
Uniwersalne regulatory sterowane pilotem
Regulatory ciœnienia, ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu, temperatury 1)

lub regulatory wielofunkcyjne, z mo¿liwoœci¹ wyposa¿enia
w dodatkowy si³ownik elektryczny

Typ 2334

Zastosowanie
Regulatory ciœnienia, ró¿nicy ciœnieñ, przep³ywu, temperatury 1)

lub regulatory wielofunkcyjne, z mo¿liwoœci¹ wyposa¿enia w do-
datkowy si³ownik elektryczny · zawór g³ówny o œrednicy od
DN 65 do DN 400 · ciœnienie nominalne od PN 16 do PN 40 ·
z przy³¹czem ko³nierzowym · dla instalacji ciep³owniczych
i ch³odniczych · dla cieczy o temperaturze od 5°C do 150°C i nie-
palnych gazów o temperaturze do 80°C

Regulatory uniwersalne sk³adaj¹ siê z zaworu przelotowego o du-
¿ej œrednicy, który jest g³ównym zaworem regulatora i z zamonto-
wanych równolegle w przewodzie obejœciowym maks. trzech re-
gulatorów pomocniczych (pilotów).

Ró¿nica ciœnieñ w regulatorze jest energi¹ zasilaj¹c¹, przy czym
element d³awi¹cy zamontowany w przewodzie obejœciowym
zwiêksza tê ró¿nicê wraz ze wzrostem przep³ywu (zasada Ven-
turiego). Regulator wzglêdnie regulatory pomocnicze otwieraj¹
siê w zale¿noœci od wartoœci rzeczywistej danej wielkoœci regulo-
wanej. Dziêki temu w przewodzie obejœciowym wytwarza siê
przep³yw steruj¹cy poprzez element d³awi¹cy prac¹ zaworu
g³ównego (otwieranie/zamykanie). W ten sposób mo¿na regu-
lowaæ takie wielkoœci, jak ciœnienie, ró¿nica ciœnieñ, przep³yw
i temperatura. Ponadto prac¹ zaworu mo¿na sterowaæ za po-
moc¹ sygna³ów elektrycznych wysy³anych przez si³ownik elek-
tryczny i t¹ drog¹ oddzia³ywaæ na obieg regulacyjny.

Cechy charakterystyczne
• Jednogniazdowy zawór przelotowy z przy³¹czem ko³nie-

rzowym

• Urz¹dzenie jest przeznaczone dla instalacji ciep³owniczych
wykonanych zgodnie z norm¹ DIN 4747-1 (wymagania
niemieckiego zrzeszenia ciep³owniczego AGFW dla ele-
mentów wyposa¿enia wêz³ów cieplnych)

• Du¿y zakres nastawy, du¿y dyspozycyjny stosunek regula-
cji przy ma³ej stracie ciœnienia

• Zasilanie energi¹ pomocnicz¹ przez przep³ywaj¹ce me-
dium, mo¿liwoœæ zastosowania do trzech regulatorów po-
mocniczych (pilotów)

• Du¿a stabilnoœæ i dok³adnoœæ regulacji, tak¿e przy du¿ych
wahaniach ciœnienia

• P³ynne zamykanie i otwieranie zaworu g³ównego

• Szeroki zakres wartoœci zadanej i jej wygodna nastawa za
pomoc¹ regulatora pomocniczego (pilota)

• Wiele funkcji regulacyjnych i mo¿liwoœæ ³¹czenia kilku
funkcji ze sob¹

Wykonania
Zawór typu 2423 (ze zintegrowanym d³awikiem do nastawy
maks. przep³ywu) lub typu 2422 (bez d³awika) · regulator po-
mocniczy (pilot) w zale¿noœci od zastosowania

1) Regulator temperatury: na zapytanie

Zawór o œrednicy nominalnej od DN 65 do DN 100: z miesz-
kiem odci¹¿aj¹cym i zewnêtrznym si³ownikiem zamykaj¹cym
typu 2420

Zawór o œrednicy nominalnej od DN 125 do DN 250: z mem-
bran¹ odci¹¿aj¹c¹ i wewnêtrzn¹ sprê¿yn¹ zamykaj¹c¹, do-
starczany równie¿ z mieszkiem odci¹¿aj¹cym · opcjonalnie
z si³ownikiem zamykaj¹cym typu 2420

Zawór o œrednicy nominalnej od DN 300 do DN 400: z mem-
bran¹ odci¹¿aj¹c¹ i wewnêtrzn¹ sprê¿yn¹ zamykaj¹c¹ ·
opcjonalnie z zewnêtrznym d³awikiem

Wykonanie podstawowe · zawór g³ówny o œrednicy nominalnej
od DN 65 do DN 250 ze zmontowanym fabrycznie przewodem
obejœciowym DN 15 z filtrem, elementem d³awi¹cym i regulato-
rem pomocniczym (pilotem) · zmontowane fabrycznie.
Zawór g³ówny o œrednicy nominalnej DN 300 lub DN 400
z przewodem obejœciowym DN 25 z filtrem, elementem
d³awi¹cym i regulatorem pomocniczym (pilotem), zmontowany
fabrycznie · element d³awi¹cy, filtr i regulator pomocniczy (pilot)
w zale¿noœci od zastosowania · monta¿ we w³asnym zakresie

Wykonanie z przewodem obejœciowym DN 25/DN 40 – z
bardzo du¿ym dostêpnym stosunkiem regulacji, zw³aszcza dla
zastosowañ w instalacjach ciep³owniczych · zawór g³ówny o
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Rys. 1 · Regulator uniwersalny typu 2334

4 filtr
ps ciœnienie steruj¹ce
p1 ciœnienie przed zaworem
p2 ciœnienie za zaworem

1 zawór g³ówny (regulacja
przep³ywu za pomoc¹
d³awika)

2 regulator pomocniczy (pilot)
3 element d³awi¹cy



œrednicy nominalnej DN 65 do 400 · przewód obejœciowy
DN 25/DN 40 z filtrem, elementem d³awi¹cym i regulatorem po-
mocniczym (pilotem) · element d³awi¹cy, filtr i regulator pomocni-
czy w zale¿noœci od zastosowania · monta¿ w w³asnym zakresie.

Wykonania specjalne
DN 65 do DN 250: wykonanie ze zredukowanym wspó³czynni-
kiem KVS · wykonanie dla wy¿szych temperatur · wykonanie
zgodnie z normami ANSI i JIS · wykonanie z rozdzielaczem stru-
mienia do redukcji poziomu ha³asu (tylko zawory z odci¹¿eniem
mieszkowym) · wykonanie odporne na oleje · wykonanie bez do-
mieszek metali kolorowych · równoleg³e (zamiast szeregowego)
po³¹czenie regulatorów pomocniczych (pilotów) · wykonanie bez
grafitu dla wody ca³kowicie odsolonej · wykonanie z zamonto-
wan¹ za zaworem tarcz¹ d³awika do redukcji poziomu ha³asu.

Typ 2334 · regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ – DN 125 do
DN 250 – przeznaczony do monta¿u w przewodzie powrotnym
Regulator sk³ada siê z zaworu g³ównego typu 2423 (1), który
jest zaworem przelotowym z regulowanym d³awikiem (1.1) i z
membrany regulacyjnej (5) oraz z przewodu obejœciowego z fil-
trem (10), elementem d³awi¹cym (11) i z regulatorami pomocni-
czymi (pilotami) do regulacji przep³ywu (7) i ró¿nicy ciœnieñ (8).

Zadaniem regulatorów pomocniczych (pilotów) jest regulowa-
nie przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ do ustawionych wartoœci zada-
nych. W przypadku wzrostu powy¿ej wartoœci zadanej zamy-
kany jest odpowiedni regulator, a potem zawór g³ówny.

Medium przep³ywa przez zawór w kierunku wskazywanym przez
strza³kê na korpusie, przy czym wolna przestrzeñ pomiêdzy grzy-
bem (3) i d³awikiem (1.1) decyduje i przep³ywie i ró¿nicy ciœnieñ.
Porównywane s¹ si³y z jednej strony oddzia³uj¹ce wskutek ciœnienia
przed zaworem p1 na powierzchniê grzyba, a z drugiej strony
wywo³ywane przez ciœnienie steruj¹ce pS na membranie regulacyj-
nego oraz wynikaj¹ce z napiêcia sprê¿yny regulacyjnej (6).

Element d³awi¹cy wytwarza, w zale¿noœci od stopnia otwarcia re-
gulatorów pomocniczych (pilotów), ciœnienie steruj¹ce pS Je¿eli w
przewodzie obejœciowym nie ma przep³ywu, to ciœnienie steruj¹ce
pS jest równe ciœnieniu przed zaworem p1. Zawór g³ówny jest za-
mykany przez si³ê napiêcia sprê¿yn regulacyjnych.

Je¿eli ró¿nica ciœnieñ spadnie poni¿ej wartoœci zadanej, to otwiera
siê regulator pomocniczy (pilot) reguluj¹cy ró¿nicê ciœnieñ i ciœnie-
nie steruj¹ce pS maleje. Grzyb porusza siê w kierunku otwierania
zaworu a¿ do momentu osi¹gniêcia ustawionej wartoœci zadanej.

Je¿eli przep³yw lub ró¿nica ciœnieñ wzroœnie powy¿ej wartoœci
zadanej, to zamykany jest odpowiedni regulator pomocniczy
(pilot). Dziêki temu wzrasta oddzia³uj¹ce na element d³awi¹cy
(11) ciœnienie steruj¹ce pS. Trzpieñ grzyba (4) wraz z grzybem
porusza siê w kierunku zamykania zaworu do momentu
osi¹gniêcia nowego stanu równowagi.

Je¿eli zmniejszy siê przep³yw lub ró¿nica ciœnieñ, to proces
przebiega w odwrotnym kierunku. Regulator pomocniczy (pi-
lot) otwiera siê, co powoduje spadek ciœnienia pS. Grzyb zawo-
ru g³ównego porusza siê w kierunku otwierania zaworu do mo-
mentu osi¹gniêcia wartoœci zadanej.

O przep³ywie w przewodzie obejœciowym, a jednoczeœnie
i wartoœci ciœnienia steruj¹cego pS, zawsze decyduje silniejszy
sygna³ (przep³yw, ró¿nica ciœnieñ).

Im wy¿sze ciœnienie steruj¹ce pS, tym mniejszy przeœwit pomiêdzy
gniazdem i grzybem zaworu g³ównego. Przy maksymalnej war-
toœci ciœnienia steruj¹cego pS = p1 regulator pomocniczy (pilot)
s³u¿¹cy do regulacji ró¿nicy ciœnieñ i zawór g³ówny s¹ zamkniête.

Typ 2334 · regulator ró¿nicy ciœnieñ – DN 65 do DN 100 –
przeznaczony do monta¿u w przewodzie powrotnym
Regulator sk³ada siê z zaworu g³ównego typu 2422 (1), który jest
zaworem przelotowym z mieszkiem odci¹¿aj¹cym (5) i z zew-
nêtrznym si³ownikiem zamykaj¹cym typu 2420 (7) oaz z przewo-
du obejœciowego z filtrem (10), elementem d³awi¹cym (11) i z re-
gulatorem pomocniczym (pilotem) do regulacji ró¿nicy ciœnieñ.

Zadaniem regulatora pomocniczego (pilota) jest regulowanie
ró¿nicy ciœnieñ do ustawionej wartoœci zadanej. W przypadku
wzrostu powy¿ej wartoœci zadanej zawór g³ówny zostaje za-
mkniêty.

Medium przep³ywa przez zawór w kierunku wskazywanym
przez strza³kê na korpusie, przy czym po³o¿enie grzyba (3) za-
woru decyduje o przep³ywie przez woln¹ przestrzeñ pomiêdzy
grzybem i gniazdem (2) zaworu. W zaworze ca³kowicie
odci¹¿onym ciœnienie przed grzybem oddzia³uje poprzez
kana³ w trzpieniu (4) grzyba na zewnêtrzna stronê mieszka
odci¹¿aj¹cego. Ciœnienie na tylnej stronie grzyba oddzia³uje
na wewnêtrzn¹ stronê mieszka. W ten sposób równowa¿one
s¹ ciœnienia dzia³aj¹ce na grzyb zaworu.

Ciœnienie przed zaworem p1 oddzia³uje poprzez grzyb i trzpieñ
grzyba w zaworze g³ównym na górn¹, ciœnienie steruj¹ce pS wy-
twarzane przez element d³awi¹cy na doln¹ powierzchniê mem-
brany nastawczej si³ownika. W ten sposób porównywane s¹ si³y
wynikaj¹ce z oddzia³ywania ciœnienia przed zaworem p1 na
górn¹ i z oddzia³ywania ciœnienia steruj¹cego pS oraz sprê¿yn re-
gulacyjnych (6) na doln¹ powierzchniê powierzchniê membrany.

Na d³awik (11) oddzia³uje, w zale¿noœci od otwarcia regulato-
rów pomocniczych, ciœnienie steruj¹ce ps. Je¿eli w przewodzie
obejœciowym nie ma przep³ywu, to ciœnienie steruj¹ce pS jest
równe ciœnieniu przed zaworem p1. Zawór g³ówny jest zamy-
kany przez si³ê napiêcia sprê¿yn regulacyjnych.

Je¿eli ró¿nica ciœnieñ spadnie poni¿ej wartoœci zadanej, to
otwiera siê regulator pomocniczy (pilot) reguluj¹cy ró¿nicê ciœ-
nieñ i ciœnienie steruj¹ce pS maleje. Je¿eli si³a wynikaj¹ca z
ró¿nicy ciœnienia przed zaworem p1 i ciœnienia steruj¹cego pS

wiêksza od si³y sprê¿yn(y) regulacyjnej/-ych, to grzyb zaworu
g³ównego porusza siê w kierunku otwierania zaworu a¿ do
momentu osi¹gniêcia ustawionej wartoœci zadanej.

Je¿eli ró¿nica ciœnieñ wzroœnie powy¿ej wartoœci zadanej, to
zamykany jest regulator pomocniczy (pilot). Dziêki temu wzra-
sta oddzia³uj¹ce na element d³awi¹cy ciœnienie steruj¹ce pS do
momentu wyrównana ciœnienia do ciœnienia p1 (pS = p1).
Trzpieñ grzyba wraz z grzybem porusza siê wskutek dzia³ania
si³y sprê¿yn(y) regulacyjnych/-ej w kierunku zamykania zawo-
ru do momentu osi¹gniêcia nowego stanu równowagi.

Je¿eli zmniejszy siê ró¿nica ciœnieñ, to proces przebiega w od-
wrotnym kierunku. Regulator pomocniczy (pilot) otwiera siê, co
powoduje spadek ciœnienia pS. Grzyb zaworu g³ównego poru-
sza siê wskutek dzia³ania si³y sprê¿yn(y) regulacyjnych/-ej
w kierunku otwierania zaworu do momentu osi¹gniêcia warto-
œci zadanej.
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Rys. 3 · Sposób działania zaworu głównego odciążonego za pomocą mieszka

Typ 2334 · regulator ró¿nicy ciœnieñ odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

1 zawór g³ówny typu 2422
(odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka)

2 gniazdo zaworu
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 mieszek odci¹¿aj¹cy
6 sprê¿yny wartoœsci zadanej
7 si³ownik zamykaj¹cy typu 2420
8 pomocniczy regulator

ró¿nicy ciœnieñ (pilot)
10 filtr
11 element d³awi¹cy

(dysza Venturiego)

Rys. 2 · Sposób działania zaworu głównego odciążonego za pomocą membrany
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1 zawór g³ówny typu 2423
z membran¹ odci¹¿aj¹c¹
i wewnêtrzn¹ sprê¿yn¹
zamykaj¹c¹

1.1 d³awik
2 gniazdo zaworu
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 membrana nastawcza
6 sprê¿yny wartoœci zadanej
7 pomocniczy regulator

przep³ywu (pilot)
8 pomocniczy regulator

ró¿nicy ciœnieñ (pilot)
10 filtr
11 element d³awi¹cy
12 zawór iglicowy

Typ 2334 · regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ odci¹¿ony za pomoc¹ membrany
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Rys. 4 · Różne wykonania regulatora, rysunki schematyczne

Wykonania regulatorów

p1

ps

p2

Regulator przep³ywu i ró¿nicy ciœnieñ
Zawór g³ówny typu 2423 (zmodyfikowany) · regulator pomocni-
czy typu 45-1 i 45-2 przeznaczony do monta¿u w przewodzie
zasilaj¹cym lub typu 45-1 i 45-4 przeznaczony do monta¿u w
przewodzie powrotnym (przewody impulsowe pokazano dla
monta¿u w przewodzie powrotnym).

p1

ps

p2

Regulator ró¿nicy ciœnieñ
Zawór g³ówny typu 2422 (zmodyfikowany) · regulator pomocni-
czy typu 45-2 przeznaczony do monta¿u w przewodzie zasi-
laj¹cym lub typu 45-4 przeznaczony do monta¿u w przewodzie
powrotnym (przewody impulsowe pokazano dla monta¿u w
przewodzie powrotnym).

p1

ps

p2

Reduktor ciœnienia
Zawór g³ówny typu 2422 (zmodyfikowany) · regulator pomocni-
czy (pilot) na zapytanie

p1

ps

p2

Regulator upustowy
Zawór g³ówny typu 2422 (zmodyfikowany) · regulator pomocni-
czy (pilot) na zapytanie

p1

ps

p2

Regulator temperatury
Zawór g³ówny typu 2422 (zmodyfikowany) · regulator pomocni-
czy (pilot) na zapytanie

p1

ps

p2

Zawór z si³ownikiem elektrycznym, sterowany sygna³em binarnym
Zawór g³ówny typu 2422 (zmodyfikowany) · regulator pomocniczy
(pilot) na zapytanie

Regulatory uniwersalne typu 2334 sk³adaj¹ siê z zaworu g³ówne-
go typu 2422 lub 2423 w formie przelotowej i z przewodu obejœ-
ciowego z filtrem, elementem d³awi¹cym (dysza Venturiego) i
maks. trzema specjalnymi regulatorami pomocniczymi (pilotami).

Na poni¿szych rysunkach przedstawiono schematyczne zasadê
konstrukcyjn¹ uniwersalnego regulatora typu 2334 oraz realizo-
wane przez niego funkcje.

p1

ps

p2

Regulator przep³ywu
Zawór g³ówny typu 2423 (zmodyfikowany) · regulator pomocni-
czy typu 45-1 (zmodyfikowany) · monta¿ w przewodzie zasi-
laj¹cym lub powrotnym
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Zawór g³ówny typu 2422 · typu 2423
Zawór odci¹¿ony ciœnieniowo · jako zawór zamykaj¹cy lub otwieraj¹cy · typ 2423 z zabudowanym d³awikiem do nastawy wartoœci
zadanej przep³ywu

Tabela 1 · Dane techniczne

Zawór typu 2422, 2423

Œrednica nominalna DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400

Ciœnienie nominalne od PN 16 do PN 40

Klasa przecieku zgodnie z norm¹
DIN EN 60534-4

£ 0,05% wspó³czynnika KVS

Maksymalna dopuszczalna temperatura 150°C

Zakresy wartoœci zadanej w bar,
nastawa p³ynna na regulatorze
pomocniczym (pilocie)

w zale¿noœci od regulatora pomocniczego (pilota)

Regulator pomocniczy (pilot) typu ... w zale¿noœci od zastosowania

Typ 2334 · wykonanie standardowe DN 15 DN 25

Typ 2334 · wykonanie z przewodem
obejœciowym

DN 25 DN 40

Zawór typu 2423 · z si³ownikiem
zamykaj¹cym typu 2420

powierzchnia si³ownika 320 cm2 powierzchnia si³ownika 640 cm2 –

Tabela 2 × Współczynniki KVS, xFZ i maks. dop. różnica ciśnień

Zawór typu 2422 odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Œrednica nominalna DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

Min. ró¿nica ciœnieñ Dpmin w [bar]
z si³ownikiem typu 2420 1)

0,4 dla 320 cm2

0,2 dla 640 cm2
–

Min. ró¿nica ciœnieñ D pmin w [bar] – 1,0 1) · 1,1 2) 1,0 1) · 0,7 3) 0,7 1) · 0,4 3)

Min. ró¿nica ciœnieñ D pmin w [bar] 5) – 1,9 2,0 1,4

Maks. ró¿nica ciœnieñ D pmaks. w [bar] 20 16 12 10

Zawór typu 2422 odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka, ze zredukowanym wspó³czynnikiem KVS

Œrednica nominalna DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

Min. ró¿nica ciœnieñ Dpmin w [bar]
z si³ownikiem typu 2420 1)

0,8 dla 320 cm2

0,4 dla 640 cm2
0,5 dla 640 cm2 –

Min. ró¿nica ciœnieñ D pmin w [bar] – 1,0 1) · 0,7 3)

Min. ró¿nica ciœnieñ D pmin w [bar] 5) – 2,0

Maks. ró¿nica ciœnieñ D pmaks. w [bar] 20 16 12

Zawór typu 2422 odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400

Min. ró¿nica ciœnieñ Dpmin w [bar] 0,8 1) · 1,0 2) 0,8 1) · 0,5 3) 0,4 1) · 0,2 3) 0,5 4) · 0,3 3)

Maks. ró¿nica ciœnieñ D pmaks. w [bar] 12 10 6

Zawór typu 2422 odci¹¿ony za pomoc¹ membrany, ze zredukowanym wspó³czynnikiem KVS

Œrednica nominalna DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400

Min. ró¿nica ciœnieñ Dpmin w [bar] – 0,8 1) · 0,5 3) –

Maks. ró¿nica ciœnieñ D pmaks. w [bar] – 12 –

Zawór typu 2423 odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Œrednica nominalna DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Min. ró¿nica ciœnieñ Dpmin w [bar]
z si³ownikiem typu 2420 1)

0,6 dla 320 cm2

0,5 dla 640 cm2
–

Min. ró¿nica ciœnieñ D pmin w [bar] – 1,2 1) · 1,4 2) 1,3 1) · 0,9 3) 1,0 1) · 0,7 3)

Maks. ró¿nica ciœnieñ D pmaks. w [bar] 20 16 12 10

Zawór typu 2423 odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

Œrednica nominalna DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 6) DN 400 6)

Min. ró¿nica ciœnieñ Dpmin w [bar] 1,1 1) · 1,3 2) 1,1 1) · 0,8 3) 0,6 1) · 0,5 3) 0,6 4) · 0,4 3) 0,4 2) 3)

Maks. ró¿nica ciœnieñ D pmaks. w [bar] 12 10 6
1) W wykonaniu standardowym · 2) Z przewodem obejœciowym DN 25 dla wody · 3) Z przewodem obejœciowym DN 40 dla wody · 4) Z orurowaniem zamonto-
wanym na sta³e (zestaw monta¿owy orurowania DN 25 dla wody) · 5) Wykonanie dla pary · 6) Zawór typu 2422 z zewnêtrznym d³awikiem
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Tabela 3 × Współczynniki KVS i xFZ

Zawór typu 2422, 2423 odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka
Œrednica nominalna DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
Wspó³czynnik KVS, standardowy 50 80 125 200 360 520 620

Wspó³czynnik xFZ 0,4 0,35 0,3

Wspó³czynnik KVS, zredukowany 20 32 50 80 2) 125 2) 360

Wspó³czynnik xFZ, zredukowany 0,4 0,35 0,3

Zawór typu 2422, 2423 odci¹¿ony za pomoc¹ membrany
Œrednica nominalna DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 1) DN 400 1)

Ciœnienie nominalne od PN 16 do PN 40

Wspó³czynnik KVS, standardowy 250 380 650 800 1250 2000

Wspó³czynnik xFZ 0,35 0,3 0,2

Wspó³czynnik KVS, zredukowany – 360 – –

Wspó³czynnik xFZ, zredukowany – 0,3 – –
1) Tylko zawór typu 2422 · 2) Tylko z si³ownikiem membranowym typu 2420

Tabela 4 · Wartości zadane przepływu dla wody

Zawór typu 2423 odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka
Œrednica nominalna DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu dla wody w [m3/h]

Mierniczy spadek
ciœnienia

D pmier. = 0,2 bar 2 do 28 3,5 do 35 6,5 do 63 11 do 80 18  do 120 20 do 180 26 do 220

D pmier. = 0,5 bar 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

Zakresy wartoœci zadanej przep³ywu dla wody w [m3/h]

Mierniczy spadek
ciœnienia

D pmier. = 0,2 bar 11 do 120 18 do 180 20 do 320 26 do 350

D pmier. = 0,5 bar 18 do 180 20 do 260 26 do 450 30 do 520

Zawór typu 2422, 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 1)

staliwo
1.0619

staliwo nierdzewne
1.4408 1)

Gniazdo
od DN 65 do DN 250 1.4006

1.4571
DN 300/400 1.4301

Grzyb

DN 65/80 1.4104 2)

1.4301/1.4571, grzyb
z uszczelnieniem z PTFE

DN 100 1.4106 2)

od DN 125 do DN 250 1.4571 z uszczelnieniem z PTFE i z p³ytk¹ mocuj¹c¹ ze stali 1.4301

DN 300/400 z pierœcieniem uszczelniajacym z EPDM i z p³ytk¹ mocuj¹c¹ ze stali 1.4301

Trzpieñ grzyba 1.4301

Mieszek metalowy 1.4571 · od DN 125: 1.4404

Dolna czêœæ zaworu P265GH 1.4571

Uszczelnienie korpusu grafit z noœnikiem metalowym

Zawór typu 2422, 2423 odci¹¿ony za pomoc¹ membrany
Ciœnienie nominalne PN PN 16 PN 16/25 PN 16/25/40 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

Pokrywa membrany
pokrywa membrany z blachy stalowej DD11 · membrana odci¹¿aj¹ca z EPDM,

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

Si³ownik typu 2420
Os³ony membrany blacha stalowa DD 11 1.4301

Membrana EPDM 4) z wk³adk¹ tekstyln¹

Tuleja prowadz¹ca tuleja DU PTFE

Uszczelnienia EPDM/PTFE 4)

1) Tylko zawory o œrednicy nominalnej od DN 65 do DN 150; PN 16/25 na zapytanie · 2) Opcjonalnie z uszczelnieniem miêkkim · 3) Wykonanie specjalne:
gniazdo i grzyb z 1.4409 · 4) Wykonanie specjalne dla olejów mineralnych: FPM (FKM)

Tabela 5 · Materiały · numer materiału zgodnie z normami DIN EN



Regulator pomocniczy (pilot)
Jako regulator pomocniczy (pilot) mog¹ byæ stosowane ró¿ne regulatory firmy SAMSON (zob. „Wykonania regulatorów typu 2334”
na str. 4). Dane techniczne i materia³y, z których s¹ wykonane zawory podano w odpowiedniej karcie katalogowej.

Monta¿
Regulator nale¿y zamontowaæ w taki sposób, ¿eby po wykonaniu ca³ej instalacji by³ ³atwo dostêpny, aby umo¿liwiæ przeprowadze-
nie ewentualnych prac konserwacyjnych i przegl¹dów.

Generalnie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:

– monta¿ w przewodach rurowych o przebiegu poziomym,

– zawór g³ówny o œrednicy DN 65 do DN 100 (typ 2422/typ 2423): mieszek nastawczy i si³ownik 2420 zamontowaæ tak, aby
skierowane by³y do do³u · zawór g³ówny o œrednicy od DN 125 do DN 250 (odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka): zamontowaæ tak,
aby mieszek odci¹¿aj¹cy skierowany by³ do do³u · zawór g³ówny o œrednicy od DN 125 do DN 400 z odci¹¿eniem membra-
nowym zamontowaæ membran¹ do góry

– kierunek przep³ywu zgodnie ze wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu.

Przyk³ad monta¿u z wymiarami monta¿owymi

Tekst zamówienia
Regulator sterowany pilotem(-ami), typ 2334

Zawór g³ówny DN ...

Materia³: ¿eliwo szare EN-JL1040 · ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 · staliwo 1.0619 · stal nierdzewna 1.4408 · stal kuta 1.4571

Ciœnienie nominalne PN ...

Wykonanie jako regulator ró¿nicy ciœnieñ/regulator przep³ywu itd.

Regulator pomocniczy typu ..., zakres wartoœci zadanej/zakres regulacji …

Ewentualnie wykonanie specjalne
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W przyk³adzie po prawej stronie pokazano zawór g³ówny z
przewodem obejœciowym z dwoma regulatorami pomocniczymi
(pilotami).

Wymiary maj¹ charakter orientacyjny. W konkretnym przypadku
ca³kowite wymiary zale¿¹ oczywiœcie od zamontowanych regula-
torów i warunków monta¿owych na miejscu.

Minimalne odleg³oœci przy³¹czy przewodu obejœciowego od za-
woru g³ównego zale¿¹ od d³ugoœci L zaworu g³ównego, œrednicy
nominalnej DN g³ównego ruroci¹gu i od kierunku przep³ywu.

Minimalna d³ugoœæ zabudowy przewodu obejœciowego L + (4 x
DN) musi byæ koniecznie zachowana.

Minimalna odleg³oœæ regulatora (zaworu g³ównego),
zamontowanego w przewodzie zasilaj¹cym:

1 x DN po stronie ciœnienia przed zaworem

3 x DN po stronie ciœnienia za zaworem

zamontowanego w przewodzie powrotnym

3 x DN po stronie ciœnienia przed zaworem

1 x DN po stronie ciœnienia za zaworem

Kszta³tki, zwê¿enia przekroju i inne zamontowane elementy
wywo³uj¹ce zaburzenia przep³ywu wymagaj¹ zachowania mini-
malnej odleg³oœci 5 x DN od zaworu g³ównego.

Wiêcej informacji zob. instrukcja monta¿u i obs³ugi EB 3210.

*   dla zaworu g³ównego o œrednicy do DN 100
** dla zaworu g³ównego o œrednicy > DN 125

DN = œrednica nominalna ruroci¹gu
L = d³ugoœæ zabudowy zaworu g³ównego

Wszystkie wymiary podano w mm

Rys. 5 · Sposób działania zaworu głównego odciążonego za pomocą mieszka



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Wymiary

Rys. 6 · Wymiary w mm

H2

H1

L1

H2

H1

L1

Typ 2422 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Typ 2422 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

H2

H1

L1

H2

H1

L1

Typ 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ mieszka

Typ 2423 · odci¹¿ony za pomoc¹ membrany

ØD

H2
H3

H1

L1

DN 65 80 100 125 150 200 250

L1 290 310 350 400 480 600 730

H1 300 300 355 460 590 730

H2 100 100 120 145 175 260

H 465 520 685 1) 815 1) 925 1)

Æ D 285 380

1) Opcjonalnie si³ownik typu 2420

DN 125 150 200 250 300 400

L1 400 480 600 730 850 1100

H1 285 310 380 510 610

H2 145 175 260 290 390

DN 65 80 100 125 150 200 250

L1 290 310 350 400 480 600 730

H1 300 355 460 590 730

H2 195 220 265 295 400

DN 125 150 200 250

L1 400 480 600 730

H1 370 395 465

H2 295 325 400


