
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42

Regulator ró¿nicy ciœnieñ z zaworem regulacyjnym typu 2421

typ 42-14 typ 42-18

Zastosowanie
Regulator ró¿nicy ciœnieñ dla instalacji ciep³owniczych, rozbu-
dowanych systemów ogrzewania i instalacji przemys³owych
o wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ (∆p) od 0,05 bar do
1,5 bar, z zaworami o œrednicy nominalnej od DN 15 do
DN 50, na ciœnienie nominalne od PN 16 do PN 40, dla cieczy
i pary o temperaturze od 5°C do 220°C oraz dla powietrza
i niepalnych gazów o temperaturze do 80°C.

Urz¹dzenia reguluj¹ ró¿nicê ciœnieñ do nastawionej wartoœci
zadanej.

Cechy charakterystyczne
• niskoszumny, nie wymagaj¹cy konserwacji sterowany

przez medium regulator proporcjonalny
• przeznaczony dla wody cyrkulacyjnej, roztworów glikolu

o stê¿eniu do 30%, pary wodnej, powietrza i innych cieczy,
pary i gazów, o ile nie zmieniaj¹ one w³aœciwoœci
membrany roboczej

• korpus zaworu do wyboru z ¿eliwa szarego, ¿eliwa
sferoidalnego, staliwa lub ze stali kutej

• dla oleju przewidziano wykonanie specjalne
• szczególnie zalecany do instalacji ciep³owniczych

Wykonania
Regulator ró¿nicy ciœnieñ do monta¿u w przewodzie zasi-
laj¹cym lub powrotnym wêz³a cieplnego (patrz Zastosowanie).
Typ 42-14 (rys. 2) ⋅ z zaworem typu 2421 dla DN 15 do
DN 50, z elementem poœrednicz¹cym i si³ownikiem typu 2424,
z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej.

Typ 42-18 (rys. 1) ⋅ z zaworem typu 2421 dla DN 15 do
DN 25, z elementem poœrednicz¹cym i si³ownikiem typu 2428,
ze sta³¹ wartoœci¹ zadan¹ ustawion¹ na p = 0,2; 0,3; 0,4 lub
0,5 bar.

Wykonania wed³ug norm ANSI i JIS po z³o¿eniu stosownego
zapytania.

Wyposa¿enie dodatkowe
Niezbêdne wyposa¿enie dodatkowe - np. z³¹czki samozaci-
skowe, zawory iglicowe, naczynia kondensacyjne i przewody
impulsowe zosta³y wyszczególnione w karcie katalogowej
T 3095.
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Rys. 1 ⋅ Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 42-18

Rys. 2 ⋅ Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 42-14

Wzrost ró¿nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu.



Sposób dzia³ania (rys. 3 i 4)
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Po³o¿enie grzyba (3) wp³ywa
na ró¿nicê ciœnieñ poprzez przeœwit miêdzy grzybem i gniaz-
dem (2) zaworu.
Regulowana ró¿nica ciœnieñ przenoszona jest na membranê
regulacyjn¹ (12) i przetwarzana na si³ê nastawcz¹. Si³a ta
s³u¿y zmianie po³o¿enia grzyba zaworu w zale¿noœci od na-
piêcia sprê¿yny (14).
W regulatorach typu 42-14 wartoœæ zadana ustawiana jest na
nastawniku wartoœci zadanej (17).
W regulatorach typu 42-18 wartoœæ nastawy okreœla wmonto-
wana w si³ownik sprê¿yna (14).
Si³owniki typu 2424 i 2428 wyposa¿one s¹ w ogranicznik si³y
(15) ze zintegrowanym regulatorem upustowym. . Ogranicza
one w nietypowych warunkach pracy si³ê dzia³aj¹c¹ na trzpieñ
i chroni gniazdo oraz grzyb przed przeci¹¿eniem. Dla ochrony
odbiornika ciep³a wewnêtrzny regulator upustowy otwiera siê,
gdy np. w przewodzie powrotnym zamyka siê zawór , a w wy-
mienniku powstaje pró¿nia.
We wszystkich wykonaniach ciœnienia plusowe i minusowe
przekazywane s¹ do komór si³ownika za poœrednictwem prze-
wodów impulsowych.

Monta¿ zaworu i si³ownika
Zawór i si³ownik s¹ dostarczane w osobnych
opakowaniach.
Si³ownik mo¿na zamontowaæ na zaworze
przykrêcaj¹c go za pomoc¹ nakrêtki ko³pako-
wej jeszcze przed zamontowaniem zaworu
w ruroci¹gu
Generalnie nale¿y stosowaæ siê do nastê-
puj¹cych zaleceñ:
– Zawór montowaæ w przewodach o przebie-

gu poziomym.
– Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem

strza³ki na korpusie zaworu.
– Przed zaworem nale¿y zamontowaæ filtr, np. typu 2 NI firmy

SAMSON.

Dopuszczalne po³o¿enia monta¿owe
– wszystkie œrednice: si³ownik do do³u (zob. rysunek wy¿ej),
– w temperaturze do 120°C: si³ownik skierowany do do³u lub

do góry,
– wszystkie œrednice z prowadzeniem grzyba/do 120°C:

dowolnie,
– regulacja pary: si³ownik zawsze skierowany do do³u.
Szczegó³owe informacje zawiera instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 3001.

2 gniazdo
3 grzyb
7 trzpieñ grzyba
12 membrana nastawcza
13 przewód impulsowy
14 sprê¿yna/sprê¿yny wartoœci zadanej
15 ogranicznik si³y
17 nastawnik wartoœci zadanej
20 element poœrednicz¹cy
21 zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

2 T 3001 PL

Rys. 3 ⋅ Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-14, si³ownik typu 2424
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Rys. 4 ⋅ Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-18, si³ownik typu 2428
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Regulator typu 42-14 42-18

Œrednica nominalna DN 15 do 50 15 do 25

Ciœnienie nominalne PN 16, 25 lub 40 (zgodnie z norm¹ DIN EN 12516-1)

Maks. dopuszczalna
temperatura

dla korpusu zob. wykres temperatury i ciœnienia

dla si³ownika
z naczyniem kondensacyjnym: dla cieczy i pary do 220 °C

bez naczynia kondensacyjnego: dla cieczy i pary do 150 °C
dla powietrza i gazów: do 80 °C

Powierzchnia membrany w si³owniku cm2 320 160 160

Ciœnienie zadzia³ania wewnêtrznego
regulatora upustowego powy¿ej
ustawionej wartoœci zadanej

0,6 bar 1,2 bar 0,6 bar

Zakresy wartoœci zadanej bar 0,05 do 0,25 0,1 do 0,6; 0,2 do 1
0,5 do 1,5 0,2; 0,3; 0,4 lub 0,5

Maks. dop. ciœnienie robocze
dla si³ownika z podwójn¹ membran¹ 10 bar 12 bar 12 bar

Przeciek ≤ 0,05% wartoœci wspó³czynnika KVS

Wartoœci nominalne do obliczania natê¿enia przep³ywu wg, czêœæ 2-1 i 2-2: FL = 0,95; xT = 0,75

Tabela 1 Dane techniczne

Zawór typu 2421

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 25 PN 16/25/40

Korpus zaworu ¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo
1.0619

stal kuta
1.45711)

Gniazdo i grzyb
stal nierdzewna

1.4305 1.4571

Trzpieñ grzyba 1.4310

Dolna czêœæ zaworu P265GH (1.0305) 1.4571

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalicznym

Si³ownik typu 2424 i 2428

Korpus membrany DD 11 1.4301

Membrana EPDM 2) z wk³adk¹ tekstyln¹

Tuleja prowadz¹ca tuleja DU PTFE

Element poœrednicz¹cy

Korpus mosi¹dz 2.0402 (CuZn40Pb), wykonanie specjalne 1.4301 stal nierdzewna 1.4301

Trzpieñ stal nierdzewna 1.4301

Uszczelnienie EPDM2)

1) Dla DN 15, 25, 40 i 50
2) Wykonanie specjalne dla olejów: FPM (FKM)

Tabela 2 Materia³y Numer materia³u zgodnie z normami DIN EN

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

Œrednica gniazda mm 14 19 22 32 32 40

Skok mm 10

Wspó³czynnik
KVS

1)
standardowy 4 6,3 8 16 20 32

zredukowany 0,4; 1,0; 2,5; 4 6,3 −

Wspó³czynnik z 2) 0,65 0,6 0,55 0,45 0,4

Differenzdruck 2)

∆p w bar
typ 42-14

25 16 14
6 4

typ 42-18 −
1) Mo¿liwoœæ zastosowania specjalnego mikrozespo³u gniazda i grzyba
2) Dla standardowego wspó³czynnika KVS

Tabela 3 Dopuszczalne wartoœci wspó³czynników KVS, z oraz maksymalna dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ
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Zmiany techniczne zastrze¿one.

T 3001 PL

Rys. 5 ⋅ Wykres ciœnienia i temperatury

Wykres ciœnienia i temperatury – zgodnie z DIN EN 12516-1 –

Rys. 7 ⋅ Wymiary

Wymiary

Rys. 6 ⋅ Przyk³ady zastosowania

Zastosowanie
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Typ 42-18

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230

Wys. zabu-
dowy H2

pozosta³e materia³y 55 72

stal kuta 53 – 70 – 92 96

Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-14

Ciê¿ar dla wykonania z
EN-JL1040 1) na ciœnienie PN 16

20 2) 20,5 2) 21,5 2) 28 2) 28,5 2) 3 2)

16 16,5 17,5 24 24,5 27

Œrednica membrany D 225 mm dla A = 160 cm2

285 mm dla A = 320 cm2

Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-18

Ciê¿ar dla wykonania z
EN-JL1040 1) na ciœnienie PN 16 11,5 12 13 −

1) +10% dla PN 25/40
2) Z si³ownikiem A = 320 cm2

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg

monta¿ w przewodzie
powrotnym zasilaj¹cym

= = = =  przewody impulsowe do wykonania w trakcie monta¿u
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