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za
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zastosowa-
nie dla ...

pary wodnej • • •
wody i innych cieczy • • •
olejów mineralnych • • •
powietrza i innych gazów niepalnych • • • •

przy³¹cze

zawór przelotowy ko³nierzowy • • • •
œrednica nominalna DN 15 do DN 250 DN 15 do DN 100 DN 15 do DN 250

ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

maks. dopuszczalna temperatura 5)

odci¹¿ony ciœnieniowo • • • •
nie odci¹¿ony ciœnieniowo

z ogranicznikiem si³y 1) • •

materia³
korpusu 2)

EN-JL1040 • • • •
EN-JS1049 • • • •
1.0619 • • • •
stal nierdzewna 1.4408 6) • • • •

za
kr

es
a
st

os
ow

a
ñ

regulacja ró¿nicy ciœnieñ ∆p • • • •

przep³yw
regulacja

oganiczanie

monta¿ w
przewodzie zasilaj¹cym • •

przewodzie spinaj¹cym lub obejœciowym
przewodzie powrotnym

wartoœæ
zadana 3)

nastawa sta³a • •

nastawa zmienna • •

∆p (bar)
min. 0,05 0,2 0,2 0,05

maks. 10 0,5 0,5 10

Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa ...

Urz¹dzenia z dodatkow¹ regulacj¹ temperatury

Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa ...
1) Ogranicznik si³y z wewnêtrznym regulatorem upustowym zamontowanym w si³owniku s³u¿y do ochrony przed zbyt du¿ym obci¹¿eniem gniazda i grzyba w wypadku przekroczenia

dopuszczalnej ró¿nicy ciœnieñ
2) EN-JL1040 tylko PN 16 · EN-JS1049 tylko PN 25
3) Zmienna nastawa wartoœci zadanej temperatury dla wszystkich wykonañ
4) Zastosowanie równie¿ jako regulator przep³ywu i ciœnienia
5) Wy¿sze temperatury na zapytanie
6) Dla niektórych œrednic nominalnych tak¿e stal kuta nierdzewna 1.4571 (zob. przynale¿na karta katalogowa)

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 42

• •

typ 42-20
T 3007

typ 42-25
T 3007

typ 42-28 DoT
T 3019

A | B
typ 42-24

T 3003

A | B
typ 42-28

T 3003

Zastosowanie

Regulatory ciœnienia, ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu, temperatury lub regulatory kombino-
wane, opcjonalnie z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym · wszystkie wymienione
zastosowania

Zawór przelotowy odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka lub membrany · energia pobierana
z medium · maks. trzy regulatory pomocnicze (piloty)

Regulatory uniwersalne typu 2334 z pilotem

typ 42-24 DoT
T 3019

typ 2334
T 3210
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• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

DN 15 do DN 150 DN 15 do DN 250 DN 15 do DN 100 DN 15 do DN 250

PN 16 do PN 40
80°C 220°C

• • • • •
•

• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

• • • •
• • • 4)

• •
• • •

• • • •
• • (∆p)

• • • •
– 0,1 0,2 – 0,1 0,1
– 1,5 0,5 – 5 5

kontynuacja tabeli ze strony 2

typ 42-10 RS
T 3009

typ 42-34
T 3013

typ 42-38
T 3013

typ 42-36
T 3015

typ 42-37
T 3017

typ 42-39
T 3017

typ 42-34 DoT
T 3019

typ 42-38 DoT
T 3019

typ 42-36 DoT
T 3019

typ 42-37 DoT
T 3019

typ 42-39 DoT
T 3019

Zastosowanie do
regulacji przep³ywu &V

Szczegó³owe informacje na temat regulato-
rów wielofunkcyjnych z si³ownikami typu
5824/25, 3374 i 3274 zawiera karta ka-
talogowa T 3018.

typ 42-36 E z si³ownikiem elek-
trycznym typu 5824/25

typ 42-36 E z si³ownikiem elek-
trycznym typu 3374

typ 42-36 E z si³ownikiem elek-
trycznym typu 3274

Urz¹dzenie podstawowe typu 42-36 karta katalogowa T 3015

Wielofunkcyjne regulatory z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym
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Rys. 1 · Wykresy ciœnienia i temperatury (numer materia³u zgodnie z normami DIN EN)

Wykresy ciœnienia i temperatury

Wykres ciœnienia i temperatury
zgodnie z normami DIN

Wykres ciœnienia i temperatury
zgodnie z normami ANSI

Dla materia³ów zgodnych z normami
DIN wykresy opracowano w oparciu
o normê DIN EN 12516-1, dla mate-
ria³ów zgodnych z normami USA
w opraciu o normy ASME B 16.1 i
ASME B 16.34.

1) Dopuszczalne przy temperaturze zasilania z sieci
ϑVN ≤ 130 °C; ϑVN > 130 °C tylko do DN ≤ 100

Wykres ciœnienia i temperatury
zgodnie z norm¹ DIN 4747-1
dla wybranych materia³ów

Materia³y zaworów i elementów przy-
³¹czeniowych musz¹ byæ odpowiednie
dla warunków doboru i eksploatacji.
Wyboru materia³u dokonuje siê zgodnie
z norm¹ DIN 4747-1.
W zale¿noœci od materia³u, z którego
jest wykonana armatura, w ró¿nej tem-
peraturze dopuszczalne sa ró¿ne warto-
œci ciœnienia nominalnego.

W przypadku zastosowania regulatorów w ciep³ownictwie (zob. norma DIN 4747-1) obowi¹zuje poni¿szy wykres



Regulacja ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu · Regulatory i zasady regulacji

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania
serii 42 sk³adaj¹ siê z zaworu z przy³¹czem ko³nierzowym oraz
si³ownika, w którym wzrost ró¿nicy ciœnieñ/przep³ywu powoduje
zamykanie lub otwieranie zaworu.
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze wska-
zaniem strza³ki na korpusie. Po³o¿enie grzyba wp³ywa na ró¿nicê
ciœnieñ i przep³yw poprzez przeœwit miêdzy grzybem i gniazdem
zaworu.
W regulatorze z odci¹¿eniem ciœnieniowym po³o¿enie grzyba
w znacznym stopniu nie zale¿y od zmian ciœnienia medium. W
tym celu stosuje siê zawór odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka lub
membrany. W zaworach odci¹¿onych za pomoc¹ membrany
zamiast mieszka odci¹¿aj¹cego zamontowana jest membrana
odci¹¿aj¹ca. W obu wykonaniach równowa¿one s¹ po-
wstaj¹ce przed i za zaworem si³y dzia³aj¹ce na grzyb. W ten
sposób uzyskuje siê odci¹¿enie ciœnieniowe.
Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w ograniczniki si³y dzia³a-
j¹cej na trzpieñ grzyba, co zapobiega uszkodzeniom gniazda
i grzyba.
Podobne dzia³anie ma zintegrowany w si³owniku upustowy regu-
lator ciœnienia. Przewód obejœciowy otwiera siê w razie potrzeby
powoduj¹c wyrównanie ciœnieñ, co zapobiega powstaniu zbyt
du¿ej si³y nastawczej.

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ

Zadaniem regulatora ró¿nicy ciœnieñ jest utrzymywanie na
sta³ym poziomie ró¿nicy ciœnieñ miedzy dwoma ruroci¹gami
odpowiednio do wartoœci zadanej. Mo¿e on byæ zamontowany
w przewodzie plusowym lub minusowym (zasilanie lub powrót)
np. w wêŸle cieplnym.
Regulowana ró¿nica ciœnieñ oddzia³ywuje na membranê
nastawcz¹, gdzie przetwarzana jest na si³ê, która powoduje
zmianê po³o¿enia grzyba w zale¿noœci od si³y napiêcia
sprê¿yn (wartoœæ zadana).
W zale¿noœci od typu regulatora wartoœæ zadan¹ mo¿na
nastawiæ na nastawniku lub jest ona ju¿ okreœlona przez sprê-
¿yny zamontowane w si³owniku.
Zewnêtrzne przewody impulsowe przenosz¹ ciœnienie plusowe
i minusowe.

Regulacja przep³ywu

Przep³yw wyznaczany jest na podstawie ró¿nicy ciœnieñ lub
mierniczego spadku ciœnienia za pomoc¹ znormalizowanej
kryzy zamontowanej w przewodzie lub d³awika regulowanego
zabudowanego w korpusie zaworu.
Przeœwit miêdzy d³awikiem i grzybem zaworu wp³ywa na wiel-
koœæ przep³ywu. Ciœnienie plusowe przed d³awikiem od-
dzia³ywuje poprzez przewód impulsowy na plusow¹ stronê
membrany, a ciœnienie minusowe za d³awikiem poprzez otwór
w grzybie zaworu na minusow¹ stronê membrany.
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ na membranie regulacyjnej powy¿ej
wartoœci zadanej mierniczego spadku ciœnienia (wzrost
przep³ywu) powoduje przesuniêcie membrany z trzpieniem
grzyba i grzybem. Przep³yw jest ograniczany do czasu, gdy
spadek ciœnienia na d³awiku bêdzie równy zadanemu mierni-
czemu spadkowi ciœnienia.
Regulatory wielofunkcyjne s³u¿¹ do regulacji ró¿nicy ciœnieñ
lub ciœnienia i przep³ywu. S¹ te¿ regulatory s³u¿¹ce do wykony-
wania jednego z tych zadañ.
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WskaŸniki przeliczeniowe

Wspó³czynniki KVS i CV

Dok³adne obliczenia przeprowadza siê zgodnie z norm¹ DIN
EN 60534, czêœæ 2-1 i czêœæ 2-2. Ponadto stosuje siê normê
ISA-S75.01-1-1985 i wytyczn¹ 2173 opracowan¹ przez
VDI/VDE. Obliczenie wspó³czynnika KV zgodnie z t¹ wytyczn¹
jest w wiêkszoœci przypadków wystarczaj¹co dok³adne. Odpo-
wiednie równania zamieszczono tak¿e w opracowanym przez
firmê SAMSON arkuszu obliczeniowym AB 04.

KVS = 0,86 × CV KVS [m3/h]
CV = 1,17 × KVS CV [U.S. gallons/min]

Ciœnienie
1 pound/square inch [lbs/in2 = psi] = 0,06895 bar
1 bar = 14,5 psi

Powierzchnia
1 square inch [sq.in; in2] = 6,452 cm2 ∗ 1 cm2 = 0,155 in2

Masa

1 pound [lb] = 0,4536 kg ∗ 1 kg = 2,2046 lb

Przep³yw masowy

1 pound per second [lb/s] = 0,4536 kg/s ∗ 1 kg/s = 2,2046 lb/s

Przep³yw objêtoœciowy

1 U.S. gallon per min [US gal/min] = 0,227 m3/h
1 m3/h = 4,4 US gal/min

Temperatura

°F =
9
5

C + 32° ∗ °C =
5
9

( F 32)° −



Zasada konstrukcji · sposób dzia³ania i zastosowanie

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego
dzia³ania s¹ sterowanymi medium regulatorami proporcjonal-
nymi. Ka¿dej odchy³ce od nastawionej wartoœci zadanej odpo-
wiada okreœlone po³o¿enie grzyba zaworu.
Regulatory pobieraj¹ energiê z przep³ywaj¹cego medium.
Ró¿nica miêdzy wartoœci¹ rzeczywist¹ i zadan¹ (wartoœæ za-
dana ≠ wartoœæ rzeczywista) powoduje uwolnienie si³y zmie-
niaj¹cej po³o¿enie grzyba.
Regulowana ró¿nica ciœnieñ ∆p wytwarza na membranie si³ê
Fm. Proporcjonalna do wartoœci rzeczywistej (wielkoœæ regulo-
wana x) si³a jest porównywana na trzpieniu grzyba z si³¹ na-
piêcia sprê¿yny FS (= wartoœæ zadana w). Si³a napiêcia
sprê¿yny odpowiada wartoœci zadanej, mo¿na j¹ nastawiæ na
nastawniku wartoœci zadanej. Je¿eli zmienia siê wartoœæ ró¿ni-
cy ciœnieñ ∆p a wraz z ni¹ równie¿ si³a Fm, trzpieñ grzyba za-
woru przesuwany jest do momentu, gdy Fm = FS. Dla zadanej
powierzchni membrany A sta³a sprê¿yny nastawczej okreœla
wielkoœæ skoku nominalnego, a dziêki temu wspó³czynnik pro-
porcjonalnoœci  Kp i zakres proporcjonalnoœci xp.
Regulacja przep³ywu odbywa siê na podstawie mierniczego
spadku ciœnienia.
Dok³adnoœæ regulacji oraz jej stabilnoœæ zale¿¹ od
wystêpuj¹cych zak³óceñ. Regulatory wykonane zosta³y w taki
sposób, ¿eby zak³ócenia wywiera³y jak najmniejszy wp³yw na
ich pracê. Przyczynia siê do tego miêdzy innymi tak¿e
odci¹¿enie ciœnieniowe za pomoc¹ mieszka metalowego.
Dziêki temu eliminowana jest si³a dzia³aj¹ca na grzyb,
pochodz¹ca od ciœnienia przed zaworem lub od ró¿nicy
ciœnieñ. W wypadku wykonañ nie odci¹¿onych ciœnieniowo
wp³yw wywieraj¹ si³y zale¿ne od œrednicy gniazda i spadku
ciœnienia na zaworze.
Wykonania regulatorów bezpoœredniego dzia³ania:
– regulator ró¿nicy ciœnieñ,
– regulator przep³ywu,
– regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ,
– regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu,
– regulator ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury,
– wielofunkcyjne regulatory przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ z do-

datkowym si³ownikiem elektrycznym

Rys. 2.1

Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym. W wy-
padku tego wykonania zawór jest zamykany przy ró¿nicy ciœ-
nieñ p wiêkszej od nastawionej wartoœci zadanej. Górny
rysunek przedstawia si³ownik zamykaj¹cy ze zmienn¹, a dolny
ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej.
Si³owniki ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej nastawian¹ po-
przez sprê¿ynê wartoœci zadanej nadaj¹ siê do prowadzenia
regulacji ze sta³¹ wartoœci¹ zadan¹.

Rys. 2.2

Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem otwieraj¹cym. W tym
regulatorze wzrost ciœnienia powoduje otwieranie zaworu.
Gdy ró¿nica ciœnieñ wynosi ∆p = 0, to zawór jest zamkniêty.

Rys. 2.3

Zawór z metalowym mieszkiem odci¹¿aj¹cym, którego strona
wewnêtrzna przejmuje ciœnienie za zaworem, a zewnêtrzna
ciœnienie przed zaworem. Si³y dzia³aj¹ce na grzyb zostaj¹ wy-
eliminowane dziêki odci¹¿eniu ciœnieniowemu i nie zale¿¹ od
zmian ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu medium.
Te w pe³ni odci¹¿one zawory pozwalaj¹ na projektowanie re-
gulatorów bezpoœredniego dzia³ania serii 42 dla œrednic nomi-
nalnych do DN 250 i wielkoœci przep³ywu do 520 m3/h.

Rys. 2.4

Regulatory przep³ywu dla instalacji ciep³owniczych. System
pomiarowy jest przewidziany dla sta³ej wartoœci mierniczego
spadku ciœnienia, np. 0,2 bar.
Wartoœæ zadan¹ ustawia siê na d³awiku, który pracuje jako
kryza o regulowanej wielkoœci otworu.

Rys. 2.5

Regulatory przep³ywu dzia³aj¹ na zasadzie mierniczego spad-
ku ciœnienia. Mierniczy spadek ciœnienia ∆pmier., wytwarzany
na d³awiku, przenoszony jest na powierzchniê membrany
si³ownika. Ró¿nica wielkoœci si³y dzia³aj¹cej na membranê i
si³y napiêcia sprê¿yny powoduje zmianê po³o¿enia grzyba za-
woru. Powstaje przy tym nastêpuj¹ca zale¿noœæ pomiêdzy
przep³ywem, mierniczym spadkiem ciœnienia ∆pmier. i si³¹ Fm
na membranie:

&V = K ⋅ ∆pmier. $= K ⋅ Fm lub &V2 = K´ ⋅ ∆p $= K´ ⋅ Fm

∆pmier. = F
A
m

&V = przep³yw objêtoœciowy
Fm = si³a dzia³aj¹ca na membranê
∆pmier. = mierniczy spadek ciœnienia – spadek ciœnienia

na d³awiku w celu pomiaru przep³ywu
K, K´ = sta³e
A = powierzchnia membrany

Rys. 2.6 i 2.7

Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu i ciœnie-
nia. Urz¹dzenie sk³ada siê z dwóch si³owników membrano-
wych. Na górnej membranie regulowane jest natê¿enie
przep³ywu, a na dolnej ró¿nica ciœnieñ (lub ciœnienie). Pierw-
szeñstwo ma zawsze sygna³ o wiêkszym uchybie w kierunku
zamykania zaworu.
Regulatory wyposa¿one s¹ w odpowiednie przewody impulso-
we w zale¿noœci od przeznaczenia.
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Rys. 2 · Zasada konstrukcji regulatorów przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ
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Rys. 2.2 · Regulator ró¿nicy
ciœnieñ z si³ownikiem
otwieraj¹cym i zmienn¹
nastaw¹ wartoœci zadanej
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Rys. 2.3 · Regulator ró¿nicy
ciœnieñ z metalowym mieszkiem
odci¹¿aj¹cym

Rys. 2.4 · Regulator
przep³ywu

Rys. 2.5 · Regulator ró¿nicy
ciœnieñ jako regulator przep³ywu
(z zewnêtrznym d³awikiem)

Rys. 2.6 · Regulator ró¿nicy
ciœnieñ i przep³ywu (zasilanie)

Rys. 2.7 Regulator przep³ywu i
ciœnienia

Rys. 2.1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ
z si³ownikiem zamykaj¹cym ze zmienn¹
(na górze) lub sta³¹ nastaw¹ wartoœci
zadanej (na dole)

Legenda do rysunków
1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 mieszek odci¹¿aj¹cy
6 nastawnik wartoœci zadanej
7 sprê¿yna wartoœci zadanej
8 si³ownik
11 d³awik regulowany



Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania serii 42

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu firmy SAMSON mog¹
byæ stosowane w instalacjach przemys³owych, komunalnych i
domowych, np. w domowych wêz³ach cieplnych, w instalacjach
grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w instalacjach
wytwarzania pary i ciep³a, w wymiennikach ciep³a, w urz¹dze-
niach zaopatrzenia w energiê w elektrowniach, instalacjach
chemicznych oraz w rozbudowanych systemach ruroci¹gowych.
• nie wymagaj¹cy konserwacji, niskoszumny regulator pro-

porcjonalny bezpoœredniego dzia³ania
• korpus z ¿eliwa szarego, ¿eliwa sferoidalnego, staliwa lub

staliwa nierdzewnego/nierdzewnej stali kutej
• przeznaczony dla wody, pary, powietrza i innych cieczy

lub gazów, o ile nie wp³ywaj¹ one na w³aœciwoœci
membrany regulacyjnej

• wykonanie specjalne dla olejów mineralnych/oleju jako
noœnika ciep³a

• przy³¹cze ko³nierzowe

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ z zabezpieczeniem
przed przep³ywem zwrotnym

Typ 42-10 RS · ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
• zawór typu 2421 RS z si³ownikiem typu 2420 RS
• regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem otwieraj¹cym do

monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym
• regulator zamyka, gdy ciœnienie za zaworem wzrasta

i osi¹ga lub przekracza wartoœæ ciœnienia przed zaworem
• zawór jednogniazdowy bez odci¹¿enia ciœnieniowego

Dane techniczne karta katalogowa T 3009

Œrednica nominalna
typ 42-10 DN 15 do DN 150

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
typ 42-10 0,2 bar

Zakres temperatury
sprê¿one powietrze i azot do 80°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ

Typ 42-24 A · typ 42-24 B ⋅ z nastawnikiem wartoœci zadanej
Typ 42-28 A · typ 42-28 B ⋅ ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
• zawór typu 2422 z si³ownikiem typu 2424/2428
• typ 42-24 A/typ 42-28 A: regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ow-

nikiem zamykaj¹cym, preferowany monta¿ w przewodzie
powrotnym

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za
pomoc¹ mieszka metalowego

• typ 42-24 B/42-28 B: preferowany monta¿ w przewodzie
zasilaj¹cym

• si³ownik z podwójn¹ membran¹ dla zapewnienia wiêksze-
go bezpieczeñstwa

Typ 42-24 A · typ 42-24 B z nastawnikiem wartoœci zadanej
Typ 42-28 A · typ 42-28 B ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i wewnêtrznym regulatorem

upustowym

Dane techniczne karta katalogowa T 3003

Œrednica nominalna
typ 42-24 A/B
typ 42-28 A/B

DN 15 do DN 250
DN 15 do DN 100

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
typ 42-24 A/B
typ 42-28 A/B

0,05 do 10 bar
0,2 ⋅ 0,3 ⋅ 0,4 ⋅ 0,5 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 350°C
do 150°C
do 80°C
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Rys. 3 · Regulatory ró¿nicy ciœnieñ serii 42

regulator ró¿nicy ciœnieñ
z zabezpieczeniem przed
przep³ywem zwrotnym, typ

42-10 RS

regulator ró¿nicy ciœnieñ,
typ 42-24 A · z nastawnikiem

wartoœci zadanej

regulator ró¿nicy ciœnieñ,
typ 42-28 A · ze sta³¹ na-
staw¹ wartoœci zadanej



Regulatory ró¿nicy ciœnieñ

Typ 42-20 · ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
Typ 42-25 · z nastawnikiem wartoœci zadanej
• zawór typu 2422 z si³ownikiem typu 2420/2425
• regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem otwieraj¹cym do

monta¿u z przewodzie obejœciowym lub spinaj¹cym
• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za

pomoc¹ mieszka metalowego lub membrany
• si³ownik z podwójn¹ membran¹ dla zapewnienia wiêksze-

go bezpieczeñstwa

Dane techniczne karta katalogowa T 3007

Œrednica nominalna
typ 42-20
typ 42-25

DN 15 do DN 100
DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
typ 42-20
typ 42-25

0,2 ⋅ 0,3 ⋅ 0,4 ⋅ 0,5 bar
0,05 bar do 10 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 350°C
do 150°C
do 80°C

Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu

Typ 42-38 · ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej
Typ 42-34 · z nastawnikiem wartoœci zadanej
• zawór typu 2423 z si³ownikiem typu 2424/2428
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i wewnêtrznym regulatorem

upustowym
• regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu

z si³ownikiem zamykaj¹cym do monta¿u w przewodzie po-
wrotnym

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za
pomoc¹ mieszka metalowego

Dane techniczne karta katalogowa T 3013

Œrednica nominalna
typ 42-38
typ 42-34

DN 15 do DN 100
DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Wartoœci zadane ró¿nicy ciœnieñ
typ 42-38
typ 42-34

0,2 ⋅ 0,3 ⋅ 0,4 ⋅ 0,5 bar
0,1 do 1,5 bar

Zakres temperatury
ciecze do 220°C

Regulator przep³ywu

Typ 42-36

• zawór typu 2423 z si³ownikiem typu 2426
• regulator przep³ywu z si³ownikiem zamykaj¹cym do

monta¿u w przewodzie ciœnienia plusowego lub
minusowego, np. w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za
pomoc¹ mieszka metalowego lub membrany

Dane techniczne karta katalogowa T 3015

Œrednica nominalna DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu 0,05 m3/h do 520 m3/h

Wartoœæ koñcowa mierniczego
spadku ciœnienia 0,2 bar lub 0,5 bar

Zakres temperatury
para i ciecze
powietrze i gazy niepalne

do 220°C
do 80°C
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Rys. 4 · Regulatory przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ serii 42

regulator ró¿nicy ciœnieñ,
typ 42-25

regulator przep³ywu,
typ 42-36 ogranicznik ró¿nicy ciœnieñ

z ograniczeniem przep³ywu,
typ 42-34



Regulatory przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu i ciœnienia

Typ 42-37 · typ 42-39

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za
pomoc¹ mieszka metalowego lub membrany

• regulatory przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ typu 42-37
• zawór typu 2423 z si³ownikiem typu 2427
• regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamy-

kaj¹cym do monta¿u w przewodzie powrotnym wêz³a cieplnego
• wartoœæ zadana przep³ywu nastawiana za pomoc¹ d³awika,

wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ nastawiana na si³owniku
• si³ownik z ogranicznikiem si³y i zabezpieczeniem przed

przeci¹¿eniem
Dane techniczne karta katalogowa T 3017

Œrednica nominalna DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu 0,05 m3/h do 520 m3/h

Wartoœæ koñcowa mierniczego
spadku ciœnienia 0,2 bar lub 0,5 bar

Zakresy wartoœci zadanej
ró¿nicy ciœnieñ 0,1 bar do 10 bar

Zakres temperatury
ciecze do 220°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia i przep³ywu typu 42-39

• zawór typu 2423 z regulowanym d³awikiem i z si³ownikiem
typu 2429

• regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu i
ciœnienia z si³ownikiem zamykaj¹cym do monta¿u w
przewodzie zasilaj¹cym wêze³ cieplny

• wartoœæ zadana przep³ywu nastawiana za pomoc¹ d³awi-
ka, wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia nastawia-
na na si³owniku

Dane techniczne karta katalogowa T 3017

Œrednica nominalna DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu 0,05 m3/hdo 520 m3/h

Wartoœæ koñcowa mierniczego
spadku ciœnienia 0,2 bar lub 0,5 bar

Zakres wartoœci zadanej ró¿nicy
ciœnieñ lub ciœnienia 0,1 bar do 5 bar

Zakres temperatury
ciecze do 220°C

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i temperatury

Typ 42-24 DoT · typ 42-28 DoT

• regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury z si³ownikiem zamy-
kaj¹cym do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym lub po-
wrotnym

• si³ownik z ogranicznikiem si³y i wewnêtrznym regulatorem
upustowym

Typ 42-24 DoT

• zawór typu 2422 i przy³¹cze podwójne z si³ownikiem typu
2424, z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i termostatem re-
gulacyjnym typu 2231/2232

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za
pomoc¹ mieszka metalowego lub membrany

42-28 DoT

• zawór typu 2422 i przy³¹cze podwójne z si³ownikiem typu
2428, ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i termostatem re-
gulacyjnym typu 2231/2232

• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym za
pomoc¹ mieszka metalowego

Dane techniczne karta katalogowa T 3003 · T 3019

Œrednica nominalna
typ 42-24
typ 42-28

DN 15 do DN 250
DN 15 do DN 100

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Zakresy wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ
typ 42-24
typ 42-28

0,05 bar do 10 bar
0,2 ⋅ 0,3 ⋅ 0,4 ⋅ 0,5

Termostat regulacyjn, typ 2231/2232
zakres wartoœci zadanej −10°C do +250°C

Zakres temperatury
para i ciecze
ciecze, powietrze i azot

do 220°C
do 150°C
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Rys. 5 · Regulatory ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury serii 42

regulator ró¿nicy ciœnieñ
i przep³ywu, typ 42-37

regulator ró¿nicy ciœnieñ lub
ciœnienia i przep³ywu,

typ 42-39

regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury,
typ 42-28 DoT z termostatem

regulacyjnym typu 2232



Regulatory ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury

Typ 42-34 DoT · Typ 42-36 DoT · Typ 42-37 DoT
Typ 42-38 DoT · Typ 42-39 DoT

• zawory jednogniazdowe z odci¹¿eniem ciœnieniowym za
pomoc¹ mieszka metalowego lub membrany

Regulatory przep³ywu i temperatury

Typ 42-36 DoT

• regulator przep³ywu i temperatury z si³ownikiem zamy-
kaj¹cym do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym lub po-
wrotnym

• zawór typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ownikiem typu
2426 i termostatem regulacyjnym typu 2231/2232

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury

Typ 42-37 DoT

• regulator ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury z si³ow-
nikiem zamykaj¹cym do monta¿u w przewodzie powrot-
nym wêz³a cieplnego

• zawór typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ownikiem typu
2427, z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i termostatem
regulacyjnym typu 2231/2232

• si³ownik z ogranicznikiem si³y i wewnêtrznym regulatorem
upustowym

Regulator ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia, przep³ywu i temperatury

Typ 42-39 DoT

• jak regulator typu 42-37 DoT, ale z si³ownikiem typu 2429
• regulator do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym wêze³

cieplny

Regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury z ograniczeniem
przep³ywu

Typ 42-34 DoT · Typ 42-38 DoT

• do monta¿u w przewodzie powrotnym

Typ 42 -34 DoT

• zawór typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ownikiem typu
2424, z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i termostatem re-
gulacyjnym typu 2231/2232

• si³ownik z ogranicznikiem si³y i wewnêtrznym regulatorem
upustowym

Typ 42 -38 DoT

• zawór typu 2423 i przy³¹cze podwójne z si³ownikiem typu
2428, ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci zadanej i termostatem re-
gulacyjnym typu 2231/2232

• si³ownik z ogranicznikiem si³y i wewnêtrznym regulatorem
upustowym

Dane techniczne karta katalogowa
T 3013 · T 3015 · T 3017 · T 3019

Œrednica nominalna
typ 42-34
typ 42-36
typ 42-37
typ 42-38
typ 42-39

DN 15 do DN 250
DN 15 do DN 250
DN 15 do DN 250
DN 15 do DN 100
DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Zakresy wartoœci zadanej
ró¿nicy ciœnieñ

typ 42-34
typ 42-36
typ 42-38
typ 42-37/typ 42-39

0,1 bar do 1,5 bar
−
0,2 · 0,3 · 0,4 · 0,5 bar
0,1 bar do 10 bar

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu
dla mierniczego spadku ciœnienia
0,2/0,5 bar 0,05m3/h do 300 m3/h

Regulator temperatury, typ 2231/2232
zakres wartoœci zadanej −10°C do +250°C

Zakres temperatury
para i ciecze
powietrze i gazy

do 220°C
do 80°C
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Rys. 6 · Regulatory ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu i temperatury serii 42

regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury,
typ 42-37 DoT

z termostatem regulacyjnym typu 2231

regulator przep³ywu i temperatury,
typ 42-36 DoT

z termostatem regulacyjnym typu 2231

regulator ró¿nicy ciœnieñ i temperatury,
typ 42-24 DoT

z termostatem regulacyjnym typu 2231



Wielofunkcyjne regulatory przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym

• Wzrost ró¿nicy przep³ywu i sygna³u wyjœciowego z regula-
tora elektrycznego powoduje zamykanie zaworu. Pierwsze-
ñstwo ma zawsze sygna³ silniejszy. Jakoœæ regulacji jest nie-
zale¿na od ró¿nicy ciœnieñ na zaworze regulacyjnym.

• Oferujemy regulatory atestowane; nr rejestru: na zapytanie
• Oferujemy regulatory z nastêpuj¹cymi si³ownikami elek-

trycznymi:
- DN 15 do DN 50

si³ownik elektryczny typu 5824 lub 58255
- DN 65 do DN 100

si³ownik elektryczny typu 3374
- DN 125 do DN 250

si³ownik elektrohydrauliczny typu 3274

Si³owniki elektryczne typu 5824 · 5825 · 3374
Si³ownik elektrohydrauliczny typu 3274

Dane techniczne karta katalogowa
T 5824 · T 8331 · T 8340 · T 3018

Typ
5824 - .../
5825 - ...

3374 - ... 3274 - ...

do zaworów …
DN 15
do D 50

DN 65
do DN 100

DN 125
do DN 250

Pod³¹czenie
elektryczne

24 V, 50 Hz
lub

230 V, 50 Hz
230 V, 50/60 Hz ±10%

Dop. temperatura
otoczenia

0°C
do 50°C

5°C
do 60°C

−35°C 1)

do 60°C

1) z ogrzewaniem

Regulator przep³ywu, typ 42-36 E

• regulator przep³ywu z si³ownikiem zamykaj¹cym do monta-
¿u w przewodzie zasilaj¹cym lub powrotnym

• zawór typu 2423 z regulowanym d³awikiem i z si³ownikiem
typu 2426

Dane techniczne karta katalogowa T 3015 · T 3018

Œrednica nominalna DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu
dla mierniczego spadku ciœnienia

0,2/0,5 bar
0,05 m3/h do
220 m3/h

Regulator temperatury, typ 2231/2232
zakres wartoœci zadanej −10°C do +250°C

Zakres temperatury
ciecze do 150°C

Regulatory uniwersalne z pilotem

Typ 2334 · regulatory ciœnienia, ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu,
temperatury lub regulatory wielofunkcyjne, opcjonalnie z do-
datkowym si³ownikiem elektrycznym

• jednogniazdowy zawór przelotowy z przy³¹czem ko³nie-
rzowym

• szeroki zakres nastawy, do dyspozycji du¿y stosunek
regulacji przy ma³ym spadku ciœnienia

• odpowiedni dla instalacji ciep³owniczych wykonanych
zgodnie z norm¹ DIN 4747-1 (wymagania AGFW dla ele-
mentów wêz³ów cieplnych)
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Rys. 7 · Regulatory wielofunkcyjne z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym

regulator przep³ywu typu 42-36 E
z si³ownikiem typu 3374

regulator przep³ywu typu 42-36 E
z si³ownikiem typu 5825

Dane techniczne karta katalogowa T 3210

Zakres wartoœci zadanej w zale¿noœci od regulato-
ra pomocniczego (pilota)

Œrednica nominalna DN 65 do DN 400

Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40

Zakres temperatury
woda i inne ciecze
niepalne gazy

do 150°C
do 80°C
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Rys. 8 · Przyk³ady zastosowañ
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Regulacja ró¿nicy ciœnieñ w przewodzie zasilaj¹cym
lub powrotnym instalacji grzewczej lub ch³odz¹cej

3

_ +

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ w przewodzie
obejœciowym pompy wirnikowej
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Regulacja ró¿nicy ciœnieñ w przewodzie
spinaj¹cym instalacji grzewczej lub ch³odz¹cej
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Regulacja ró¿nicy ciœnieñ i temperatury
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Regulacja przep³ywu za pomoc¹ zewnêtrznego
d³awika

V
.

Wielofunkcyjna regulacja przep³ywu i ró¿nicy
ciœnieñ w przewodzie zasilaj¹cym instalacji
grzewczej lub ch³odz¹cej
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.
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Wielofunkcyjna regulacja przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ
w przewodzie powrotnym instalacji grzewczej lub
ch³odz¹cej

V
.

Wielofunkcyjna regulacja ciœnienia i przep³ywu

Legenda do rysunków
1 Typ 42-24 B lub 28 B
2 Typ 42-24 A lub 28 A
3 Typ 42-20/25

4 42-24 A/28 A DoT
6 Typ 42-37
7 Typ 42-39
9 Filtr firmy SAMSON



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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