¹cy
na zasilaniu na powrocie

zawór rozdzielaj¹cy
na zasilaniu na powrocie

ogrzewanie ch³odzenie



Wymiary

Tekst zamówienia
Regulator temperatury typu 43-3
gwint zewnêtrzny G ...
DN ... z gwintem wewnêtrznym z koñcówkami do wspawania
/ z koñcówkami gwintowanymi / z ko³nierzami nakrêcanymi
tryb mieszaj¹cy/rozdzielaj¹cy
zakres wartoœci zadanej … °C
ew. wykonanie specjalne
ew. wyposa¿enie dodatkowe

Zmiany techniczne zastrze¿one

T 2173 PL

Rys. 5 · Wymiary

koñcówki gwintowane

ko³nierze nakrêcane

koñcówki do wspawania

W wykonaniu ko³nierzowym
dla DN 40 i DN 50 ko³nierze
zamontowane na zaworze!

Tabela 3 · Wymiary w mm i ciê¿ar
Przy³¹cza G 1

2
3

4 1 –
Œrednica nom. DN 15 20 25 32 40 50
Œrednica rury Ød 21,3 26,8 32,7 42 48 60
Przy³¹cza R G 3

4 G 1 G 1 1
4 G 13

4 G 2 G 2 1
2

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82
D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130
D³ugoœæ L1 65 75 90 –
Wysokoœæ H1 40 40 40 65 70 75
Ciê¿ar 1), ok. kg 1,5 1,6 1,7 2,7 2,8 3,7
z koñcówkami do wspawania, gwintowanymi i ko³nierzami
Wysokoœæ H5 40 60 65
z koñcówkami do wspawania
D³ugoœæ L2 210 234 244 268 294 330
Wysokoœæ H2 112 122 124 144 157 165
Ciê¿ar 1), ok. kg 2 2,3 2,5 3,9 4,2 5,5
z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)
Gwint zewnêtrzny A G 1

2 G 3
4 G 1 G 1 1

4 G 1 1
2 G 2

D³ugoœæ L3 129 144 159 180 196 228
Wysokoœæ H3 72 77 82 100 108 114
Ciê¿ar 1), ok. kg 2 2,3 2,5 3,9 4,2 5,5
z ko³nierzami nakrêcanymi na PN 16/25
D³ugoœæ L4 130 150 160 180 200 230
Wysokoœæ H4 70 80 85 100 105 120
Ciê¿ar 1), ok. kg 4,1 5,3 6,3 8,7 10,2 13

1) Ciê¿ar dla wykonañ z czujnikiem prêtowym i os³on¹; wykonanie bez os³ony czujnika: ciê¿ar mniejszy o 0,2 kg
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wymiary
w nawiasach ( )
dla DN 32 do DN 50

czujnik prêtowy z
os³on¹ króæcem

zaciskowym

Typ 43-3 –- przy³¹cza G 1
2 do G 1 –-                                                     – DN 15 do DN 50 –

Æ16/220 mm:

wykonanie jako

czujnik powietrza


