
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42
Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-37
do monta¿u w przewodzie powrotnym

Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia, typ 42-39
do monta¿u w przewodzie zasilaj¹cym

Zastosowanie
Regulacja przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu i ciœnienia w
instalacjach ciep³owniczych i rozbudowanych systemach
ogrzewczych · nastawa wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ lub
ciœnienia w zakresie od 0,1 bar do 5 bar · zawory o œrednicy
nominalnej od DN 15 do DN 250 1) ⋅ ciœnienie nominalne od
PN 16 do PN 40 ⋅ dla cieczy o temperaturze od 5°C do 150°C 2)

Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu z regulowanym d³awikiem
oraz si³ownika z dwiema membranami roboczymi.

Urz¹dzenia ograniczaj¹ przep³yw do nastawionej na nastawniku
wartoœci zadanej. Wartoœæ zadan¹ ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienie
zredukowane do wartoœci zadanej nastawia siê na si³owniku
membranowym. Pierwszeñstwo ma zawsze silniejszy sygna³.

Cechy charakterystyczne:
• niskoszumny, nie wymagaj¹cy konserwacji regulator

proporcjonalny bezpoœredniego dzia³ania sterowany przez
przep³ywaj¹ce medium

• przeznaczony dla wody obiegowej, roztworów wodnych
glikolu, powietrza i cieczy, o ile nie wywo³uj¹ one korozji
zastosowanych materia³ów

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

• zabudowane w si³owniku, wewnêtrzne zabezpieczenie (za-
wór upustowy) przed przeci¹¿eniem (typ 42-37)

Wykonania
Typ 42-37 (rys. 1) · Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ dla
œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 250 1) · przeznaczony
do zamontowania w przewodzie powrotnym wêz³a cieplnego,
sk³adaj¹cy siê z zaworu przelotowego typu 2423
z zabudowanym d³awikiem i z si³ownika typu 2427 · wartoœæ
zadana przep³ywu nastawiana na d³awiku zaworu · wartoœæ
zadana ró¿nicy ciœnieñ nastawiana na si³owniku.

Typ 42-39 (rys. 2) · Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ lub
regulator przep³ywu i ciœnienia dla œrednicy nominalnej od
DN 15 do DN 250 1) · przeznaczony do monta¿u
w przewodzie zasilaj¹cym wêz³a cieplnego, sk³adaj¹cy siê
z zaworu przelotowego typu 2423 z zabudowanym d³awikiem
i z si³ownika typu 2429 · wartoœæ zadana przep³ywu
nastawiana na zaworze · wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ lub
ciœnienia nastawiana na si³owniku.

Wyposa¿enie dodatkowe
Niezbêdne elementy wyposa¿enia dodatkowego, np. z³¹czki
samozaciskowe, zawory iglicowe, naczynia kondensacyjne,
zamontowane przewody impulsowe, zosta³y opisane w karcie
katalogowej T 3095.

Przynale¿na karta zbiorcza T 3000

Przynale¿na karta katalogowa
elementów wyposa¿enia dodatkowego T 3095

Wydanie: marzec 2013 (10/12)

Karta katalogowa T 3017 PL
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Rys. 1 ⋅ Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-37

Rys. 2 ⋅ Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-39
1) Na zapytanie: zawory o œrednicy nominalnej wiêkszej ni¿ DN 250 · wy-

konania dla pary i gazu · zgodnie z normami ANSI, JIS · Inne zakresy
temperatury.

Wzrost ró¿nicy ciœnieñ/przep³ywu powoduje zamykanie
zaworu.



Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Wielkoœæ przeœwitu pomiêdzy
kryz¹ (1.1), a grzybem (3) zaworu decyduje o przep³ywie V i
ró¿nicy ciœnieñ Dp lub ciœnieniu zredukowanym p2.
W odci¹¿onym ciœnieniowo zaworze regulacyjnym po³o¿enie
grzyba nie zale¿y od zmian ciœnienia medium. Ciœnienie
zasilania oddzia³uje na zewnêtrzn¹, a ciœnienie zredukowane
na wewnêtrzn¹ stronê mieszka odci¹¿aj¹cego. W ten sposób
zostaje wyeliminowane oddzia³ywanie na grzyb si³ zale¿nych
od ró¿nicy ciœnieñ.
Ró¿nica ciœnieñ Dp przetwarzana jest na si³ê nastawcz¹ na
dolnej membranie roboczej (12.1), natomiast zale¿ny od
przep³ywu mierniczy spadek ciœnienia na górnej membranie
roboczej (12.3). Pierwszeñstwo ma zawsze silniejszy sygna³.
Je¿eli np. wzrasta ró¿nica ciœnieñ Dp, to wzrasta równie¿
ciœnienie w zewnêtrznej komorze dolnej membrany (12.1). Ta
zmiana ciœnienia przesuwa trzpienie membran (12.2 i 12.4)
oraz trzpieñ grzyba (3) powoduj¹c zamykanie zaworu. Wraz
ze wzrostem przep³ywu wzrasta mierniczy spadek ciœnienia na
kryzie (1.1) i maleje ciœnienie w komorze A membrany roboczej.
Przy takiej zmianie mierniczego spadku ciœnienia jedynie górny
trzpieñ (12.4) membrany i grzyb (3) przesuwaj¹ siê
przymykaj¹c zawór a¿ do momentu osi¹gniêcia nastawionej
wartoœci zadanej przep³ywu.
Wystêpuj¹ce za kryz¹ (1.1) ciœnienie minusowe
wykorzystywane do regulacji przep³ywu jest przenoszone
przez otwór w trzpieniu (7) grzyba i w trzpieniu (12.4)
membrany do komory A membrany roboczej. Ciœnienie
plusowe przep³ywu przenoszone jest przez przewód
impulsowy (18) do komory B membrany, W regulatorze typu
42-37 ciœnienie plusowe ró¿nicy ciœnieñ Dp doprowadzane jest
do komory D membrany przez montowany we w³asnym
zakresie przewód impulsowy. Ciœnienie minusowe ró¿nicy
ciœnieñ Dp odpowiada wartoœci ciœnienia plusowego przep³ywu
V i doprowadzane jest do komory C.
W regulatorze typu 42-39 ciœnienie plusowe ró¿nicy ciœnieñ Dp
doprowadzane jest przez przewód impulsowy (19) do komory
D, a ciœnienie minusowe ró¿nicy ciœnieñ Dp do komory C przez
przewód impulsowy montowany we w³asnym zakresie.
W wypadku wykorzystania regulatora typu 42-39 do regulacji
ciœnienia i przep³ywu przy³¹cze ciœnieniowe komory C
pozostaje otwarte.
Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem (zawór upustowy) (15)
zamontowane w si³owniku chroni w przypadku pracy w
nadzwyczajnych warunkach gniazdo (2) oraz grzyb (3) przed
przeci¹¿eniem, a tym samym armaturê i instalacjê przed
uszkodzeniem („Ciœnienie zadzia³ania” zob. tabela 1).
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1 zawór typu 2423 (odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka)
1.1 kryza do nastawy wartoœci zadanej przep³ywu
2 gniazdo
3 grzyb
5 mieszek odci¹¿aj¹cy
7 trzpieñ grzyba
11 nakrêtka ko³pakowa
12 si³ownik typu 2427 (42-37)/typu 2429 (42-39)
12.1 membrana nastawcza
12.2 trzpieñ membrany, kompletny
12.3 membrana nastawcza
12.4 trzpieñ membrany
14 sprê¿yna regulacyjna
15 ogranicznik si³y z regulatorem upustowym (zabezpieczenie

przed przeci¹¿eniem)
17 nastawnik wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ
18,19 przewody impulsowe
A, B, C, D komory membrany

Rys. 3 × Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-37

Rys. 4 × Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-39



Sposób dzia³ania regulatorów z zaworem odci¹¿onym za
pomoc¹ membrany lub mieszka ró¿ni siê jedynie sposobem
realizacji odci¹¿enia ciœnieniowego. Zawory (DN 125 do
DN 250) s¹ wyposa¿one w membranê odci¹¿aj¹c¹, której

wewnêtrzna strona jest obci¹¿ana ciœnieniem zredukowanym
p2, a zewnêtrzna strona ciœnieniem p1 przed zaworem. Dziêki
temu równowa¿one s¹ si³y wytwarzane przez ciœnienie
zasilaj¹ce wzglêdnie zredukowane na grzybie zaworu.
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Tabela 1 · Dane techniczne regulatorów typu 42-37 i 42-39
Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Œrednica nominalna od DN 15 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16, PN 25 lub PN 40

Ciœnienie zadzia³ania wewnêtrznego
regulatora upustowego (w regulato-
rze typu 42-37)

membrana o powierzchni
160 cm2 1,2 bar

membrana o powierzchni
320 cm2 0,6 bar

Maks. dop. temperatura dla

korpusu zaworu zob. wykres ciœnienia i temperatury w karcie katalogowej T 3000

si³ownika 1) z naczyniem kondensacyjnym: ciecze o temperaturze do 220°C ·
bez naczynia kondensacyjnego: ciecze o temperaturze do 150°C

Zakresy wartoœci zadanych ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia [bar]
0,1 do 0,6 ⋅ 0,2 do 1 ⋅ 0,5 do 1,5 ⋅ 1 do 2,5 ⋅ 0,5 do 2,5 ·

2 do 5 ⋅ 4,5 do 10 2)

Przeciek zgodnie z norm¹ DIN EN 60534-4 ≤ 0,05% wartoœci wspó³czynnika KVS

Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna od DN 125 do DN 250

Ciœnienie nominalne PN 16, PN 25 lub PN 40

Ciœnienie zadzia³ania
wewnêtrznego regulatora
upustowego (w regulato-
rze typu 42-37)

membrana o powierzchni 160 cm2 1,2 bar

membrana o powierzchni 320 cm2 0,6 bar

membrana o powierzchni 640 cm2 0,3 bar

Maks. dop. temperatura woda 150°C

Zakresy wartoœci zadanych ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia
0,1 do 0,6 bar ⋅ 0,2 do 1 bar ⋅ 0,5 do 1,5 bar ⋅ 1 do 2,5 bar ·

0,5 do 2,5 bar ⋅ 2 do 5 bar 2)

Przeciek zgodnie z norm¹ DIN EN 60534-4 ≤ 0,05% wartoœci wspó³czynnika KVS

1) Wy¿sze temperatury na zapytanie · 2) Na zapytanie

Tabela 2 · Wartoœci wspó³czynników KVS, xFZ, zakresy wartoœci zadanych przep³ywu dla wody i maks dop. ró¿nica ciœnieñ p
Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

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

Skok 10 mm 16 mm 22 mm

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

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

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

Zakresy wartoœci zadanych przep³ywu dla wody w m3/h

Mierniczy spadek ciœnienia
∆pmiern. = 0,2 bar

0,05
do 2

0,15
do 3

0,25
do 3,5

0,4
do 7

0,6
do 11

0,9
do 16

2
do 28

3,5
do 35

6,5
do 63

11 do
80

18 do
120

20 do
180

26 do
220

Mierniczy spadek ciœnienia
∆pmiern. = 0,5 bar

0,15
do 3

0,25
do 4,5

0,4
do 5,3

0,6
do 9,5

0,9
do 16

2
do 24

3,5
do 40

6,5
do 55

11
do 90

18 do
120

20 do
180

26 do
260

30 do
300

Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

Wspó³czynnik KVS w m3/h 250 380 650 800

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

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu dla wody w m3/h

Mierniczy spadek ciœnienia
∆pmiern. = 0,2 bar 11 do 120 18 do 180 20 do 320 26 do 350

∆pmiern. = 0,5 bar 18 do 180 20 do 260 26 do 450 30 do 520

Wspó³czynnik xFZ 0,35 0,35 0,3 0,3

Minimalna wymagana ró¿nica ciœnieñ pmin na zaworze
obliczana jest za pomoc¹ wzoru:

pmin = pmiern. +
&V

K VS













2

∆pmin minimalna ró¿nica ciœnieñ na zaworze w bar
∆pmiern. mierniczy spadek ciœnienia w [bar] wywo³any w miejscu d³awienia

na potrzeby pomiaru strumienia objêtoœci
&V zadany strumieñ objêtoœci (przep³yw) w m3/h
KVS wspó³czynnik przep³ywu przez zawór w m3/h
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Monta¿ regulatora
Si³ownik, zawór i przewody impulsowe
dostarczane s¹ w osobnych opakowaniach.

Si³owniki montowaæ najlepiej dopiero po
zamontowaniu zaworu. Si³ownik montuje siê na
dolnej czêœci zaworu za pomoc¹ nakrêtki
ko³pakowej (11).

Generalnie nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zaleceñ:

– zawory nale¿y montowaæ w przewodach o przebiegu po-
ziomym,

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

– w miarê mo¿liwoœci przed zaworem nale¿y zamontowaæ
filtr, np. typu 2NI firmy SAMSON.

Dozwolone po³o¿enia monta¿owe
– wszystkie œrednice nominalne: si³ownik zwieszaj¹cy siê do

do³u (zob. zdjêcie),

– DN 15 do DN 80 i maks. 120 °C: si³ownik skierowany do
do³u lub do góry,

– wszystkie œrednice nominalne ze sta³ym prowadzeniem
trzpienia i maks. 120 °C: dowolnie,

– regulacja pary: si³ownik zawsze skierowany do do³u.

Wykonanie specjalne
– z elementami wewnêtrznymi odpornymi na dzia³anie olejów

mineralnych

– ca³y zawór wykonany z materia³u nierdzewnego
(przynajmniej stal 1.4301)

– wykonania dla cieczy i pary o temperaturze maks. 220°C

– wykonania zgodnie z normami ANSI, JIS

Tekst zamówienia
Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ, typ 42-37/42-39
DN …

Materia³ korpusu ..., PN ..., zawór odci¹¿ony za pomoc¹
mieszka /membrany

Mierniczy spadek ciœnienia 0,2/0,5 bar; zakres wartoœci
zadanych ró¿nicy ciœnieñ …bar

Ewentualnie wykonanie specjalne …

Ewentualnie wyposa¿enie dodatkowe… (zob. karta
katalogowa T 3095)
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Tabela 3 · Materia³y ⋅ Numer materia³u zgodnie z normami DIN EN

Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

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

Korpus zaworu
¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo 1.0619
staliwo nierdzewne

1.4408
stal kuta nierdzewna

1.4571 1)

Gniazdo stal nierdzewna 1.4104 lub 1.4006 1.4571, 1.4404

Grzyb
do DN 100 stal nierdzewna 1.4104, 1.4112 lub 1.4006 2) 1.4571

DN 125 do 250 1.4301 z uszczelnieniem miêkkim z PTFE 1.4301, 1.4571 z uszczelnieniem z PTFE

Trzpieñ grzyba 1.4301

Mieszek odci¹¿aj¹cy 1.4571 · od DN 125: 1.4404

Czêœæ dolna P265GH 1.4571

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalicznym

Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

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

Korpus zaworu
¿eliwo szare
EN-JL1040

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

staliwo 1.0619
staliwo nierdzewne

1.4408
–

Gniazdo zaworu mosi¹dz czerwony 3)

Grzyb wykonanie standardowe
mosi¹dz czerwony 3) · z uszczelnieniem miêkkim z EPDM, maks. 150°C lub

z uszczelnieniem miêkkim z PTFE, maks. 150°C

Odci¹¿enie ciœnieniowe
korpus membrany z blachy stalowej DD11 · membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM z wk³adk¹ tekstyln¹,

maks. 150°C lub membrana z NBR, maks. 80°C

Si³owniki typu 2427 i typu 2429

Korpus membrany blacha stalowa DD 11 (StW22)

Membrana nastawcza EPDM 4) z wk³adk¹ tekstyln¹

Tuleja prowadz¹ca tuleja DU

Uszczelki EPDM/PTFE 4)

1) Tylko DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50
2) Opcjonalnie z uszczelnieniem miêkkim dla standardowych wspó³czynników KVS
3) Wykonanie specjalne 1.4409
4) Wykonanie specjalne, np. dla olejów mineralnych: FPM (FKM)



Wymiary
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Rys. 5 ⋅ Przyk³ad zastosowania regulatorów przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ typu 42-37 i 42-39

Zastosowanie

regulacja przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ
z zastosowaniem regulatora typu 42-37

regulacja przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ
z zastosowaniem regulatora typu 42-39

regulacja przep³ywu i ciœnienia
z zastosowaniem regulatora typu 42-39

- - - - - sta³e pod³¹czenie do si³ownika
= = = = wykonaæ podczas monta¿u

1) ciœnienie atmosferyczne

Rys. 6 ⋅ Wymiary zaworu typu 2423 odci¹¿onego za pomoc¹ membrany

Rysunek wymiarowy zaworu typu 2423 odci¹¿onego za pomoc¹ membrany

Zawór typu 2423 odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

D³ugoœæ zabudowy L 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H 910 935 1020

Wysokoœæ zabudowy H2 295 325 345 375

Ciê¿ar na PN 16 1) w kg

Zawór typu 2423 65 85 250 270

Si³ownik typu 2427/2429
bez wody
z wod¹

32
40

55
70

1) PN 25/40: +10%

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg

regulator typu 42-37/43-39



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Rys. 7 ⋅ Wymiary zaworu typu 2423 odci¹¿onego za pomoc¹ mieszka

Rysunek wymiarowy zaworu typu 2423 odci¹¿onego za pomoc¹ mieszka

regulator typu 42-37/43-39

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg

Zawór typu 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ 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

Wysokoœæ
zabudowy H2

inne materia³y 115 150 175 180 200 250 280 400

1.4571 113 – 130 – 170 176 –

0,1
do
0,6 bar

wys. zabudowy H 1) 675 790 845 −

si³ownik ∅ D = 225 mm, A = 160 cm2 ∅ D = 285 mm,
A = 320 cm2 −

ciê¿ar 2) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 51 56 71 −

0,2
do
1 bar

wys. zabudowy H 1) 675 770 825 1130 1160 1240

si³ownik ∅ D = 225 mm, A = 160 cm2 4) ∅ D = 285 mm, A = 320 cm2

ciê¿ar 2) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 130 180 420 480

0,5
do
1,5 bar

wys. zabudowy H 1) 675 770 825 1130 1160 1240

si³ownik ∅ D = 225 mm, A = 160 cm2 4) ∅ D = 285 mm, A = 320 cm2

ciê¿ar 2) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 135 185 425 485

1
do
2,5 bar

wys. zabudowy H 1) 675 770 825 1130 1160 1240

si³ownik ∅ D = 225 mm, A = 160 cm2 ∅ D = 285 mm, A = 320 cm2

ciê¿ar 2) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 135 185 425 485

2
do
5 bar

wys. zabudowy H 1) 615 690 745 −

si³ownik ∅ D = 225 mm, A = 160 cm2 −

ciê¿ar 2) 20,5 21 22 28,5 29 31,5 43 48 65 −
1) Wysokoœæ zabudowy regulatora typu 42-39 jest wiêksza o 50 mm.
2) Ciê¿ar podano dla zaworu wykonanego z materia³u EN-JL1040/PN 16 (GG-25). Ciê¿ar zaworu wykonanego z ¿eliwa sferoidalnego EN-JS1049/PN 25,

staliwa 1.0619/PN 40 i ze stali 1.4581/1.4571 jest wiêkszy o 10%.
3) ∆p = 4,5 bar do 10 bar na zapytanie
4) Jako opcja tak¿e z si³ownikiem z membran¹ o powierzchni 320 cm2 (DN 65 do DN 100). W przypadku regulatorów o œrednicy nominalnej w zakresie od

DN 65 do DN 100 z przy³¹czeniow¹ z³¹czk¹ podwójn¹ (zob. karta katalogowa T 3019) zalecamy stosowanie si³ownika z membran¹ o powierzchni 320 cm2.
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