
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42

Regulator ró¿nicy ciœnieñ
z si³ownikiem zamykaj¹cym typu 2424/typu 2428 i z odci¹¿onym ciœnieniowo zaworem typu 2422

Typ 42-24 A · Typ 42-24 B
Typ 42-28 A · Typ 42-28 B
Zastosowanie
Regulator ró¿nicy ciœnieñ dla instalacji ciep³owniczych, rozbu-
dowanych systemów ogrzewania i instalacji przemys³owych.

Dla wartoœci zadanych ró¿nicy ciœnieñ (Dp) od 0,05 bar do
10 bar · zawory o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 250 1)·
na ciœnienie nominalne od PN 16 do PN 40 · dla cieczy i ga-
zów2) o temperaturze od 5°C do 350°C oraz powietrza i gazów
niepalnych o temperaturze do 80°C.

Urz¹dzenia reguluj¹ ró¿nicê ciœnieñ do nastawionej wartoœci
zadanej.

Cechy charakterystyczne
• regulator typu 42-24 A/B: szeroki zakres nastawy wartoœci

zadanej

• regulator typu 42-28 A/B: wartoœæ zadana ustawiona na sta³e

• niskoszumny, nie wymagaj¹cy konserwacji sterowany
przez medium regulator proporcjonalny

• przeznaczony dla wody cyrkulacyjnej, roztworów glikolu,
pary wodnej, powietrza i innych cieczy, par i gazów, o ile
nie wp³ywaj¹ one na w³aœciwoœci membrany roboczej

• korpus z ¿eliwa szarego, sferoidalnego, ze staliwa, staliwa
nierdzewnego lub stali kutej

• zawór jednogniazdowy, odci¹¿enie ciœnieniowe za
pomoc¹ nierdzewnego mieszka stalowego lub membrany
(DN 65 do DN 250)

• szczególnie zalecany do instalacji ciep³owniczych

Wykonania
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ montowane w przewodzie powrot-
nym wêz³a cieplnego (zob. rys. 5) · przy³¹cze ko³nierzowe

Typ 42-24 A (rys. 1) · z zaworem typu 2422 · zawory o œrednicy od
DN 15 do DN 250 z odci¹¿eniem za pomoc¹ mieszka · zawory
o œrednicy od DN 65 do DN 250 z odci¹¿eniem za pomoc¹ mem-
brany · si³ownik typu 2424 z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej

Typ 42-28 A (rys. 2) · z zaworem typu 2422 · zawory o œrednicy
od DN 15 do DN 100 z odci¹¿eniem za pomoc¹ mieszka · za-
wory o œrednicy od DN 65 do DN 100 z odci¹¿eniem za pomoc¹
membrany · si³ownik typu 2428 ze sta³¹ wartoœci¹ zadan¹ usta-
wion¹ na Dp = 0,2; 0,3; 0,4 lub 0,5 bar
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ montowane w przewodzie zasi-
laj¹cym wêz³a cieplnego (zob. rys. 5) · przy³¹cze ko³nierzowe

Typ 42-24 B · z zaworem typu 2422 · zawory o œrednicy od DN
15 do DN 250 z odci¹¿eniem za pomoc¹ mieszka · zawory o
œrednicy od DN 65 do 250 z odci¹¿eniem za pomoc¹ membra-
ny · si³ownik typu 2424 z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej

Typ 42-28 B · z zaworem typu 2422 · zawory o œrednicy od
DN 15 do DN 100 z odci¹¿eniem za pomoc¹ mieszka · zawo-
ry o œrednicy od DN 65 do DN 100 z odci¹¿eniem za pomoc¹
membrany · si³ownik typu 2428 ze sta³¹ nastaw¹ wartoœci za-
danej ustawion¹ na Dp = 0,2; 0,3; 0,4 lub 0,5 bar

Wyposa¿enie dodatkowe
Niezbêdne wyposa¿enie dodatkowe - np. z³¹czki samozacisko-
we, zawory iglicowe, naczynia kondensacyjne i przewody impul-
sowe - zosta³y wyszczególnione w karcie katalogowej4T 3095.

Wykonania specjalne
Wykonania zgodnie z normami ANSI i JIS na zapytanie · wykona-
nia z materia³ów nie zawieraj¹cych metali kolorowych na zapyta-
nie · wykonanie z si³ownikiem z podwójn¹ membran¹ · wykonanie
dla temperatury ponad 220°C · wykonanie dla wody ca³kowicie

Przynale¿na karta zbiorcza 4T 3000
Przynale¿na karta katalogowa
wyposa¿enia dodatkowego 4T 3095
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1) Zawory > DN 250: na zapytanie
2) Tylko wykonania z odci¹¿eniem za pomoc¹ mieszka

Wzrost ró¿nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu.

Rys. 2 · Regulator różnicy ciśnień, typ 42-28 A
(ze stałą nastawą wartości zadanej)

Rys. 1 · Regulator różnicy ciśnień, typ 42-24 A
(z płynną nastawą wartości zadanej)



odsolonej · wykonanie specjalne dla olejów mineralnych, o ile nie
wp³ywaj¹ one na w³aœciwoœci membrany roboczej z FPM; inne ole-
je na zapytanie · wykonanie dla ma³ych przep³ywów; z zawór
z zespo³em gniazda i grzyba dla KVS od 0,001 do 0,04 lub
KVS = 0,1; 0,4 i 1 bez odci¹¿enia ciœnieniowego

Sposób dzia³ania (rys. 3)
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze wskaza-
niem strza³ki na korpusie. Po³o¿enie grzyba (3) wp³ywa na ró¿nicê
ciœnieñ poprzez przeœwit miêdzy grzybem i gniazdem (2) zaworu.
Zawór typu 2422 jest zaworem z odci¹¿eniem. Si³y oddzia³uj¹ce na
grzyb zaworu po stronie ciœnienia zasilania i zredukowanego s¹
równowa¿one za pomoc¹ mieszka (5) lub membrany (5.1). Sposób
dzia³ania regulatora z odci¹¿eniem za pomoc¹ mieszka i za pomoc¹
membrany ró¿ni siê tylko sposobem odci¹¿enia ciœnieniowego. Zawory
z odci¹¿eniem membranowym maj¹ zamiast mieszka membranê
odci¹¿aj¹c¹, której wewnêtrzna strona jest obci¹¿ana ciœnieniem p2 za
zaworem, a zewnêtrzna strona ciœnieniem p1 przed zaworem. W ten
sposób równowa¿one s¹ si³y powstaj¹ce na grzybie wskutek ciœnieñ
panuj¹cych przed i za zaworem.

Regulowana ró¿nica ciœnieñ przenoszona jest na membranê (13)
nastawcz¹ i przetwarzana na si³ê nastawcz¹. Si³a ta s³u¿y zmia-

nie po³o¿enia grzyba (3) zaworu w zale¿noœci od napiêcia
sprê¿yny/ sprê¿yn (16) wartoœci zadanej. Zawór zaczyna siê za-
mykaæ, gdy ró¿nica ciœnieñ wzroœnie powy¿ej wartoœci zadanej.

W regulatorach typu 42-24 A i 42-24 B wartoœæ zadana
ustawiana jest na nastawniku wartoœci zadanej (17).

W regulatorach typu 42-28 A i 42-28 B wartoœæ nastawy
okreœlaj¹ wmontowane w si³ownik sprê¿yny (16).

W regulatorach typu 42-24 A i 42-24 B uszczelnienie
zamontowane w si³owniku oddziela ciœnienie panuj¹ce w
zaworze od ciœnienia panuj¹cego w si³owniku.

Ciœnienie panuj¹ce po stronie plusowej i ciœnienie panuj¹ce po
stronie minusowej przekazywana s¹ w regulatorach we wszyst-
kich wykonaniach za pomoc¹ przewodów impulsowych (20),
które nale¿y zamontowaæ na miejscu zastosowania regulatora.

Si³owniki typu 2424 i 2428 s¹ wyposa¿one w zabezpieczenie
przed przeci¹¿eniem (21). W nadzwyczajnych warunkach
pracy (np. podciœnienie w wymienniku ciep³a) zapobiega ono
wzrostowi ró¿nicy ciœnieñ otwieraj¹c zabudowany w si³owniku
regulator upustowy. Dziêki temu instalacje i regulator s¹ chro-
nione przed niedopuszczalnie wysokimi ró¿nicami ciœnienia.
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Rys. 3 · Sposób działania

14 os³ona membrany
16 sprê¿yny wartoœci zadanej
17 nastawnik wartoœci zadanej
19 talerz membrany
20 przy³¹cze przewodu impulsowego G ¼
21 zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

(ogranicznik si³y z wewnêtrznym
regulatorem upustowym)

1 zawór
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 mieszek odci¹¿aj¹cy
5.1 membrana odci¹¿aj¹ca
11 nakrêtka ko³pakowa
13 membrana nastawcza

si³ownik
typu 2424

si³ownik typu 2428

si³ownik typu 2424

zawór typu 2422 · odci¹¿ony za
pomoc¹ mieszka;
DN 15 do DN 250

zawór typu 2422 · odci¹¿ony
za pomoc¹ membrany
DN 65 do DN 250

regulator typu 42-24 A/B regulator typu 42-28 A/B

regulator typu 42-24 A/B

11



Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-24 B z podwójn¹ membran¹
Jako wykonanie specjalne SAMSON oferuje regulator typu
42-24 B z podwójn¹ membran¹. Si³ownik z podwójn¹ mem-
bran¹ zapewnia wiêksze bezpieczeñstwo funkcjonalne.

Si³ownik z podwójn¹ membran¹ nadaje siê szczególnie dobrze
do stosowania w przypadku rzadkich olejów (np. oleju bêd¹cego
noœnikiem ciep³a).

Podwójna membrana rozdziela obie komory przy³¹cza ciœnienia
po stronie plusowej i minusowej oraz przekszta³ca regulowan¹
ró¿nicê ciœnieñ na si³ê nastawcz¹. Pomiêdzy obiema membrana-
mi znajduje siê mechaniczny wskaŸnik (22) uszkodzenia mem-
brany. Ciœnienie wywo³uj¹ce sygnalizacjê uszkodzenia wynosi
oko³o 1,5 bar. W przypadku uszkodzenia membrany wzrasta
ciœnienie w przestrzeni pomiêdzy membranami roboczymi, wsku-
tek czego wskaŸnik uszkodzenia jest wysuwany na zewn¹trz i wi-
doczny w postaci czerwonego pierœcienia. Funkcje uszkodzonej
membrany przejmuje membrana nieuszkodzona.

Zastosowanie opcjonalnego prze³¹cznika ciœnieniowego
umo¿liwia wywo³anie odpowiedniego sygna³u alarmowego.

W wypadku uszkodzenia jednej z membran podwójnego ze-
spo³u zalecamy wymianê obu membran roboczych.

Monta¿ zaworu i si³ownika
Zawór, si³ownik i przewody impulsowe (wypo-
sa¿enie dodatkowe) s¹ dostarczane w osobnych
opakowaniach.

Si³ownik mocuje siê na zaworze za pomoc¹ nakrêt-
ki ko³pakowej, najlepiej po zamontowaniu zaworu.

Generalnie nale¿y stosowaæ siê do nastê-
puj¹cych zaleceñ:

– zawór montowaæ w przewodach o przebiegu
poziomym,

– kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie zaworu,

– przed zaworem zamontowaæ filtr, np. typu 2 NI firmy SAMSON.

Dopuszczalne po³o¿enia monta¿owe
– Si³ownik skierowany do do³u (zob. zdjêcie): monta¿ stan-

dardowy, wszystkie wykonania, temperatura powy¿ej 80°C
i regulacja pary,

– Monta¿ w ruroci¹gu pionowym: regulatory mieszkowe
w wykonaniu z prowadzeniem grzyba.

– Si³ownik skierowany do góry: wszystkie wykonania
regulatorów o œrednicy od DN 15 do DN 80 i jednoczeœnie
dla temperatury do maks. 80°C,.

Szczegó³owe informacje zawiera instrukcja monta¿u i obs³ugi
4EB 3003.
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Zastosowanie

Rys. 5 · Przykłady zastosowania

Rys. 4 · Siłownik z podwójną membraną (wykonanie specjalne)

si³ownik z podwójn¹ membran¹ do regulatora typu 42-24 B

regulator typu 42-24A/-28A regulator typu 42-24B/-28B
monta¿ w przewodzie powrotnym monta¿ w przewodzie zasilaj¹cym

Regulator typu 42-24A/B · monta¿ w przewodzie
obejœciowym pompy z regulowan¹ prêdkoœci¹ obrotow¹

Spadek ró¿nicy ciœnieñ w pompie poni¿ej wartoœci zada-
nej powoduje otwieranie regulatora, tak ¿eby utrzymaæ
minimalny przep³yw przez pompê.

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

22 wskaŸnik uszkodzenia membrany



4 T 3003 PL

Copyright © 2015 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Regulator typu 42-24 A · 42-24 B 42-28 A · 42-28 B

Œrednica nominalna od DN 15 do DN 250 od DN 15 do DN 100

Ciœnienie nominalne PN 16, PN 25, PN 40

Maks. dopuszczalna
temperatura

zawór zob. wykres ciœnienia i temperatury w karcie katalogowej4T 3000

si³ownik1)
z naczyniem kondensacyjnym: dla cieczy i pary o temperaturze do 350°C 2)

bez naczynia kondensacyjnego:
dla cieczy o temperaturze do 150°C · dla powietrza i gazów o temperaturze do 80°C

Zakres wartoœci zadanej
0,05 bar do 0,25 bar · 0,1 bar  do 0,6 bar ·

0,2 bar do 1 bar · 0,5 bar do 1,5 bar · 0,5 bar do 2,5 bar
1 bar do 2,5 bar · 2 bar do 5 bar · 4,5 bar do 10 bar 2)

0,2 bar · 0,3 bar · 0,4 bar lub 0,5 bar

Powierzchnia membrany A 80 cm2 160 cm2 320 cm2 640 cm2 160 cm2 320 cm2

Ciœnienie zadzia³ania wewnêtrznego
regulatora upustowego powy¿ej usta-
wionej wartoœci zadanej

2,4 bar 1,2 bar 0,6 bar 0,3 bar 0,6 bar 0,3 bar

Maks. dop. ciœnienie robocze dla
si³ownika z podwójn¹ membran¹

40 bar 40 bar 25 bar 25 bar –

Klasa przecieku zgodnie
z norm¹ DIN EN 60534-4

≤ 0,05% wartoœci wspó³czynnika KVS

1) Wy¿sze temperatury: na zapytanie
2) Wykonanie dla pary tylko w przypadku zaworów odci¹¿onych za pomoc¹ mieszka
3) DN 125 do DN 250: od 4,5 bar do 10 bar na zapytanie

Wartoœci nominalne do obliczania natê¿enia przep³ywu wg DIN/IEC 60534, czêœæ 2-1 und 2-2: FL = 0,95; xT = 0,75

Tabela 2 · Materiały · numer materiału zgodnie z normami DIN EN

Zawór typu 2422 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Œrednica nominalna od DN 15 do DN 250

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
nierdzewna
1.4571 1)

staliwo
nierdzewne

1.4408

Gniazdo zaworu stal nierdzewna 1.4104 lub 1.4006 1.4404

Grzyb

do DN 100 stal nierdzewna 1.4104, 1.4112 lub 1.4006 2) 1.4404

DN 125 do DN 250 1.4404, grzyb z uszczelnieniem z PTFE
1.4404, z uszczelnieniem miêkkim

z PTFE

Trzpieñ grzyba 1.4301

Mieszek odci¹¿aj¹cy 1.4571 · od DN 125: 1.4404

Dolna czêœæ zaworu P265GH 1.4571

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalicznym

Zawór typu 2422 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna od DN 65 do DN 100

Ciœnienie nominalne PN 16 PN 25

Korpus zaworu ¿eliwo szare EN-JL1040 ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049

Gniazdo zaworu 1.4408

Grzyb CW 617N

Pokrywa membrany 1.0619

Odci¹¿enie ciœnieniowe
talerz membrany: 1.4301 · membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM, maks. 150° C

lub membrana z NBR, maks. 80°C

Tabela 1 · Dane techniczne
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Œrednica nominalna od DN 125 do DN 250

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

Korpus zaworu
¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo
1.0619

–
staliwo

nierdzewne
1.4408

Gniazdo zaworu CC499K 3)

Grzyb
CC499K 3) · z uszczelnieniem miêkkim z EPDM, maks. 150°C

lub z uszczelnieniem miêkkim z PTFE, maks. 150°C

Odci¹¿enie ciœnieniowe talerz membrany: EN-JS 1030 · membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM, maks. 150°C
lub membrana z NBR, maks. 80°C

1) Tylko zawory o œrednicy nominalnej DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50
2) Opcjonalnie z uszczelnieniem miêkkim dla standardowych wspó³czynników KVS
3) Wykonanie specjalne 1.4409

Si³ownik typu 2424/2428

Si³ownik typu 2424/2428

Ciœnienie nominalna PN 16/25 PN 16/25/40

Os³ony membrany DD 11 1.4301

Membrana EPDM 1) z wk³adk¹ tekstyln¹

Tuleja prowadz¹ca tuleja DU PTFE

Uszczelnienie EPDM/PTFE 1)

1) Wykonanie specjalne, np. dla olejów mineralnych: FPM (FKM)

Tabela 3 · Współczynniki KVS, xFZ i maks. dop. różnica ciśnień ∆p

Zawór typu 2422 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Œrednica nominalna DN 15 1) 20 1) 25 1) 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Skok zaworu 10 mm 16 mm 22 mm

Wspó³czynnik KVS, standardowy 4 6,3 8 16 20 32 50 80 125 190 280 420 500

Maks dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p 25 bar 20 bar 16 bar 12 bar 10 bar

Wspó³czynnik KVS, zredukowany – – 4 6,3 8 16 32 50 80 125 280

Maks dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p 25 bar 20 bar 16 bar 12 bar

Wspó³czynnik xFZ 0,65 0,6 0,55 0,45 0,4 0,35 0,3

1) Wykonanie specjalne zaworu z zespo³em gniazda i grzyba w wersji mikro dla KVS = od 0,001 do 0,04 i dla KVS = 0,1; 0,4 i 1 bez odci¹¿enia
ciœnieniowego

Zawór typu 2422 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna DN 65 80 100 125 150 200 250

Skok zaworu 15 mm 35 mm

Wspó³czynnik KVS 50 80 125 250 380 650 800

Maks dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p 10 bar 12 bar 10 bar

Wspó³czynnik xFZ 0,4 0,35 0,3
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Wymiary
Rysunek wymiarowy · regulator typu 42-24 A/42-28 A · regulator typu 42-24 B/42-28 B odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka ·
zob. tabela 4

Rys. 6 · Wymiary zaworu typu 2422 odciążonego za pomocą mieszka

Wymiary  ciê¿ar
Tabela 4 · Wymiary w mm i ciężar regulatora typu 42-24 A/42-28 A · typu 24-24 B/42-28 B · odciążenie za pomocą mieszka

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H1 225 300 355 460 590 730

Wys. zab.
H2

stal kuta 53 – 70 – 92 98 –

inne materia³y 55 72 100 120 145 175 235 260

Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-28 A/42-28 B

Wart. zad. Si³ownik typu 2428

0,2 bar; 0,3 bar;
0,4 bar; 0,5 bar

wys. zabud. H 390 465 520

–si³ownik ∅ D = 225 mm · A = 160 cm2 2) ∅ D = 285 mm · A = 320 cm2

ciê¿ar 3) w kg 11,5 12 13 19,5 20 22,5 38 43 57

Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-24 A/42-24 B

Wart. zad. Si³ownik typu 2224

od 0,05 bar
do 0,25 bar

wys. zabud. H 610 685 740 990 1120 1260

si³ownik ∅ D = 285 mm · A  = 320 cm2 1) ∅ D = 380 mm · A  = 640 cm2

ciê¿ar 3) w kg 21 21,5 22,5 29 29,5 32 46 51 65 135 185 425 485

od 0,1 bar
do 0,6 bar

wys. zabud. H 610 685 740 990 1120 1260

si³ownik ∅ D = 225 mm · A = 160 cm2 2) ∅ D = 285 mm · A = 320 cm 2 1) ∅ D = 380 mm · A = 640 cm2

ciê¿ar 3) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 46 51 65 135 185 425 485

od 0,2 bar
do 1 bar

wys. zabud. H 610 685 740 990 1120 1260

si³ownik ∅ D = 225 mm · A = 160 cm2 2) ∅ D = 380 mm · A = 640 cm2

ciê¿ar 3) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 42 47 61 135 185 425 485

od 0,5 bar
do 1,5 bar

wys. zabud. H 610 685 740 910 1040 1180

si³ownik ∅ D = 225 mm · A = 160 cm2 2) ∅ D = 285 mm · A = 320 cm2

ciê¿ar 3) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 42 47 61 125 175 415 475

od 1 bar
do 2,5 bar

wys. zabud. H 610 685 740 940 1040 1210

si³ownik ∅ D = 225 mm · A = 160 cm2

ciê¿ar 3) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 42 47 61 125 175 415 475

od 2 bar
do 5 bar,
od 4,5 bar
do 10 bar 4)

wys. zabud. H 610 685 740 910 1040 1180

si³ownik ∅ D = 170 mm · A = 80 cm2 ∅ D = 225 mm  · A = 160 cm2

ciê¿ar 3) w kg 16 16,5 17,5 24 24,5 27 42 47 61 102 170 410 470

1) Do wyboru z si³ownikiem A = 640 cm2

2) Do wyboru z si³ownikiem A = 320 cm2

3) Ciê¿ar zaworu wykonanego z materia³u EN-JL1040. Wykonanie z innych materia³ów: +10%
4) DN 125 do DN 250: od 4,5 bar do 10 bar na zapytanie

regulator typu 42-24 A/B · zawór typu 2422 odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka, z si³ownikiem typu 2424

regulator typu 42-28 A/B · zawór typu 2422 odci¹¿ony
za pomoc¹ mieszka, z si³ownikiem typu 2428

Regulator typu 24-24 B z si³ownikiem z podwójn¹ membran¹: wysokoœæ zabudowy H jest wiêksza o oko³o 55 mm.



Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-24 A/42-24 B/42-28 A/42-28 B
DN ..., zawór z odci¹¿eniem mieszkowym/membranowym

PN ..., materia³ korpusu ...

Zakres wartoœci zadanej lub wartoœæ zadana… bar

Ewentualnie wyposa¿enie dodatkowe ...

Ewentualnie wykonanie specjalne
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Rys. 7 · Zawór typu 2422, odciążony za pomocą membrany, z siłownikiem typu 2424/2428

Rysunek wymiarowy · regulator typu 42-24 A/B i 24-28 A/B · odci¹¿enie za pomoc¹ membrany · zob. tabela 5

Rys. 8 · Wymiary w mm · siłownik z podwójną membraną

Rysunek wymiarowy si³ownika z podwójn¹ membran¹

Œrednica nominalna DN 65 80 100 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 290 310 350 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H1 1) 355 375 –

Wysokoœæ zabudowy H2 98 118 145 175 260

Wysokoœæ zabudowy H 575 595 720 745 960

Ciê¿ar, oko³o
42-24 A/B 42 kg 47 kg 55 kg 75 kg 95 kg 250 kg 270 kg

42-28 A/B 38 kg 43 kg 51 kg –

1) Regulator typu 42-28 A/B

Tabela 5 · Wymiary w mm i ciężar regulatora typu 42-24 A/B i typu 42-28 A/B odciążenie za pomocą membrany

Zawór typu 2422 odci¹¿ony za pomoc¹ membrany, z si³ownikiem typu 2424/2428 (na rysunku: z si³ownikiem typu 2424)

Regulator typu 24-24 B z si³ownikiem z podwójn¹ membran¹: wysokoœæ zabudowy H jest wiêksza o oko³o 55 mm.

Regulator typu 43-24 B z si³ownikiem z podwójn¹ membran¹ (wykonanie specjalne). Wysokoœæ zabudowy jest wiêksza o oko³o 55 mm.



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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