
Płístroje sestÆvají z tlakovì neodlehŁenØho regulaŁního ventilu
a regulaŁního termostatu s teplotním Łidlem, regulÆtory
po�adovanØ hodnoty s pojistkou nadmìrnØ teploty, kapilÆry
a pracovního tìlesa.

CharakteristickØ znaky

− regulÆtory P nenÆroŁnØ na obsluhu, kterØ nevy�adují �Æd-
nou pomocnou energii

− rozsah po�adovanØ hodnoty a nastavení po�adovanØ
hodnoty s kontrolou na stupnici

− jednosedlovØ ventily bez tlakovØho odlehŁení, pou�itelnØ
pro tekutÆ media, obzvlÆ�tì pro chladící załízení, napł.
chladicí vodu a chladicí solanku

Provedení

RegulÆtor teploty typ 1u - s regulaŁním ventilem typ 2121 -
volitelnì s vnitłním zÆvitem o G 1 - PN 25G 1/2‰ d - nebo
s płírubami DN 15 do 50 - PN 16 do PN 40 - regulaŁní termo-
stat typ 2231 do 2234.
Podrobnosti o pou�ití regulaŁních termostatø viz płehledný list
T 2010.
Typ 2121/2231 (obr. 1) - s regulaŁním termostatem typ 2231
pro kapaliny - nastavení po�adovanØ hodnoty na Łidle -
po�adovanØ hodnoty od -10 do +150 °C.
Typ 2121/2232 obr. 3) - s regulaŁním termostatem typ 2232
pro kapaliny a pÆru - oddìlenØ nastavení po�adovanØ hodnoty
- po�adovanØ hodnoty od -10 do +250 °C.
Typ 2121/2233 (obr. 2) - s regulaŁním termostatem typ 2233
pro kapaliny, vzduch a jinØ plyny. Nastavení po�adovanØ hod-
noty na Łidle. Po�adovanØ hodnoty od 10 do + 150 ° C.
Typ 2121/2234 - regulaŁní termostat typ 2234 pro kapaliny,
pÆru, vzduch a jinØ plyny - oddìlenØ nastavení po�adovanØ
hodnoty, po�adovanØ hodnoty od -10 do +250 °C.

Objednací text
RegulÆtor teploty typ 1u
DN ... /G ..., PN ...
s płírubami/ vnitłním zÆvitem
materiÆl tìlesa ...
s regulaŁním termostatem typ ...,
rozsah po�adovanØ hodnoty ... °C
propojovací trubice ... M
event. zvlÆ�tní provedení ..., płíslu�enství ...

RegulÆtor teploty bez pomocnØ energie

RegulÆtor teploty 1u

Pou�ití

RegulÆtory teploty pro chladící załízení, pro po�adovanØ
hodnoty od -10 a� 250 °C a s ventily v G 1/ 2 a� G1 nebo

DN 15 a� 50, jmenovitý tlak 16 a� 40, pro plynnÆ
media a� 80 °C, jako� i kapaliny a� 150 °C. Ventil se ot-
vírÆ, kdy� teplota stoupÆ.

Obr. 2 ⋅ RegulÆtor teploty typ 1u (płírubovÆ armatura)
s regulaŁním termostatem typ 2232 s oddìleným nastavením
po�adovanØ hodnoty

Obr.1⋅ RegulÆtor teploty typ 1u (provedení s vnitłním zÆvitem)
s regulaŁním termostatem typ 2231

Płíslu�ný płehledový list T 2010 výtisk kvìten 1996
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ZvlÆ�tní provedení

− propojovací trubice 5 m, 10 m, 15 m
− Łidlo z oceli CrNiMo
− kapilÆra z oceli CrNiMo nebo Cu obalenÆ plastem
− ventil bez barevnØho kovu (pouze płírubový ventil)
− ventil kompletnì v nerezavìjícím provedení (pouze

płírubový ventil)
− rozmìry a materiÆly podle ANSI

Funkce (obr. 3 a� 5)
RegulÆtory pracují podle principu rozta�nosti kapalin. Teplotní
Łidlo (13), propojovací trubice (10) a pracovní tìleso (7) jsou
naplnìny kapalinou. Rozta�ení a uvolnìní tØto kapaliny płesta-
vují v zÆvislosti na teplotì pracovní tìleso (7) a na zÆkladì toho
i tyŁ ku�elky (5) regulaŁního ventilu s ku�elkou (3).
Postavení ku�elky urŁuje prøtok nosiŁe tepla płes uvolnìnou
plochu mezi ku�elkou a sedlem (2). Po�adovanÆ teplota se dÆ
nastavit klíŁem (11) se znÆzornìním hodnoty na stupnici (12).

Tabulka 1 × technickÆ data × v�echny tlaky v bar (płetlak)

RegulaŁní ventil typ 2121 vnitłní zÆvit płíruby

Jmenovitý tlak PN 25 16 a� 40

Velikost płipojení G/DN G 1
2 G 3

4 G 1 15 20 25 32 40 50

Hodnoty KVS-1) 3,6 5,7 7,2 4 6,3 8 16 20 32

Płípustný diferenŁní tlak ∆pmax2) 10 bar 3 bar

Prøsakový prøtok < 0,05 % v. KVS-Hodnota

PłípustnÆ teplota ventilu Kapaliny: 150 °C, plyny: 80 °C

RegulaŁní termostat typ 2231 a� 2234 Velikost 150

Rozsahy �ÆdanØ hodnoty
(rozpìtí �ÆdanØ hodnoty
v�dy 100 °C )

typ 2231 a 2233 -10 a� 90 °C, 20 a� 120 °C nebo 50 a� 150 °C

typ 2232 a 2234 -10 a� 90 °C, 20 a� 120 °C, 50 a� 150 °C, 100 a� 200 °C nebo 150 a� 250 °C

PłípustnÆ teplota na nastavení po�adovanØ hod. -40 a� 80 °C

PłípustnÆ teplota na Łidle 100 °C nad nastavenou po�adovanou hodnotou

Płípustný tlak na Łidle PN 40

DØlka propojovací trubice 3 m (zvlÆ�tní provedení 5, 10 nebo 15 m)

1) ZvlÆ�tní provedení s minimÆlním prøtokem na poptÆvku. 2) DiferenŁní tlak odpovídÆ tlaku Łerpadla u kapalin.

RegulaŁní ventil

1 Tìleso ventilu
2 Sedlo
3 Ku�elka
5 TyŁ ku�elky
5.1 Pru�ina
6 PłípojnÆ vsuvka s płe-

suvným �roubením

RegulaŁní termostat

7 Pracovní sedlo
10 Propojovací trubice
11 KlíŁ pro nastavení

po�adovanØ hodnoty
12 Stupnice po�ad. hodnoty
13 Teplotní Łidlo (tyŁovØ Łidlo)

1

1

Obr. 3 ⋅ RegulÆtor teploty typ 1u,
płírubovØ provedení

Obr. 4
RegulaŁní termostat
typ 2231

Obr. 5 ⋅ RegulÆtor teploty typ 1u, provedení s vnitłním zÆvitem
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Płíslu�enství

TyŁovØ Łidlo typ 2231 a 2232: PonornØ jímky se zÆvitovou
nebo płírubovou płípojkou.
TyŁovØ Łidlo 2233 a 2234: Nosný prvek a krycí poklop pro
montÆ� na stìnu.

Mezikus je tłeba pou�ít, kdy� pracovní tìleso a prøtokovØ
medium musí být od sebe oddìleny. Je zabudovÆn mezi
regulaŁní ventil a pracovní tìleso. NadÆle zabraòuje výstupu
media płi výmìnì termostatu PTFE.

Tabulka 2 ⋅ materiÆly (WN = Łíslo materiÆlu)

RegulaŁní

ventil

Typ 2121

Velikost
płipojení

G 1
2 a� G 1 DN 15 a� 50

Jmen. tlak PN 25 16 25 / 40

Tìleso ¨ervený kov
G-CuSn5ZnPb

�edÆ litina
GG-25

WN 0.6025

Ocelolitina
GS-C 25

WN 1.0619

Nerez
ocelolitina
WN 1.4581

Sedlo Korozi odolÆvající ocel WN 1.4104 WN 1.4571

Ku�elka

WN 1.4305
a mosaz
s mìkkým
tìsnìním
EPDM

Nerez ocel s mìkkým
tìsnìním WN 1.4104

EPDM-1)

Nerez ocel
WN 1.4571

Tìsnící krou�ek Grafit s kovovým nosiŁem

Mezikus Mosaz (zvlÆ�tní provedení nerez ocel
WN 1.4301) WN 1.4301

1) ZvlÆ�tní provedení pro olej s mìkkým tìsnìním FKM

RegulaŁní termostat

Typ 2231, 2232, 2233,

2234

NormÆlní
provedení ZvlÆ�tní provedení

Pracovní tìleso mosaz ponikl.

¨idlo

typ 2231
typ 2232 bronz, ponikl

nerez.
ocel,WN
1.4571

typ 2233
typ 2234 mìï, ponikl

Propojovací trubice mìï ponikl.
mìï

obalenÆ
plastem

PonornÆ jímka

ZÆvitovØ płipojení

PonornÆ trubice bronz
ponikl. mìï

WN 1.4571
ZÆvitovÆ vsuvka mosaz ponikl.

PłírubovØ płipojení

PonornÆ trubka

ocel

pota�enÆ
plastem
nebo
PTFE1)

WN 1.4571
Płíruba

1) Pota�ení plastem (a� 80 °C): nÆnos PPH; provedení PTFE: ponornÆ
trubka PTFE, płíruba ocel s jímkou PTFE

ZÆvitovØ płipojení

G1/PN 40 (provedení v
mìdi PN 16)

Hmotnost asi 0,2 kg
1) L = 55 mm Płi pou�ití
mezikusu se zvìt�ují celkovØ
vý�ky H1 a H o 55 mm (viz
tabulka 3/obr. 8).

PłírubovØ płipojení

DN 32/PN 40

MezikusNosný prvek a krycí poklop pro

montÆ� na stìnu

Płíruba DN 32/PN 40

RegulaŁní termostat typ 2231 2232

PonornÆ hloubka T2 v
mm

325 250

PonornÆ jímka pro typ 2231 a typ 2232

Płíruba pro typ 2233 a typ 2234

Obr. 6 ⋅ Rozmìry dílø płíslu�enství
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RegulaŁní

ventil

Typ 2121

Vnitłní zÆvit Płíruby

Velikost płipojení
G/DN

G1
2 G3

4 G1 15 20 25 32 40 50

Stavební dØlka L 65 75 90 130 150 160 180 200 230

Vý�ka H 350 365 395

Vý�ka H1 60 75 105

Vý�ka H2 46 87 97

Hmotnost cca. kg 1 1,3 1,5 4,5 5 6 11 11,5 14

RegulaŁní

termostat typ
2231 2232 2233 2234

PonornÆ hloubka T 290 235 430 460

Hmotnost cca. kg 3,2 4 3,4 3,7

ZabudovÆní

RegulaŁní ventil

Ventily je tłeba vestavit do vodorovnì vedených potrubí. Smìr
prøtoku odpovídÆ �ipce na tìlese. PłípojnØ tìleso smìłuje dolø.

Teplotní Łidlo

Poloha vestavení teplotního Łidla je libovolnÆ. Musí být
vnołeno celkovou dØlkou do media, kterØ mÆ regulovat. Druh
zabudovÆní je tłeba volit tak, aby nenastalo płehłÆtí ani
znatelnØ mrtvØ Łasy.

KapilÆra

KapilÆru trubici je tłeba ulo�it tak, aby nebyl płekroŁen
płípustný rozsah teploty okolí - teplota okolí cca. 20 °C, aby ne-
nastaly �ÆdnØ výkyvy teploty a nevznikla �ÆdnÆ mechanickÆ
po�kození. Nejmen�í mo�ný polomìr ohybu Łiní 50 mm. Je
pouze płípustnÆ kombinace stejnorodých materiÆlø, napł.
výmìník tepla z oceli odolÆvající korozi s ponornými jímkami z
nerezavìjící oceli WN 1.4571.

∆

1

1

1T

Tabulka 3 × míry v mm a hmotnosti

Diagram prøtoku pro vodu

VýpoŁet prøtoku pro jinÆ media podle DIN IEC 534 díl 2-1
a 2-2, s parametry FL= 0,95 a xT = 0,75.
Obr. 7 ⋅ Diagram prøtoku pro vodu

TechnickØ zmìny vyhrazeny

Typ 2121 s vnitłním zÆvitem RegulaŁní termostat
typ 2231/2233

Typ 2121 s płírubami RegulaŁní termostat
typ 2231/2233

RegulaŁní termostat typ 2232/2234 s oddìleným nastavením
�ÆdanØ hodnoty
Obr. 8 ⋅ Rozmìry regulaŁních termostatø a regulaŁních ventilø

Výhradní zastoupení: DLOUHÝ I.T.A.
JinonickÆ 805/57 150 00 Praha 5
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