
Pou�ití

RegulÆtory teploty se smì�ovacím nebo rozdìlovacím ventilem
pro załízení vytÆpìnÆ nebo chlazenÆ kapalinami, s regu-
laŁními termostaty pro po�adovanØ hodnoty od -10 °C do
+ 250 °C. TrojcestnØ ventily s jmenovitou svìtlostí DN
15 a� DN 100 - jmenovitým tlakem PN 16 a� PN
40 a teplotami do 350 °C.

Płístroje se sklÆdají z tlakovì neodlehŁenØho trojcestnØho
ventilu a regulaŁního termostatu s teplotním Łidlem, ovladaŁe
po�adovanØ teploty s pojistkou nadmìrnØ teploty, spojovací
trubky a pracovního tìlesa.
CharakteristickØ znaky

- P regulÆtory nenÆroŁnØ na œdr�bu, není zapotłebí �ÆdnÆ
pomocnÆ energie

- �iroký rozsah po�adovanØ teploty a pohodlnØ nastavení
po�adovanØ hodnoty

- trojcestný ventil, volitelnì s uspołÆdÆním ku�elky pro
smì�ovací nebo rozdìlovací provoz kapalin

- prøtok v prøłezu AB prakticky nezÆvislý na postavení
ku�elky ventilu

- tìleso ventilu volitelnì z �edØ litiny, ocelolitiny nebo
korozivzdornØ ocelolitiny

- provedení s dvojitým płipojením pro omezovaŁ teploty
nebo pro namontovÆní druhØho regulaŁního termostatu.
Podrobnosti viz typový list T 2036.

Provedení

RegulÆtor teploty typ 8 s trojcestným ventilem typ 2118 ⋅
DN 15 a� DN 100 ⋅ PN 16 a� PN 40 ⋅ regulaŁní termostat typ
2231 a� 2235.
TrojcestnØ ventily volitelnì s uspołÆdÆním ku�elky pro smì�o-
vací nebo rozdìlovací provoz. Provedení DN 15 a� DN 25 jsou
pou�itelnÆ jak pro smì�ovací provoz, tak takØ pro rozdìlovací
provoz. Podrobnosti o pou�ití termostatø viz płehledový list
T 2010.
Typ 2118/2231 (obr. 1) ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2231 -
pro kapaliny a pÆru ⋅ po�adovanØ hodnoty od -10 do +150 °C
- nastavení po�adovanØ hodnoty na Łidle.
Typ 2118/2232 (obr. 2) ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2232 -
pro kapaliny ⋅ po�adovanØ hodnoty od -10 do +250 °C -
oddìlenØ nastavení po�adovanØ hodnoty.
Typ 2118/2233 ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2233 pro ka-
paliny, vzduch a jinØ plyny ⋅ po�adovanØ hodnoty od -10 do
+150 °C - nastavení po�adovanØ hodnoty na Łidle.
Typ 2118/2234 ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2234 ⋅ pro ka-
paliny, vzduch a jinØ plyny ⋅ po�adovanØ hodnoty od -10 a�
+250 °C ⋅ oddìlenØ nastavení po�adovanØ hodnoty.
Typ 2118/2235 ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2235 ⋅ pro
vzduchem vytÆpìnØ skladovØ haly, su�icí, klimatizaŁní
a ohłívací skłínì ⋅ po�adovanØ hodnoty od -10 do +250 °C -
oddìlenØ nastavení po�adovanØ hodnoty a samoulo�itelnÆ
trubka Łidla.
Provedení podle ANSI na poptÆvku

RegulÆtory teploty bez pomocnØ energie
RegulÆtor teploty typ 8
s trojcestným ventilem bez tlakovØho odlehŁení

Płíslu�ný płehledový list T 2010

Obr. 2 ⋅ RegulÆtor teploty typ 8 s regulaŁním termostatem typ 2232,
provedení s oddìleným nastavením po�adovanØ hodnoty

Obr. 1 ⋅ RegulÆtor teploty typ 8 s regulaŁním termostatem typ 2231
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Upozornìní

Typovì testovanØ regulÆtory teploty (TR),
omezovaŁe teploty (TB), bezpeŁnostní hlídaŁe
teploty (STW) a bezpeŁnostní omezovaŁe teploty
(STB) jsou k dodÆní. TestovanØ DIN

UdanØ provozní tlaky jsou
omezeny œdaji v diagramu
tlak.-teplota.

Diagram tlaku - teploty



RegulaŁní termostat

7 Pracovní tìleso
8 Propojovací trubice
9 KlíŁ k nastavení po�ad. hodnoty
10 Stupnice po�ad. Hodnoty
11 Teplotní Łidlo (tyŁovØ Łidlo)

Bild 4 ⋅ Trojcestný ventil s uspołÆdÆním ku�elky II, smìry �ipek pro
rozdìlovací provoz

Tabulka1 × TechnickÆ data ⋅ V�echny tlaky jako płetlak v bar. UvedenØ płípustnØ tlaky a diferenŁní tlaky jsou omezeny diagramem
tlak-teplota a stupnìm jmen. tlaku (dle DIN 2401)
Trojcestný ventil typ 2118 stupeò jmen. tlaku PN 16 a� PN 40
Hodnoty KVS a max. płíp. DiferenŁní tlaky ∆p1)

Velikosti płipojení DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Smì�ovací ventil Hodnota KVS 4 6,3 8 16 20 32 50 80 125

płi p v B > p v A ∆p 10 3 1
płi p v A > p v B ∆p 1,2 0,5 0,3

Rozdìlovací ventil KVS 4 6,3 8 10 16 26 40 64 100
∆p 1,2 0,5 0,3

PłípustnÆ teplota ventilu Viz diagram tlaku-teploty
Termostat typ 2231 a� typ 2235 velikost 150

Rozsah po�ad. hodnoty (rozpìtí po�ad. hodnot 100°C)
−10 a� +90 °C, 20 a� 120 °C nebo 50 a� 150 °C

u typø 2232, 2234, 2235 tØ� 100 a� 200 °C, 150 a� 250 °C
PłípustnÆ teplota okolí v místì nastavení po�ad.
teploty �40 a� +80 °C

Płíp. teplota na Łidle 100 °C nad nastavenou po�adovanou hodnotu

Płíp.tlak
na Łidle

typ 2231/2232 Bez ponornØ jímky: PN 40 s ponornou jímkou: PN 40 (provedení mìï PN 16) nebo PN 63
s płírubou PN 40/DN 32 nebo PN 100/DN 40

typ 2233/2234 Bez ponornØ jímky: PN 40 s płírubou: PN 6 (140 vnìj�í ∅ ) nebo PN 40/DN 32
DØlka spojovacího potrubí 3 m (zvlÆ�tní provedení: 5, 10 nebo 15 m)

1) DiferenŁní tlak odpovídÆ tlaku Łerpadla u kapalin

Trojcestný ventil

1 Tìleso ventilu
2 Sedlo (vymìnitelnØ)
3 Ku�elka
4 VlnovcovØ tìleso
5 TyŁ ku�alky s pru�inou
6 PłípojnÆ vsuvka s płev

leŁným �roubením
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Funkce (obr. 3 a 4)
RegulÆtory pracují na principu rozta�nosti kapalin. Teplotní
Łidlo (11), spojovací trubka (8) a pracovní tìleso (7) jsou
naplnìny kapalinou. Rozta�ení a uvolnìní tØto kapaliny płesta-
vují v zÆvislosti na teplotì pracovní tìleso a nÆsledkem toho i tyŁ
ku�elky (5) regulaŁního ventilu s ku�elkou (3).
Postavení ku�elky urŁuje prøtok nosiŁe tepla uvolnìnou plochou
mezi ku�elkou a sedlem (2).
Po�adovanÆ teplota se dÆ nastavit klíŁem (9) na hodnotu
odeŁitatelnou na stupnici (10).
U smì�ovacích ventilø DN 15 a� DN 100 (podle obr. 4)
s uspołÆdÆním ku�elky I) jsou płivÆdìna media, kterÆ se mají
smì�ovat, u A a B. Prøtok po smísení odtØkÆ AB. Prøtok od A
nebo B do AB je zÆvislý na volnØ plo�e mezi sedly (2) a ku�el-
kami (3) a tím na postavení tyŁe ku�elky (5). Płi stoupající
teplotì je płipojení A otevírÆno a płipojení B zavírÆno.
Naproti tomu u rozdìlovacích ventilø medium u AB je
płivÆdìno a dílŁí proudy odtØkají u A nebo B. Prøtok od AB do
A nebo B je zÆvislý na postavení tyŁe ku�elky.
Rozdìlovací ventily DN 15 a� DN 25 mají na obr. 3 zobrazenØ
uspołÆdÆní I. Płi tomto uspołÆdÆní se takØ v rozdìlovacím pro-
vozu płipojení A otevírÆ a płipojení B uzavírÆ, kdy� teplota na
Łidle stoupÆ.
Pouze rozdìlovací ventily DN 32 a� DN 100 vykazují
uspołÆdÆní ku�elky II (obr. 4). U tìchto rozdìlovacích ventilø se
płi stoupající teplotì płipojení A uzavírÆ a płipojení B otevírÆ. Bild 3 ⋅ RegulÆtor teploty typ 8 s regulaŁním termostatem typ 2231

a trojcestný ventil s uspołÆdÆním ku�elky I, smìry �ipek
pro smì�ovací provoz
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Tabulka 2 ⋅ materiÆly (WN = materiÆl Łís.)
Trojcestný ventil typ 2118

Velikost płipojení DN 15 a� DN 100

Jmen. tlak PN 16 PN 25/40

Tìleso1)
�edolitina
GG-25

WN 0.6025

ocelolitin
GS-C 25

WN 1.0619

korozivzdornÆ
ocelolitina

WN 1.4581

Sedlo a ku�elka nerez ocel WN 1.4006 WN 1.4571

TyŁ
ku�elky/pru�ina WN 1.4301/WN 1.4310

Tìleso vlnovce St 35.8 (WN 1.0305) WN 1.4571

Tìsnící krou�ek grafit s kovovým nosiŁem

Prodlu�ovací kus /
mezikus

mosaz (zvlÆ�tní provedení:
nerez ocell WN 1.4301) WN 1.4301

Termostat typ 2231, 2232, 2233, 2234 a 22352)

NormÆlní provedení ZvlÆ�tní provedení

Pracovní tìleso mosaz niklovanÆ

typ 2231/2 bronz, niklovanÆ

−
nerez ocel

WN 1.4571

¨idlo typ 2233/4 mìï, niklovanÆ

typ 2235 mìï

Spojovací potrubí mìï, niklovanÆ Cu, pota�enÆ
plastem

PonornÆ jímka se zÆvitovým płipojením

PonornÆ trubice bronz, niklovanÆ mìï WN 1.4571

ZÆvitovÆ vsuvka bronz, niklovanÆ mìï WN 1.4571

... s płírubovým płipojením

PonornÆ trubice ocel PovleŁenÆ
plastem nebo

PTFE1)

WN 1.4571

Płíruba ocel WN 1.4571
1) Povlak plast - pro teploty a� 80 °C - PVC nebo povlak PPH.

Provedení PTFE - ponornÆ jímka: PTFE - Płíruba: ocel s jímkou PTFE
2) Typ 2235 není v nerezovØm provedení

Obr.5 ⋅ Graf prøtoku pro vodu

UspołÆdÆní ku�elky I
smì�ovací provoz
DN 15 a� 100

UspołÆdÆní ku�elky I
pro rozdìl.provoz
DN 15 a� DN 25

UspołÆdÆní ku�elky II
pro rozdìl.provoz jen

DN 32 a� 100

płipojení B uzavíra
a A otvírÆ płi stoupající

teplotì
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Topení

se smì�ovacím
ventilem v płívodu

se smì�ovacím
ventilem v płívodu

se smì�ovacím
ventilem v płívodu

ve zpÆteŁce ve zpÆteŁce ve zpÆteŁce
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se smì�ovacím
ventilem

s rozdìl.
ventilem

s rozdìl.
ventilem

ve zpÆteŁce ve zpÆteŁce ve zpÆteŁce

B

AB

A

Obr 6 ⋅ TrojcestnØ ventily v załízeních pro topení a chlazení
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Typovì testovanÆ bezpeŁnostní załízení

RegistraŁní Łíslo obdr�íte na vy�ÆdÆní. Jsou k dodÆní:
RegulÆtory teploty (TR) s termostatem typ 2231, 2232,
2233, 2234 neb 2235 a trojcestným ventilem typ 2118, DN 15
a� DN 100, u nìho� max. provozní tlak nesmí płekroŁit max.
płíp. diferenŁní tlak (p, uvedený v technických datech.
¨idlo bez ponornØ jímky pou�itelnØ a� do 40 bar
s ponornou jímkou: jen s provedením SAMSON G1, bronz
a WN 1.4571 do 40 bar, mìï do 16 bar.
OmezovaŁ teploty (TB) s termostatem a trojcestným ventilem
podle shora uvedenØ specifikace a dvojitým płipojením DoV
(srovn. typový list T 2036).
Podrobnosti o výbìru a pou�ití typovì testovaných płístrojø viz
płehledový list T 2040.
Kromì toho lze dodat: bezpeŁnostní hlídaŁe teploty
(STW) a bezpeŁnostní omezovaŁe teploty (STB).
Podrobnosti naleznete v typových listech T 2043 a T 2046.

UspołÆdÆní regulÆtorø teploty s trojcestným ventilem -
zÆvislØ na uspołÆdÆní ku�elky ve ventilu -

Objednací text

RegulÆtor teploty typ 8/ ...,DN ..., PN..., smì�ovací nebo
rozdìlovací ventil, materiÆl tìlesa ..., s termostatem typ ...,
rozsah po�adovanØ hodnoty ... °C, propojovací trubice ... m,
event. zvlÆ�tní provedení ..., event. płíslu�enství ...

3 T 2031CZ



Płíruba PN 6; 140 vnìj�í prømìr ∅

Płíruba PN 40/DN 32
(míry v zÆvorkÆch)

Płíruba pro typ 2233 a typ 2234

Nosný prvek a krycí poklop pro montÆ�

na stìnu

Mezikus

(Hmotnost cca. 0,2 kg)
Prodlu�ovací kus

(Hmotnost cca. 0,5 kg)

Typ 2231/2233

s oddìleným nastavením
po�adovanØ hodnoty

Typ 2232/2234

Obr. 7 ⋅ rozmìry - ventil a termostaty -

Obr. 8 ⋅ Rozmìry - płíslu�enství -

Typ 2118

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D-6 0314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D - 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07

Ø140(Ø170)
Ø100(Ø125)

G1¼

4xØ18(Ø22)

Ø28(Ø30)

T2

18
(2

6)

PonornØ jímky pro typ 2231/2232

1) mezikus: L = 55 mm
prodlu�ovací kus L = 140 mm

s płírubovým płípojem
DN 32 pro PN 40

DN 40 pro PN 100
míry v zÆvorkÆch ( )

Tabulka 3 ⋅ míry v mm a hmotnosti

Trojcestný ventil typ 2118 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Stavební dØlka L 130 150 160 180 200 230 290 310 350
H2 70 80 85 100 105 120 130 140 150

H1
do 220 °C 285 280 205
do 350 °C 425 420 345

H
do 220 °C 575 570 495
do 350 °C 715 710 635

Hmotnost (tìleso PN 16)1) cca. kg 5 6,5 8 12,5 14,5 17 29 44 66

Termostat typ 2231 2232 2233 2234 2235

Hloubka ponoru T 290 235 430 460 3460

Hmotnost cca. kg 3,2 4,0 3,4 3,7 3,6
1) +15% pro PN 25/40

Ø25

G1

T

G1

29
0

41
0

1

1

G1

G1

Termostat typ 2231 2232
Hl.ponoru T2 v mm 325 250

se zÆvitovým płípojem

G1 pro PN 40 (provedení
v mìdi PN 16)
G11

4 für PN 63

MontÆ�

− MontÆ� do horizontÆlnì probíhajících potrubí, płipojení
termostatu musí smìłovat dolø, smìr prøtoku odpovídající
�ipce na tìlese.

− Na propojovací kapilÆłe nesmìjí nastat �ÆdnØ výkyvy
teploty okolí. Vyvarovat se mechanických po�kození, min.
polomìr ohybu = 50 mm.

− Poloha zabudovÆní tyŁkovØho Łidla je libovolnÆ, musí se
vnołit celou svou dØlkou do media, kterØ mÆ regulovat. Na
místì montÆ�e nesmí nastat �ÆdnØ płehłÆtí a znatelnØ
neŁinnØ Łasy.

− Kombinovat pouze stejnorodØ materiÆly, napł. výmìníky
tepla v nerez - oceli s ponornými jímkami z nerez oceli
1.4571.

Płíslu�enství

Prodlu�ovavací kus a/nebo mezikus. K ochranì pracov-
ního tìlesa płed nepłípustnými provozními podmínkami mezi
trojcestným ventilem a pracovním tìlesem.
Prodlu�ovací kus je nutný płi teplotÆch nad 220 °C (viz dia-
gram tlak - teplota).
Mezikus oddìluje u provedení z nerez. oceli barevnØ kovy
pracovního tìlesa od media ve ventilu; zabraòuje œniku media
płi výmìnì termostatu.
Pro tyŁkovØ Łidlo typ 2231/ 2232: ponornØ jímky s płipo-
jením zÆvitovým nebo płírubovým.
Pro tyŁkovØ Łidlo typ 2233 a 2234: nosný prvek a krycí
poklop pro montÆ� na stìnu

Výhradní zastoupení: DLOUHÝ I.T.A.
JinoniskÆ 805/57 150 00 Praha 5
Tel.: 02/5721 0437, 5721 0438, 525 634
Fax: 02/5721 0439
www.dlouhy-ita.cz, E-mail: info@dlouhy-ita.cz
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