Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44
Typ 44-7

regulator upustowy

Typ 44-8

Upustowy zawór bezpieczeñstwa (SÜV)
z atestem typu wydanym przez TÜV – dla wody –

Zastosowanie
Regulatory ciœnienia dla wartoœci zadanych od 0,1 do 11 bar ·
zawory o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 50 · PN 25 ·
dla cieczy, powietrza i azotu o temperaturze do 150°C

Upustowy zawór bezpieczeñstwa typu 44-8 (SÜV) zabezpieczania instalacji ciep³owniczych.
Regulator upustowy typu 44-7 sk³ada siê z zaworu i si³ownika
z membran¹ nastawcz¹. Upustowy zawór bezpieczeñstwa
typu 44-8 natomiast wyposa¿ony w si³ownik z dwiema membranami.
Wykonanie z dwiema niezale¿nymi membranami spe³nia wymagania zrzeszenia ciep³owniczego AGFW okreœlone dla elementów wêz³ów cieplnych. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia
dzia³anie urz¹dzenia tak¿e po uszkodzeniu jednej z membran.

Cechy charakterystyczne
• armatura mo¿e byæ stosowana do wody i innych cieczy,
o ile nie wywo³uj¹ one korozji zastosowanych materia³ów
• wykonanie specjalne dla dla olejów mineralnych
• zmniejszony przep³yw (mniejszy wspó³czynnik KVS) dla DN 15
• zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo

Wzrost ciœnienia przed zaworem powoduje otwieranie zaworu.

SAV

SAV = odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa
SÜV = upustowy zawór
bezpieczeñstwa

SÜV

Rys. 1 ⋅ Zabezpieczenie instalacji domowej za pomoc¹ odcinaj¹cego zaworu bezpieczeñstwa (SAV) i upustowego zaworu
bezpieczeñstwa (SÜV)

Wykonania (zob. rys. 2 i 3)
Regulatory ciœnienia serii 44 z si³ownikami dla zakresów wartoœci zadanej od 0,1 bar do 11 bar · zawory o œrednicach nominalnych od DN 15 do DN 50 · z koñcówkami do spawania · z
korpusem ko³nierzowym (tylko DN 32, 40 i 50)
Regulator upustowy typu 44-7 z jedn¹ membran¹ nastawcz¹
Upustowy zawór bezpieczeñstwa (SÜV) typu 44-8 z dwiema
membranami nastawczymi
Wykonanie specjalne
– specjalne wspó³czynniki KVS dla DN 15
– z elementami wewnêtrznymi odpornymi na dzia³anie olejów
mineralnych
– wykonania spe³niaj¹ce wymagania norm ANSI – na zapytanie

upustowy zawór bezpieczeñstwa (SÜV) typu 44-8

Rys. 2 · Upustowy zawór bezpieczeñstwa typu 44-8
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Sposób dzia³ania
Regulowane ciœnienia jest doprowadzane do membrany nastawczej (6) poprzez przewód impulsowy (11) i przekszta³cane na si³ê
nastawcz¹, która przestawia grzyb zaworu zale¿nie od sta³ej
sprê¿ystoœci pakietu sprê¿yn (8) i nastawy wprowadzonej na nastawniku (10) wartoœci zadanej.
W przypadku uszkodzenia membrany roboczej (6.1) funkcjê
regulacyjn¹ urz¹dzenia przejmuje - w upustowym zaworze
bezpieczeñstwa - membrana bezpieczeñstwa (6.2). Dla umo¿liwienia rozpoznania stanu membran w pierœcieniu dystansowym umieszcza siê optyczny wskaŸnik (12) uszkodzenia
membrany lub, do wyboru, wy³¹cznik ciœnieniowy do sygnalizowania stanu np. w sterowni.
Atest typu
Upustowy zawór bezpieczeñstwa (SÜV) typu 44-8 ma od
wspó³czynnika KVS 2,5 atest typu wydany przez TÜV – dla
wody – . Znak kontrolny dostarczamy na zapytanie.

obrócone w kierunku patrzenia
na rysunek

Monta¿
– Kierunek przep³ywu zgodnie ze wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu.
– Po zamontowaniu regulatora si³ownik musi
byæ skierowany do do³u (zob. rysunek).
upustowy zawór bezpieczeñstwa (SÜV) typu 44-8

obrócone w kierunku
patrzenia na rysunek

regulator upustowy typu 44-7, DN 40
wykonanie z korpusem ko³nierzowym
1

korpus zaworu
7
1.1 nakrêtka ko³pakowa z pierœcie- 8
niem uszczelniaj¹cym
9
3 grzyb (odci¹¿ony ciœnieniowo) 10

trzpieñ si³ownika
pakiet sprê¿yn
talerz sprê¿yn
nastawnik wartoœci
zadanej

4

trzpieñ grzyba

5

sprê¿yna grzyba

11 przewód impulsowy

6

si³ownik

12 wskaŸnik uszkodzenia
membrany

6.1 membrana nastawcza
6.2 membrana bezpieczeñstwa

Rys. 3 · Sposób dzia³ania regulatora typu 44-7/44-8
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Tabela 1 · Dane techniczne ⋅ Wszystkie ciœnienia s¹ podane jako nadciœnienie w [bar]
Œrednica nominalna

DN

15

20

25

32

40

50

4

6,3

8

12,5

16

20

wykonanie specjalne

1 ⋅ 2,5

−

−

−

−

−

korpus ko³nierzowy

−

−

−

12,5

20

25

0,6

0,6

0,55

0,55

0,5

0,45

wykonanie standardowe
Wspó³czynnik
KVS
Wspó³czynnik z
Ciœnienie nominalne

PN 25

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p

11 bar
150 °C 1)

Maks. dop. temperatura
Klasa przecieku zgodnie z norm¹
DIN EN 60534-4

≤ 0,05% wspó³czynnika KVS 2)

Zakresy wartoœci zadanej, nastawa ci¹g³a
typ 44-7
typ 44-8 (SÜV)
1)
2)
3)

0,1 do 1 bar 3) · 0,5 do 2 bar ⋅ 1 do 4 bar ⋅ 2 do 4,4 bar ⋅ 2,4 do 6,6 bar ⋅ 6 do 11 bar
2 do 4,4 bar ⋅ 2,4 do 6,6 bar ⋅ 6 do 11 bar

W przypadku powietrza i azotu w wykonaniu specjalnym dla olejów mineralnych
W przypadku zastosowania uszczelnienia miêkkiego z EPDM/FPM obowi¹zuje zale¿noœæ: przeciek = I / szczelnoœæ na pêcherzyki powietrza
Dla DN 40 i 50: 0,2 do 1 bar

Tabela 2 · Materia³y ⋅ Numer materia³u zgodnie z normami DIN EN
Regulator ciœnienia typu 44-7 · 44-8 (SÜV)
Korpus zaworu
Korpus si³ownika / pierœcieñ dystansowy
Gniazdo
Grzyb
Sprê¿yna zaworu
Membrana nastawcza
Pierœcienie uszczelniaj¹ce
1)
2)

mosi¹dz czerwony CC491K/CC499K (Rg 5) ⋅ ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 1)
mosi¹dz czerwony CC491K/CC499K
stal nierdzewna 1.4305
mosi¹dz 2.0402 (CuZn40Pb) i stal nierdzewna 1.4305 z uszczelnieniem miêkkim z EPDM 2)
stal nierdzewna 1.4310
EPDM wzmacniane tkanin¹ 2)
EPDM 23) (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)

Dodatkowe wykonanie dla DN 32, 40 und 50: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego
Wykonanie specjalne dla olejów (ASTM I, II, III): FPM (kauczuk fluorowy)

Wykres przep³ywu dla wody
Tekst zamówienia
Regulator upustowy typu 44-7 · Upustowy zawór bezpieczeñstwa typu 44-8
DN … z koñcówkami do wspawania/gwintowanymi · DN
32, DN 40 i DN 50 z korpusem ko³nierzowym
Zakres wartoœci zadanych … bar, ewentualnie wykonanie
specjalne

Rys. 4 ⋅ Wykres przep³ywu dla wody
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Wymiary

korpus ko³nierzowy
zawór typu 44-7
(DN 32, 40 i 50)

Typ 44-7

Typ 44-8

Wykonane ze z³¹czkami gwintowanymi i koñcówkami do wspawania.
Wartoœci w nawiasach dotycz¹ zaworów o œrednicy nominalnej DN 40 i DN 50.

koñcówki gwintowane

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg
Œrednica nominalna

15

20

25

32

40

50

Œrednica rury ∅ d

DN

21,3

26,8

33,7

42

48

60

Gwint przy³¹czeniowy R

G¾

G1

G 1¼

G 1¾

G2

G 2½

30

36

46

59

65

82

Rozwartoœæ klucza SW
D³ugoœæ L

65

70

75

100

110

130

L1 z koñcówkami do wspawania

210

234

244

268

294

330

Wymiar H

typ 44-7

230

250

380

typ 44-8

235

255

395

typ 44-7

Wymiar H1

41

typ 44-8

Ciê¿ar, oko³o w kg

2,0

58

2,1

2,2

3,5

9,0

9,5

Wykonania specjalne
z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)
D³ugoœæ L2

129

144

159

180

196

228

Gwint zewnêtrzny A

G½

G¾

G1

G 1¼

G 1½

G2

Ciê¿ar, oko³o w kg

2,0

2,1

2,2

8,5

9,0

9,5

180

200

230

11,7

13

14,5

z korpusem ko³nierzowym (DN 32, DN 40 i DN 50)
D³ugoœæ L3
Ciê¿ar, oko³o w kg

–

Rys. 5 ⋅ Wymiary
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