
Pou�ití

RegulÆtory teploty pro topnÆ załízení s regulaŁními termostaty
pro po�adovanØ hodnoty od-10 °C do +250 °C - jmenovitÆ

svìtlost DN 15 a� DN 250 - Jmenovitý tlak PN 16 a� PN

25 - pro teploty a� 350 °C.
Ventil se zavírÆ, kdy� teplota stoupÆ.

Płístroje sestÆvají z tlakovì odlehŁenØho regulaŁního ventilu
a regulaŁního termostatu s teplotním Łidlem, regulace
po�adovanØ hodnoty s pojistkou nadmìrnØ teploty,
propojovací trubice a pracovního tìlesa.

CharakteristickØ znaky

− P regulÆtory bez nÆrokø na œdr�bu, není nutnÆ �ÆdnÆ po-
mocnÆ energie

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

− JednosedlovØ ventily s tlakovým odlehŁením kovovým
vlnovcem, pou�itelnØ pro kapalnÆ, plynnÆ a pÆru tvołící
media, obzvlÆ�tì pro nosiŁe tepla vody, olej a vodní pÆru

− tìleso ventilu volitelnì z �edØ oceli, sfØrolitiny, ocelolitiny
nebo nerez oceli

− provedení s dvojitým płipojením nebo ruŁním płestavìním
pro namontovÆní druhØho regulaŁního termostatu. Podrob-
nosti viz typový list 2136.

Provedení

RegulÆtor teploty typ 4 ⋅ s regulaŁním ventilem typ 2114 pro
DN 15 a� DN 250 - PN 16 a� PN 40 - regulaŁní termostat typ

2231 a� 2235 - podrobnosti o pou�ití termostatø viz typový list
T 2010.
Typ 2114/2231 (obr. 1) ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2231
pro kapaliny ⋅ po�adovanØ hodnoty od -10 °C do
+ 150 °C - nastavení po�adovanØ hodnoty na Łidle.
Typ 2114/2232 (obr. 3) ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2232
pro kapaliny a pÆru - po�adovanØ hodnoty od -10 do +250 °C,
oddìlenØ nastavení po�adovanØ hodnoty.
Typ 2114/2233 ⋅ 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 2114/2234 ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2234 pro ka-
paliny, vzduch a jinØ plyny - po�adovanØ hodnoty od
-10 do +250 °C, oddìlenØ nastavení po�adovanØ hodnoty.
Typ 2114/2235 ⋅ s regulaŁním termostatem typ 2235 pro
vzduchem vytÆpìnØ skladovØ haly, su�icí, klimatizaŁní a te-
pelnØ skłínì ⋅ po�adovanØ hodnoty od -10 do +250 °C,
oddìlenØ nastavení po�adovanØ hodnoty a samoulo�itelnÆ
trubka Łidla.
Provedení podle ANSI viz typový list T 2025.

RegulÆtory teploty bez pomocnØ energie
RegulÆtor teploty typ 4

s tlakovì odlehŁeným jednosedlovým płímým ventilem

Obr 3 ⋅ RegulÆtor teploty typ 4 s regulaŁním termostatem typ
2232, provedení s oddìleným nastavením po�adovanØ hodnoty

Obr 1 ⋅ RegulÆtor teploty typ
4 s regulaŁním termostatem
typ 2231

Obr 2 ⋅ RegulÆtor teploty typ 4
s regulaŁním termostatem
typ 2233

bez s
prodlu�ovacím kusem

Płi provozním tlaku nad 16 bar
s mezikusem

GGG-40.3 °C 50 200 350
Płíp. tlak bar 25 21 16

Diagram tlak-teplota

UdanØ provozní tlaky jsou
omezeny diagramem tlak
- teplota.

Upozornìní

Typovì zkou�enØ regulÆtory teploty (TR), omezovaŁe
teploty (TB) , bezpeŁnostní hlídaŁe teploty (STW)
a bezpeŁnostní omezovaŁe teploty (STB) lze dodat
DIN testovanØ.

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

− Propojovací kapilÆra 5 m, 10 m, 15 m
− ¨idlo z oceli CrNi/Mo
− Propojovací trubice z oceli CrNiMo/mìï-obalenÆ plastem
− Ventil kompletnì v nerezovØm provedení
− Hodnota Kvs sní�enÆ
− Ventil s rozdìlovaŁem proudìní St1 pro sní�ení hluku u

pÆry a nehołlavých plynø
− Rozsah po�adovanØ hodnoty 100 a� 200 °C/150 a�

250 °C
− Provedení podle ANSI (srovn. typový list T 2025)

Funkce (Obr. 4)
RegulÆtory pracují podle principu rozta�nosti kapalin. Teplotní
Łidlo (12), propojovací trubice (9) a pracovní tìleso (7) jsou
naplnìny kapalinou. Rozta�ení a uvolnìní tØto kapaliny
płestavují - nezÆvisle na teplotì na Łidlu - regulaŁní vlnovec v
pracovním tìlese (7) a nÆsledkem toho tyŁku ku�elky (5)
regulaŁního ventilu s ku�elkou (3). Postavení ku�elky urŁí prøtok
nosiŁe tepla na uvolnìnØ plo�e mezi ku�elkou a sedlem (2).
Po�adovanÆ hodnota nastavitelnÆ s klíŁem (10), płiŁem� je
zobrazena hodnota na stupnici po�adovanØ hodnoty (11).

RegulaŁní termostat

7 Pracovní tìleso s regulaŁním
vlnovcem

8 Kolík pracovního tìlesa
9 Propojovací trubice
10 KlíŁ pro nastavení po�ad.

hodnoty
11 Stupnice po�ad. hodnoty
12 Teplotní Łidlo (tyŁovØ Łidlo) Obr 4 ⋅ RegulÆtor teploty typ 4 s regulaŁním termostatem typ2231

Tabulka 1 ⋅ TechnickÆ data ⋅ V�echny tlaky jako płetlak v bar. UvedenØ .płípustnØ tlaky a diferenŁní tlaky jsou omezeny
diagramem tlak - teplota a stupnìm jmenovitØho tlaku (podle DIN 2401).
RegulaŁní ventil

typ 2114

Stupeò jmen. tlaku

PN 16 a� PN 40

Hodnoty KVS, prøsak a max. płípustnØ difer. tlaky ∆p1)

NormÆlní
provedení

Płipojovací
velikost DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Hodnota KVS 4 6,3 8 16 20 32 50 80 125 190 280 420 500

Prøsak ≤ 0,05 % hodnoty Kvs

DiferenŁní tlak ∆p 25 20 16 12 10

ZvlÆ�tní provedení Płipojovací velikost
DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

KVS 1; 2,5; 4; 6,3 6,3 8 16 20 32 50 � � � �

DiferenŁní tlak 25 20 16 �

PłípustnÆ teplota ventilu viz diagram tlak-teplota

Termostat typ 2231 a� typ 2235 velikost 150 velikost 2502)

Rozsah po�adovanØ hodnoty (rozpìtí
po�adovanØ hodnoty v�dy 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

0 a� 70, 30 a�
100, 50 a� 120
80 a� 150 °C

PłípustnÆ teplota okolí v místì nasta-
vovÆní po�adovanØ hodnoty 100 °C nad nastavenou po�adovanou hodnotou

30 °C nad
po�ad.

hodnotou

Płípustný tlak
na Łidle

Typ 2231/2232
bez ponornØ jímky: PN 40, s ponornou jímkou: PN 40 nebo PN 63 (s ponornou jímkou

s płírubou PN 16)
s ponornou jímkou s płírubou : PN 40/DN 32 nebo PN 100/DN 40 PN 16 3)

Typ 2233/2234 s płírubou PN 6 (140 nebo Ø ) nebo PN 40/DN 32

DØlka spojovací trubky 3 m (zvlÆ�tní provedení: 5, 10 nebo 15 m)
1) DiferenŁní tlak odpovídÆ tlaku Łerpadla u kapalin 2) jen typ 2231 3) Provedení s płírubou nebo jinØ jmenovitØ tlaky na poptÆvku

RegulaŁní ventil

1 Tìleso ventilu
2 Sedlo (vymìnitelnØ)
3 Ku�elka
4 Tìleso vlnovce
4.1 OdlehŁovací vlnovec
4.2 Odvzdu�òovací �roub
5 TyŁ ku�elky s pru�inou
6 Płipojení pro pracovní tìleso

(płevleŁnØ �roubení)
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Typovì testovanÆ bezpeŁnostní załízení

RegistraŁní Łíslo obdr�íte na poptÆvku. Lze dodat nÆsledující
provedení:
RegulÆtor teploty (TR) s termostatem typ 2231, 2232,
2233, 2234 nebo 2235 a regulaŁním ventilem typ 2114, DN
15 a� DN 250, u nìho� max. provozní tlak nesmí płekroŁit v
technických datech uvedený max. płípustný diferenŁní tlak ∆p,
¨idlo bez ponornØ jímky:pou�itelnØ do 40 bar
s ponornou jímkou: pouze s provedením SAMSON G1, bronz
a WN 1.4571 a� 40 bar, mìï a� 16 bar.
OmezovaŁ teploty (TB) s termostatem a regulaŁním ventilem
podle shora uvedenØ specifikace a dvojitØho płipojení Do
(srovn. typový list T 2036).
Podrobnosti o výbìru a pou�ití typovì testovaných płístrojø viz
płehledný 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.

Graf prøtoku pro vodu

Hodnoty platí pro œplnì otevłený ventil.

Płíslu�enství

Pro ochranu pracovního tìlesa płed nepłípustnými provozními
podmínkami je vłazen mezi regulaŁním ventilem a pracovním
tìlesem prodlu�ovací kus a/nebo mezikus.
Prodlu�ovací kus je potłebný u teplot nad 220 °C (viz dia-
gram tlak - teplota).
U provedení pro termoolej je nutnØ dodatkovØ utìsnìní pomocí
krou�ku FKM.
Mezikus oddìluje u provedení z oceli odolnØ proti korozi
barevnØ kovy pracovního tìlesa od media ve ventilu. DÆle
zabraòuje œniku media płi výmìnì termostatu.
RegulaŁní termostat typ 2231 a 2232: ponornÆ jímka se zÆvi-
tovým nebo płírubovým płipojením.
RegulaŁní termostat typ 2233 a 2234: nosný prvek a krycí pok-
lop pro montÆ� na stìnu.

MontÆ�

· RegulaŁní ventily

Ventily je tłeba montovat do vodorovnì vedených potrubí. Pra-
covní tìleso musí smìłovat dolø. Smìr prøtoku odpovídající
�ipce na tìlese.
· Propojovací kapilÆra

Propojovací trubici je tłeba tak ulo�it, aby nenastaly �ÆdnØ
vìt�í výkyvy teploty a nevznikla �ÆdnÆ mechanickÆ po�kození.
Nejmen�í mo�ný polomìr ohybu Łiní 50 mm.
· Teplotní Łidlo

Poloha vestavìní tyŁovØho Łidla je libovolnÆ. Musí se ponołit
celou svou dØlkou do media, kterØ mÆ regulovat. Druh vestavìní
je tłeba zvolit tak, aby nenastalo �ÆdnØ płehłÆtí ani znatelnØ
mrtvØ Łasy.
Smìjí být kombinovÆny pouze stejnorodØ materiÆly, napł.
výmìníky tepla v oceli odolnØ proti korozi s ponornými jímkami
z nerezavìjící oceli WN 1.4571.

Tabulka 2 × materiÆly (WN = materiÆl Łíslo)
RegulaŁní ventil typ 2114

Płipojovací velikost DN 15 a� 250

Jmenovitý tlak PN 16 PN 25 ⋅ PN 40

Tìleso 1)
�edÆ litina

GG-25
WN 0.6025

ocelolitina 2)

GS-C 25
WN 1.0619

korozivzdornÆ
ocelolitina 2)

WN 1.4581

Sedlo a ku�elka 3) ocel WN 1.4006
(WN 1.4301 a� DN 125 a� 250) WN 1.4571

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

OdlehŁovací
vlnovec nerez ocel WN 1.4571

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 ocel WN 1.4301) WN 1.4301

Termostat typ 2231, 2232, 2233, 2234 a 2235

NormÆlní provedení ZvlÆ�tní provedení

Pracovní tìleso mìï, niklovanÆ

typ 2231/2 bronz, niklovanÆ

−
nerez ocel

WN 1.4571

¨idlo typ 2233/4 mìï, niklovanÆ

typ 2235 mìï

Propojovací trubice mìï, niklovanÆ mìï obalenÆ
plastem

PonornÆ jímka se zÆvitovým płipojením

PonornÆ trubice bronz, niklovanÆ mìï WN 1.4571

ZÆvitovÆ vsuvka mosaz, niklovanÆ mìï WN 1.4571

... s płírubovým płipojením

PonornÆ trubice ocel Pota�eno
plastem nebo

PTFE 4)

WN 1.4571

ZÆvitovÆ vsuvka ocel WN 1.4571

1) SfØrolitina GGG-40.3 pro PN 25: DN 15 a� DN 150; PN 16: DN 65 a DN 100 a� DN 250)

2)PN 25: DN 125 a� DN 250; PN 16: DN 100 a� DN 250.

3)volitelnì mìkce tìsnící ku�elka s krou�kem PTFE pro teploty a� 220 °C nebo s krou�kem EPDM pro teploty a�

150 °C.

4) Plastový povlak - pro teploty a� 80 °C. NÆnos PVC nebo PPH. Provedení PTFE - ponornÆ trubka: PTFE-

płíruba:ocel s objímkou PTFE.

VýpoŁty prøtoku pro jinÆ media podle DIN IEC 54 ŁÆst 2-1 a
2-2, v nìm .parametry : FL = 0,95 a XT = 0,75

Obr 5 ⋅ prøtokový graf pro vodu
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Rozmìry

Objednací text

RegulÆtor teploty typ 4/ ..., DN ..., DN ..., PN ...
MateriÆl tìlesa ..., s termostatem typ ...
rozsah po�adovanØ hodnoty ...°C,
event. zvlÆ�tní provedení ..., płíslu�enství ...
propojovací trubice ... m

TechnickØ zmìny vyhrazeny.

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D-60314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D - 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07

Tabulka 3 ⋅ míry v mm a hmotnosti

RegulaŁní ventil typ 2114 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 2001) 2501)

Stavební dØlka L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

H1
do 220 °C (bez prodlu�ovacího kusu) 225 300 355 460 590 730

do 350 °C (s prodlu�ovacím kusem) 365 440 495 600 730 870

H
bis 220 °C (bez prodlu�ovacího kusu) 515 590 645 750 880 1020

bis 350 °C (s prodlu�ovacím kusem) 655 730 785 890 1020 1160

Hmotnost (tìleso PN 16)2) cca. kg 5 5,5 6,5 13 13,5 16 27 32 40 70 113 255 300

Termostat typ 2231 2231 Gr. 250 2232 2233 2234 2235

Hloubka ponoru T 290 980 235 430 460 3460

Hmotnost cca. kg 3,2 6,5 4,0 3,4 3,7 3,6
1) nur mit Thermostat Typ 2231 Größe 250 2) +15%pro PN 25/40

Thermostat Typ 2231 2231Gr.250 2232
PonornÆ hloubka
v mm T2 325 995 250

Typ 2124 Typ 2231/2233 Typ 2232/2234 Typ 2235

Płíruba PN 6; 140 vnìj�í prømìr ∅

Płíruba PN 40/DN 32
(míry v zÆvorkÆch)

Nosný prvek a krycí poklop

pro montÆ� na stìnu

Mezikus

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

(hmotnost cca. 0,5 kg)

s oddìleným nastavením

Obr 7 ⋅ rozmìry

PonornØ jímky pro typ 2231/2232

1) Mezikus: L = 55 mm
prodlu�. kus: L = 140 mm

ZÆvitovØ płipojení

G1/ PN 40 (provední v
mìïi PN 16)
G11

4/ PN 63 (míry v
zÆvorkÆch)

PłírubovØ płipojení

DN 32/ PN 40
DN 40/ PN 100 (míry v
zÆvorkÆch)

Výhradní zastoupení: DLOUHÝ I.T.A.
JinonickÆ 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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Płíruba pro typ 2233 a typ 2234


