Regulatory kombinowane bezpoœredniego dzia³ania
Niezale¿ny od ciœnienia zawór regulacyjny typu 2488/...
Niezale¿ny od ciœnienia zawór regulacyjny typu 2489/...
z dodatkowym przy³¹czem termostatu
Zastosowanie
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania do regulacji przep³ywu
i temperatury w instalacjach ciep³owniczych lub ch³odniczych.
Po zamontowaniu si³ownika elektrycznego mo¿liwe jest
pod³¹czenie sygna³u steruj¹cego z elektronicznego regulatora
oraz termostatu.

Zawory o œrednicach nominalnych od DN 15 do DN 50 · ciœnienie
nominalne PN 16/25 dla cieczy o temperaturze do 150°C
Wzrost przep³ywu lub wartoœci sygna³u wyjœciowego z regulatora elektronicznego powoduje zamykanie regulatorów typu
2488/2489.
Regulatory kombinowane sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego, si³ownika membranowego i regulowanego d³awika, na
którym zamontowany jest si³ownik elektryczny. Za pomoc¹
d³awika mo¿na te¿ mechanicznie nastawiæ maks. przep³yw.
Regulatory typu 2489 s¹ wyposa¿one w dodatkowe przy³¹cze
do zamontowania termostatu.
Cechy charakterystyczne regulatorów:
• nie wymagaj¹ce konserwacji, sterowane medium regulatory bezpoœredniego dzia³ania
• zwarta konstrukcja
• du¿a dok³adnoœæ regulacji nastawionego maks. przep³ywu
przez zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo
• jakoœæ regulacji niezale¿na od ró¿nicy ciœnieñ w sieci, np.
podczas regulacji temperatury za pomoc¹ regulatora pogodowego
• przeznaczony dla wody i innych cieczy, o ile nie powoduj¹
one korozji zastosowanych materia³ów
• po zamontowaniu termostatu na regulatorze typu 2489 mo¿liwe jest – w przypadku awarii regulatora elektronicznego
– regulacja temperatury w trybie awaryjnym
Wykonania (rys. 1 i 2)
Korpus zaworu z mosi¹dzu czerwonego z gwintem zewnêtrznym, DN 15 do DN 50 · DN 32 do DN 50 tak¿e z korpusem
ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego
Regulator przep³ywu, typ 2488
Do regulacji temperatury i zabezpieczania instalacji dostêpne
s¹ wykonania atestowane zgodne z norm¹ DIN EN 14597 wyposa¿one w si³ownik elektryczny typu 5825.
W przypadku wykonañ nie spe³niaj¹cych wymagañ normy
DIN EN 14597 dla zaworów regulacyjnych o œrednicy nominalnej do DN 25 oferowane s¹ si³owniki typu 5824 i 5857. Do zaworów regulacyjnych o œrednicy nominalnej od DN 32 nale¿y
stosowaæ si³ownik typu 5824.

Rys. 1 · Regulator przep³ywu z si³ownikiem elektrycznym,
typ 2488/5824 (wykonanie dla œrednic od DN 15 do DN 25)

Zawory o œrednicy nominalnej do DN 25 mo¿na wyposa¿aæ
tak¿e w elektryczne si³owniki do regulacji przebiegu procesu
(si³owniki ze zintegrowanym regulatorem) typu 5757 lub
5757-7.
Do zaworów o œrednicy nominalnej od DN 32 nale¿y stosowaæ
elektryczny si³ownik typu 5724.
W przypadku wykonañ atestowanych zgodnie z norm¹ DIN 14597
wyposa¿onych w elektryczny si³ownik do regulacji przebiegu
procesu nale¿y we wszystkich œrednicach nominalnych stosowaæ tylko si³ownik typu 5725.
Regulator przep³ywu, typ 2489
Po zamontowaniu termostatu typu 2430 K mo¿na, w przypadku
awarii regulatora elektronicznego, np. utrzymaæ regulowan¹ temperaturê na wy¿szym poziomie ni¿ podczas pracy w standardowym trybie. Oprócz termostatu typu 2430 K mo¿na, w celu
zabezpieczenia regulowanej temperatury, pod³¹czyæ termostat
typu 2403 jako czujnik temperatury bezpieczeñstwa (STW).
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Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór kombinowanego regulatora
typu 2488(89)/... w kierunku wskazywanym przez strza³kê.
O wielkoœci przep³ywu decyduje przeœwit pomiêdzy d³awikiem
(1.2) i grzybem (3).
Przep³ywaj¹ce medium wytwarza w d³awiku spadek ciœnienia
∆pmier. przenoszony poprzez przewód impulsowy (11) i wewnêtrzny kana³ w grzybie zaworu na membranê nastawcz¹ (6.1),
gdzie jest przekszta³cany na si³ê nastawcz¹. Si³ownik membranowy reguluje wartoœæ ∆pmier. w d³awiku i okreœlany w ten sposób
przep³yw, d¹¿¹c do zrównowa¿enia si³y sprê¿yny nastawczej
grzyba i si³y si³ownika. Maks. przep³yw jest nastawiany poprzez
otwór w d³awiku, którego wielkoœæ nastawia siê za pomoc¹ nastawnika wartoœci zadanej (12). Je¿eli do zasilania instalacji wymagany jest przep³yw mniejszy od nastawionej wartoœci
maksymalnej, to elektryczny si³ownik ustawi d³awik w odpowiednim po³o¿eniu, podobnie jak to siê dzieje w przypadku grzyba
zaworu z si³ownikiem.

Poniewa¿ tak¿e przy zmiennej ró¿nicy ciœnieñ w sieci spadek
ciœnienia jest utrzymywany na sta³ym poziomie, zawór ma – w
stosunku do przestawianego z sygna³em elektrycznym d³awika –
autorytet o wartoœci 1. W ten sposób ró¿nica ciœnieñ w sieci nie
ma wp³ywu np. na jakoœæ pogodowej regulacji temperatury.
W odró¿nieniu od regulatorów typu 2488 regulatory typu
2489 maj¹ dodatkowe przy³¹cze do zamontowania termostatu. Temperatura regulowanego medium wytwarza w czujniku
pomiarowym (25) termostatu ciœnienie odpowiadaj¹ce wartoœci rzeczywistej. Ciœnienie to jest przekazywane poprzez kapilarê (24) do mieszka nastawczego (23) termostatu
regulacyjnego (20), gdzie jest przekszta³cane na si³ê nastawcz¹. Poprzez trzpieñ si³ownika termostatu regulacyjnego
(20) si³a nastawcza zmienia po³o¿enie grzyba zaworu i w ten
sposób oddzia³uje na wielkoœæ przep³ywu.

26

Regulator typu 2488/5825, PN 25, DN 32 do DN 50
– wykonanie z korpusem ko³nierzowym –

1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa
z uszczelk¹ i koñcówk¹
do wspawania
1.2 d³awik nastawy wartoœci
zadanej przep³ywu
2 gniazdo zaworu
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna wartoœci zadanej
6 korpus si³ownika
6.1 membrana nastawcza

8
10
11
12

13

Regulator typu 2489/5825, PN 25
– wykonanie z korpusem z gwintem zewnêtrznym –

(pakiet) sprê¿yn wartoœci
zadanej
si³ownik elektryczny
przewód impulsowy
nastawnik wartoœci zadanej
(przep³ywu) z mo¿liwoœci¹
zaplombowania nastawy
(DN 32 do DN 50)
œruba do nastawy wartoœci
zadanej (przep³ywu/
DN 15 do DN 25)

20 termostat regulacyjny
21 sprê¿yna
22 nastawnik wartoœci zadanej
(temperatury)
23 mieszek nastawczy
z trzpieniem si³ownika
24 kapilara
25 czujnik temperatury
26 przy³¹cze termostatu
(po³¹czenie gwintowane
ko³pakowe)

Rys. 2 · Wykonania regulatorów
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Monta¿
– Przed regulatorem zamontowaæ filtr firmy SAMSON
(np. typu 1N lub 2N).
DN 15 do DN 25: œrednica oczek 0,5 mm
DN 32 do DN 50: œrednica oczek 0,75 mm
– Regulatory o œrednicy nominalnej od DN 32 do DN 50 s¹
przystosowane do monta¿u w przewodach o przebiegu poziomym.
– Regulatory o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 25 wolno montowaæ tak¿e w przewodach o przebiegu pionowym.
– W przewodach o przebiegu poziomym si³ownik elektryczny
musi znajdowaæ siê nad korpusem zaworu.
– Kierunek przep³ywu medium musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu.
– Zaleca siê montowanie regulatora po stronie powrotu instalacji.
– Przed zamontowaniem si³ownika na zaworze:
trzpieñ si³ownika wci¹gn¹æ do wewn¹trz!
– Je¿eli zawór bêdzie izolowany, nale¿y zastosowaæ element
przed³u¿aj¹cy. Zakoñczenie izolacji nie mo¿e wówczas
znajdowaæ siê wy¿ej ni¿ oko³o 25 mm od górnej krawêdzi
korpusu zaworu.
– Nie izolowaæ si³ownika ani nakrêtki ko³pakowej!
– Nie dopuszczaæ do przekroczenia dopuszczalnej temperatury otoczenia!
Wiêcej informacji zob. instrukcja obs³ugi4EB 3135-1.

Wykonanie z termostatem regulacyjnym
– Sposób monta¿u czujnika temperatury jest dowolny. Musi
on byæ jednak zanurzony w regulowanym medium na ca³ej
swej d³ugoœci.
– W miejscu zamontowania nie powinno dochodziæ do przegrzewania oraz wystêpowania wyraŸnych stref nieczu³oœci.
– Kapilarê nale¿y umieœciæ tak, aby nie dopuœciæ do przekroczenia dopuszczalnej temperatury otoczenia, aby nie wystêpowa³y wahania temperatury i ¿eby unikn¹æ jej uszkodzeñ mechanicznych. Najmniejszy promieñ giêcia wynosi
50 mm.
Ró¿nica ciœnieñ w zaworze
Minimaln¹ wymagan¹ ró¿nicê ciœnieñ ∆pmin w zaworze oblicza siê za pomoc¹ wzoru:
 V&  2

pmin = ∆pmier. + 

 K VS 
∆pmin

minimalna ró¿nica ciœnieñ na zaworze w bar

KVS

wspó³czynnik przep³ywu przez zawór w m /h

∆pmier. ró¿nica ciœnieñ, mierniczy spadek ciœnienia w bar wytworzony
na d³awiku (kryzie) dla potrzeb pomiaru przep³ywu
3
nastawiony przep³yw w m /h
V&
3

Przyk³ad zastosowania

regulator typu
2488/5825
wêze³ wymiennikowy z regulatorem przep³ywu typu 2488/5825
Rys. 3 · Przykłady zastosowania regulatora
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Tabela 1 · Dane techniczne zaworu × Wszystkie ciśnienia w [bar] (nadciśnienie)
Œrednica nominalna

DN

zawór z gwintem
Wspó³czynnik KVS zewnêtrznym

15/20/25
0,4 1)

1 1)

2,5

zawór z przy³¹czem
ko³nierzowym
Wspó³czynnik xFZ

20

25

32 2)

40 2)

50 2)

4 1)

6,3

8

12,5

16

20

12,5

20

25

−

zawór z gwintem
zewnêtrznym

0,6

zawór z przy³¹czem
ko³nierzowym

0,5
−

0,5

0,45

0,45

0,40

PN 16 3)/25

Ciœnienie nominalne
Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ ∆p na
zaworze
Maks. dop. temperatura

15

PN 25

10 4)/20 bar

16 bar

dla cieczy: 130°C (PN 16)/150 °C (PN 25) ⋅ dla powietrza i niepalnych gazów: 80°C

Zakresy nastawy wartoœci zadanej dla wody w m3/h
Zakres wartoœci zadanych/ograniczenie
0,03 do
przep³ywu dla wody przy mierniczym spadku
0,2
ciœnienia 0,2 bar

0,12 do
0,64

0,6 do
1,3 5)
0,6 do
2,5

0,2 do
1,2

0,8 do
2,3 5)
0,8 do
3,6

0,8 do
3,5 5)
0,8 do
4,2 6)

2 do
3 do
4 do
5,8 5)
9,1 5)
14,1 5)
2 do 10 3 do 12,5 4 do 15

1) Wykonania specjalne · 2) Wykonanie dodatkowe: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego (EN-JS1049) · 3) Z wyj¹tkiem typu 2489
4) Dla wykonania PN 16 · 5) W przypadku przekroczenia podanych wartoœci zadanych przep³ywu tak¿e przy przep³ywie bez kawitacji nale¿y siê liczyæ z podwy¿-

szonym poziomem ha³asu (zob. opracowanie FW 514 niemieckiego zrzeszenia ciep³owniczego AGFW „Bestimmung des Schallpegels von Regelarmaturen” (Okreœlanie poziomu ha³asu w zaworach regulacyjnych) · 6) 5 m3/h dla mierniczego spadku ciœnienia 0,3 bar (wykonanie specjalne)

Tabela 2 · Dane techniczne siłowników elektrycznych
Si³ownik elektryczny

typ 5824-...
typ 5724 1)

typ 5825-...
typ 5725/5725-7

1)

–- bez funkcji bezpieczeñstwa – – z funkcj¹ bezpieczeñstwa –
Skok
nominalny

typ 5757
typ 5757-7 1)

typ 5857

– bez funkcji bezpieczeñstwa –

10

20

10

20

−

zawór DN 15 do DN 25

6 mm

–

6 mm

–

6 mm

zawór DN 32 do DN 50

−

12 mm-

−

12 mm-

−

35 s 2)

70 s 2)

35 s 2)

70 s 2)

20 s

4s

8s

−

Czas przestawienia
dla skoku nominalnego
Czas przestawienia przy zadzia³aniu
funkcji bezpieczeñstwa
Si³a si³ownika
Si³a nastawcza sprê¿yn bezpieczeñstwa

−
700 N

−

300 N

−

500 N

−

Napiêcie zasilaj¹ce
Pobór mocy
Napêd rêczny

230 V, 50 Hz (24 V, 50/60 Hz; 24 V DC)
oko³o 3 VA

oko³o 3 VA + 1 VA

oko³o 3 VA

tak

mo¿liwy 3)

tak

Dop. temperatura otoczenia
Dop. temperatura dla trzpienia
po³¹czeniowego
Stopieñ ochrony (monta¿ pionowy,
zgodnie z norm¹ DIN IEC 529)
Szczegó³owe informacje
zob. karta katalogowa ...

od 0°C do +50°C
od 0°C do +130°C

od 0°C do +120°C

IP 54

IP 42

IP 42

T 5724/T 5824/T 5725-7

T 5757/T
5757-7

T 5857

1) Si³ownik typu 57xx: tylko 230 V/50 Hz · 2) Krótszy czas przestawienia na zapytanie · 3) Nastawa rêczna za pomoc¹ klucza imbusowego 4 mm po zdjêciu pokrywy korpusu, brak samozatrzymania w wypadku realizacji funkcji bezpieczeñstwa

Tabela 3 · Dane techniczne termostatu regulacyjnego typu 2430 K
Termostat regulacyjny typu 2430 K
Zakres nastawy wartoœci zadanej
Temperatura otoczenia
Temperatura na czujniku
Ciœnienie na czujniku
Kapilara

nastawa regulowana w zakresie: od 0°C do 35°C, od 25°C do 70°C,
od 40°C do 100°C, od 50°C do 120°C, od 70°C do 150°C
od –20°C do +80°C
maks. 50 K powy¿ej nastawionej wartoœci zadanej
maks. 40 bar
2 m (wykonanie specjalne 5 m)
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Tabela 4 · Materiały · numer materiału zgodnie z normami DIN EN
mosi¹dz czerwony CC491K/CC499K (Rg 5) ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 1)

Korpus
Gniazdo

stal nierdzewna 1.4305

Grzyb
Pokrywa

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

PN 25

mosi¹dz czerwony CC491K/CC499K (Rg 5) ⋅ ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 1)

PN 16

stal nierdzewna 1.4301

Sprê¿yna zaworu

stal nierdzewna 1.4310

D³awik

mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu
EPDM z wk³adk¹ tekstyln¹ 2)

Membrana nastawcza

EPDM 2)

Pierœcienie uszczelniaj¹ce
Si³ownik elektryczny typu 5824, 5825, 5857 i 5757
Korpus

tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony w³óknem szklanym)

Nakrêtka ko³pakowa

mosi¹dz

Termostat regulacyjny typu 2430 K
Czujnik i kapilara

miedŸ

Os³ona termostatu

miedŸ lub stal nierdzewna 1.4571

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

Wymiary i ciê¿ar
Tabela 5 · Wymiary w mm i ciê¿ar w kg
DN 15

DN 20

DN 25

DN 321)

DN 401)

DN 501)

21,3 mm

26,8 mm

32,7 mm

42 mm

48 mm

60 mm

Wielkoœæ przy³¹cza R

G¾

G1

G 1¼

G 1¾

G2

G 2½

Rozwartoœæ klucza SW

30 mm

36 mm

46 mm

59 mm

65 mm

82 mm

D³ugoœæ L

65 mm

70 mm

75 mm

100 mm

110 mm

130 mm

Œrednica nominalna
Œrednica rury d

Wysokoœæ H

155 mm

216 mm

Wysokoœæ H3

122 mm

–

Wysokoœæ H1

typ 2488

85 mm

105 mm

140 mm

typ 2489

245 mm

265 mm

295 mm

Wykonanie z koñcówkami do wspawania
210 mm

234 mm

244 mm

268 mm

294 mm

330 mm

typ 2488

3,0 kg

3,1 kg

3,2 kg

4,4 kg

6,9 kg

7,4 kg

typ 2489.

3,9 kg

4,0 kg

4,1 kg

5,2 kg

7,9 kg

8,4 kg

129 mm

144 mm

159 mm

180 mm

196 mm

228 mm

G½

G¾

G1

G 1¼

G 1½

G2

typ 2488

3,0 kg

3,1 kg

3,2 kg

4,4 kg

6,9 kg

7,4 kg

typ 2489

3,9 kg

4,0 kg

4,1 kg

5,2 kg

7,9 kg

8,4 kg

D³ugoœæ L1
Ciê¿ar

3)

Wykonania specjalne
z koñcówkami gwintowanymi
D³ugoœæ L2
Gwint zewnêtrzny A
Ciê¿ar

3)

z ko³nierzami nakrêcanymi

2)

130 mm

150 mm

160 mm

180 mm

200 mm

230 mm

typ 2488

4,4 kg

5,1 kg

5,7 kg

7,6 kg

10,9 kg

12,4 kg

typ 2489

5,3 kg

6,0 kg

6,6 kg

8,4 kg

11,9 kg

13,4 kg

D³ugoœæ L3
Ciê¿ar

3)

(PN 16/25) lub z korpusem ko³nierzowym (od DN 32 do DN 50)

1)

Dodatkowe wykonanie: zawór z korpusem ko³nierzowym

2)

W zaworach o œrednicy DN 40 i DN 50 ko³nierze s¹ ju¿ zamontowane na zaworze

3) Regulatory typu 2489/582...: ciê¿ar dla wykonañ z czujnikiem prêtowym i os³on¹ czujnika; bez os³ony czujnika ciê¿ar jest mniejszy o 0,2 kg

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

5

T 3135 PL

Rysunki wymiarowe

regulator typu 2488/5824(5825) lub 5724(5725)
wykonanie z gwintem zewnêtrznym
i koñcówkami do wspawania

regulator typu 2488/5857 lub 5757
wykonanie z gwintem zewnêtrznym
i koñcówkami do wspawania

regulator typu 2488/5824(5825) lub 5724(5725)
z korpusem ko³nierzowym
(tylko zawory o œrednicy od DN 32 do 50)
czujnik
prêtowy
z os³on¹

czujnik
prêtowy
z króæcem
samozaciskowym

regulator typu 2489/5824(5825) lub 5724(5725)
wykonanie z gwintem zewnêtrznym
i koñcówkami do wspawania
wykonanie z koñcówkami gwintowanymi

wykonanie z nakrêcanymi ko³nierzami

Wymiary w nawiasach dotycz¹ zaworów o œrednicy DN 40/50

Rys. 4 · Wymiary regulatorów

Tekst zamówienia
Niezale¿ny od ciœnienia zawór regulacyjny
typ 2488/5824 (5825); typ 2488/5724 (5725);
typ 2488/5857; typ 2488/5757; typ 2489/5824 (5825),
typ 2489/5724 (5725)
z zaworem DN …, PN …,
dopuszczalna temperatura … °C, wspó³czynnik KVS …
z koñcówkami do wspawania / z koñcówkami gwintowanymi
/ z ko³nierzami nakrêcanymi
z korpusem ko³nierzowym

mierniczy spadek ciœnienia... bar
z si³ownikiem elektrycznym typu 5824-.../5825-.../5857/
5724/5725/5757/5757-7
z termostatem regulacyjnym typu 2430 K
zakres wartoœci zadanej … °C
ewentualnie wyposa¿enie dodatkowe …/ wykonanie
specjalne …
Zmiany techniczne zastrze¿one.
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