
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45

Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym

typ 45-1 · typ 45-2 · do monta¿u w przewodzie plusowym

typ 45-3 · typ 45-4 · do monta¿u w przewodzie minusowym

Zastosowanie
Dla wartoœci zadanych ró¿nicy ciœnieñ (∆p) w zakresie od
0,1 bar do 10 bar ⋅ przeznaczone do wspó³pracy z zaworami
od DN 15 do DN 50 ⋅ na ciœnienie nominalne PN 16/25 ⋅ dla
cieczy o temperaturze do 150°C, azotu i powietrza o tempera-
turze do 150°C1)

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ dla instalacji ciep³owniczych, rozbudo-
wanych systemów ruroci¹gowych i instalacji przemys³owych.
Regulatory sk³adaj¹ siê generalnie z zaworu przelotowego
oraz si³ownika i s³u¿¹ do regulacji ró¿nicy ciœnieñ do nastawio-
nej wartoœci zadanej.

Cechy charakterystyczne
• nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bez-

poœredniego dzia³ania
• podczas monta¿u trzeba wykonaæ tylko jedno po³¹czenie

za pomoc¹ przewodu impulsowego, poniewa¿ po³¹czenie
miêdzy zaworem a si³ownikiem jest wykonane fabrycznie

• przeznaczony dla wody i innych cieczy lub gazów, o ile nie
powoduj¹ one korozji zastosowanych materia³ów

• zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo
• przeznaczony szczególnie dla instalacji ciep³owniczych

wykonanych zgodnie z norm¹ DIN 4747 (wymagania nie-
mieckiego zrzeszenia ciep³owniczego AGFW dla elemen-
tów wêz³ów ciep³owniczych)

Wykonania (rys. 1 do 3)
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym ⋅ zawór
o œrednicy od DN 15 do DN 50 z mosi¹dzu czerwonego z ko-
ñcówkami do wspawania (wykonanie specjalne z koñcówkami
gwintowanymi lub nakrêcanymi ko³nierzami) ⋅ z odci¹¿eniem
ciœnieniowym poprzez grzyb zaworu ⋅ œrednica nominalna
DN 32, DN 40 i DN 50 tak¿e zawór z korpusem ko³nierzowym
wykonany z ¿eliwa sferoidalnego.

Regulator ró¿nicy ciœnieñ przeznaczony do monta¿u w prze-
wodzie plusowym, np. w przewodzie zasilaj¹cym
Typ 45-1 ⋅ wartoœæ zadana ustawiona na sta³e: 0,1 bar;
0,2 bar; 0,3 bar; 0,4 bar lub 0,5 bar
Typ 45-2 ⋅ nastawa wartoœci zadanej regulowana w zakresie
od 0,1 do 4 bar ⋅ ze wskaŸnikiem wartoœci zadanej (tylko za-
wory o œrednicy nominalnej DN 15, DN 20, DN 25 i DN 32;
wartoœæ zadana od 0,1 bar do 0,5 bar i od 0,1 bar do 1 bar)

Regulator ró¿nicy ciœnieñ do monta¿u w przewodzie minuso-
wym, np. w przewodzie powrotnym
Typ 45-3 (rys. 1) ⋅ wartoœæ zadana ustawiona na sta³e: 0,1 bar,
0,2 bar; 0,3 bar; 0,4 bar lub 0,5 bar · z wewnêtrznym zabezpie-
czeniem przed przeci¹¿eniem (regulator upustowy) w si³owniku.

Typ 45-4 (rys. 2) ⋅ Nastawa wartoœci zadanej regulowana
w zakresie od 0,1 do 4 bar ⋅ ze wskaŸnikiem wartoœci zadanej
(tylko DN 15, 20, 25 i 32; zakres wartoœci zadanej od 0,1 bar
do 0,5 bar i od 0,1 bar do 1 bar) · z wewnêtrznym zabezpie-
czeniem przed przeci¹¿eniem (regulator upustowy) w si³owniku.

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) – tylko wykonanie na PN 25 –
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Wzrost ró¿nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu.

Rys. 2 ⋅ Regulator różnicy ciśnień, typ 45-4

Rys. 1 ⋅ Regulator różnicy ciśnień, typ 45-3



Wykonanie specjalne
– zredukowane wartoœci wspó³czynnika KVS dla œrednicy DN 15
– z elementami wewnêtrznymi z FPM (FKM), np. w zastoso-

waniach do olejów mineralnych (tylko dla ciœnienia PN 25);
inne oleje na zapytanie.

– Po³¹czenia z innymi urz¹dzeniami firmy SAMSON: na za-
pytanie · wykonania zgodnie z normami ANSI: na zapytanie

Sposób dzia³ania (rys. 3)
Medium przep³ywa przez zawór (1) w kierunku wskazywanym
przez strza³kê. Po³o¿enie grzyba (3) zaworu, a co za tym idzie,
wielkoœæ przestrzeni pomiêdzy gniazdem (2) i grzybem, decy-
duje o ró¿nicy ciœnieñ ∆p.
Regulowana ró¿nica ciœnieñ jest doprowadzana do membrany
nastawczej (7) i tam przekszta³cana na si³ê nastawcz¹.

Zawór jest odci¹¿any ciœnieniowo poprzez grzyb. Dziêki temu
eliminowane s¹ si³y zale¿ne od ró¿nicy ciœnieñ.
W regulatorach typu 45-1 i 45-2 ciœnienie na wylocie zaworu
(ciœnienie plusowe) oddzia³uje przez przewód impulsowy (11)
na membranê nastawcz¹ (7) po stronie ciœnienia plusowego.
Ciœnienie minusowe (powrót) doprowadzane jest poprzez zew-
nêtrzny przewód impulsowy (11.1) na drug¹ stronê membrany
si³ownika. Te regulatory s¹ przeznaczone do monta¿u w prze-
wodzie plusowym.
W regulatorach typu 45-3 i 45-4 ciœnienie na wlocie zaworu
(ciœnienie minusowe) oddzia³uje przez otwór (12) w korpusie
(1) zaworu na membranê nastawcz¹ (7) po stronie ciœnienia
minusowego. Ciœnienie plusowe (zasilanie) doprowadzane jest
poprzez zewnêtrzny przewód impulsowy (11.1) do zewnêtrz-
nej komory membrany si³ownika (6). Te regulatory s¹ przezna-
czone do monta¿u w przewodzie minusowym.
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Rys. 3 ⋅ Sposób działania regulatora różnicy ciśnień

Typ 45-2 ⋅ regulator w wykonaniu standardowym
(0,5 do 2,0 bar/1,0 do 4,0 bar)

Typ 45-1 ⋅ wykonanie z zaworem ko³nierzowym (DN 32, 40 i 50)

Typ 45-3 ⋅ regulator w wykonaniu
standardowym

Typ 45-4 ⋅ regulator w wykonaniu standardo-
wym (DN 15 do 32/0,1 do 0,5 bar i 0,1 do

1,0 bar) z nastawnikiem
i wskaŸnikiem wartoœci zadanej

1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa

z pierœcieniem uszczelniaj¹cym
1.2 korpus ko³nierzowy
2 gniazdo (wymienne)
3 grzyb (grzyb t³okowy),

z odci¹¿eniem ciœnieniowym
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna nastawcza (wartoœæ

zadana ustawiona na sta³e)
6 si³ownik
7 membrana nastawcza
8 sprê¿yna nastawcza (wartoœæ zadana

nastawiona p³ynnie)
9 talerz sprê¿yny
10 nastawnik wartoœci zadanej
11 przewód impulsowy regulatora

typu 45-1 i 45-2
11.1 zewnêtrzny przewód impulsowy
12 otwór doprowadzenia ciœnienia

minusowego w regulatorach
typu 45-3 i 45-4

13 wewnêtrzny regulator upustowy
(zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem)
w regulatorach typu 45-3 i 45-4

Regulator do monta¿u w przewodzie minusowymRegulator do monta¿u w przewodzie plusowym



W regulatorach typu 45-1 i 45-3 o wartoœci zadanej decyduj¹
sprê¿yny (5) zamontowane w zaworze. W regulatorach typu
45-2 i 45-4 wartoœæ zadan¹ mo¿na ustawiæ na nastawniku (10)
i zabezpieczyæ plomb¹. We wszystkich przypadkach wytworzo-
na si³a nastawcza zmienia po³o¿enie grzyba zaworu w zale¿no-
œci od ustawionej na sta³e lub regulowanej wartoœci zadanej.
W regulatorach typu 45-3 i 45-4 zabezpieczenie przed prze-
ci¹¿eniem (zawór upustowy/13) zamontowane w si³owniku
chroni gniazdo i grzyb w nadzwyczajnych warunkach eksplo-
atacyjnych przed przeci¹¿eniem i powstaj¹cymi w jego efekcie
uszkodzeniami armatury i instalacji.
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Tabela 1 · Dane techniczne · wszystkie wartości ciśnienia podano jako nadciśnienie w [bar]

Œrednica nominalna DN 15 DN 20 DN25 DN 32 1) DN 40 1) DN 50 1)

Wspó³czynnik
KVS

wykonanie standardowe 2,5 6,3 8 12,5 16 20

wykonanie specjalne 0,4 ⋅ 1,0 ⋅ 4,0 −

zawór ko³nierzowy − 12,5 20 25

Wspó³czynnik
xFZ

wykonanie standardowe 0,6 0,55 0,55 0,45

zawór ko³nierzowy − 0,45 0,4

Ciœnienie
nominalne

typ 45-2, typ 45-4 PN 25

typ 45-1, typ 45-3 PN 25, PN 16 PN 25

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ
∆p na zaworze 20/10 bar2) 16 bar

Maks. dop. temperatura zaworu ciecze: 150°C/130°C 2) · powietrze, · azot: 150°C 3)

Ciœnienie zadzia³ania wewnêtrznego
regulatora upustowego przy wzroœcie
powy¿ej ustawionej wartoœci zadanej
(dla typu 45-3 i 45-4)

0,5 bar

Zakresy wartoœci zadanych ró¿nicy ciœnieñ

Typ 45-1, typ 45-3, nastawa sta³a 0,1 ⋅ 0,2 ⋅ 0,3 ⋅ 0,4 lub 0,5 bar

Typ 45-2, typ 45-4, nastawa regulowana
od 0,1 do 1 bar ⋅ od 0,1 do 0,5 bar od 0,2 do 1 bar

od 0,5 do 2 bar ⋅ od 1 do 4 bar

1) Wykonanie dodatkowe: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego (EN-JS1049)
2) Dla wykonania PN 16
3) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) – tylko wykonanie na PN 25 –

Tabela 2 Materiały · Numer materiału wg norm DIN EN

Regulatory typu 45-1, 45-2, 45-3, 45-4

Korpus CC491K/499K (mosi¹dz czerwony Rg 5) · ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 1)

Gniazdo stal nierdzewna 1.4305

Grzyb
PN 25 mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu z uszczelnieniem miêkkim z EPDM 2)

PN 16 mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu i tworzywo sztuczne z uszczelnieniem miêkkim z EPDM 2)

Pokrywa
PN 25 CC491K/499K (mosi¹dz czerwony, Rg 5)

PN 16 DC 01

Sprê¿yny zaworu stal nierdzewna 1.4310

Membrana nastawcza EPDM z wk³adk¹ tekstyln¹ 2)

Pierœcienie uszczelniaj¹ce EPDM 2)

1) Wykonanie dodatkowe dla œrednic DN 32, DN 40 i DN 50: zawór ko³nierzowy z ¿eliwa sferoidalnego EN-JS1049
2) Wykonanie specjalne na PN 25, np. dla olejów mineralnych: FPM (FKM)



Monta¿
Regulatory s¹ przystosowane do monta¿u
w przewodach o przebiegu poziomym
i pionowym, regulatory o œrednicy od DN 32
mo¿na montowaæ tylko w przewodach
o przebiegu poziomym i z si³ownikiem
skierowanym ku do³owi.
Stosowaæ siê zw³aszcza do nastêpuj¹cych zaleceñ ...
– kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z kierunkiem wskazy-

wanym przez strza³kê na korpusie,
– w miarê mo¿liwoœci przez zaworem nale¿y zamontowaæ

filtr (np. typu 1 NI firmy SAMSON).
Szczegó³owe informacje s¹ zawarte w instrukcji obs³ugi
EB 3124.

Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnieñ, typ 45-1/ 45-2/ 45-3/ 45-4
DN ..., PN …
Dopuszczalna temperatura ... °C, wspó³czynnik KVS
Po³¹czenie gwintowane z koñcówkami do wspawania /
koñcówkami gwintowanymi / z nakrêcanymi ko³nierzami /
jako zawór ko³nierzowy DN 32, DN 40 i DN 50
wartoœæ zadana / zakres wartoœci zadanych ... bar
ewentualnie wykonanie specjalne ...
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Zastosowanie

Rys. 4 ⋅ Przykłady zastosowania

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ za pomoc¹
regulatora typu 45-1/45-2

monta¿ w przewodzie ciœnienia
plusowego

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ za pomoc¹
regulatora typu 45-3/45-4

monta¿ w przewodzie ciœnienia
minusowego

- - - -   przy³¹cze wykonane fabrycznie
= = =  zainstalowaæ podczas monta¿u

Wykres przep³ywu dla wody

Rys. 5 ⋅ Wykres przepływu

Wykonanie specjalne z dwoma
przewodami impulsowymi lub

dwoma przy³¹czami zewnêtrznymi



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Rys. 6 ⋅ Wymiary

Wymiary

Wymiary w mm Wykonania standardowe

Œrednica
nominalna DN

15 20 25 321) 401) 501)

Œrednica
rury d 21,3 26,8 32,7 42 48 60

Przy³¹cze R G ¾ G 1 G 1¼ G 1¾ G 2 G 2½

Rozwartoœæ
klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

H 32 45

H1 230 250 380

H2 160 180 −

H3 85 105 140

∅ D 116 160

1) Dodatkowe wykonanie: zawór z korpusem ko³nierzowym

Wymiary i ciê¿ar zaworów regulacyjnych z korpusem ko³nierzowym
(DN 32, DN 40 i DN 50) s¹ takie same jak zaworów z ko³nierzami
nakrêcanymi!

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg – wraz z elementami przy³¹cze-
niowymi

Œrednica
nominalna DN

15 20 25 32 40 50

z koñcówkami do wspawania

D³ugoœæ L1 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar
oko³o kg

45-2/-4 2,0 2,1 2,2 8,5 9 9,5

45-1/-3 1,5 1,6 1,8 4,8 5,3 6,0

z koñcówkami gwintowanymi

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewnêtrzny A G 1
2 G 3

4 G 1 G 11
4 G 1 1

2 G 2

Ciê¿ar
oko³o kg

45-2/-4 2,0 2,1 2,2 8,5 9,0 9,5

45-1/-3 1,5 1,6 1,8 4,8 5,3 5,8

z nakrêcanymi ko³nierzami 1) 2) lub z korpusem ko³nierzowym
(DN 32 do DN 50)

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar
oko³o kg

45-2/-4 3,4 4,1 4,7 11,7 13,0 14,5

45-1/-3 2,9 3,6 4,3 8 9,3 10,8

1) PN 16/25
2) W zaworach o œrednicy DN 40 i DN 50 ko³nierze s¹ ju¿ zamon-
towane na zaworze
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Typ 45-1, typ 45-3 1)

wykonanie z gwintem zewnêtrznym
i koñcówkami gwintowanymi

wykonanie z gwintem zewnêtrznym
i ko³nierzami nakrêcanymi

korpus ko³nierzowy
DN 32, 40 i 50

1) Typ 45-4 (45-3) jak typ 45-2 (45-1),
ale z przy³¹czem G1/8 na zewnêtrznej
komorze membany

Typ 45-2 i 45-4 1), DN 15 do 32; 0,5 do 2 bar
i 1 do 4 bar; DN 40/50,

dla wszystkich zakresów wartoœci zadanej

Typ 45-2 i 45-4 1), DN 15 do 32
0,1 do 0,5 bar i 0,1 do 1 bar
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