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1. Budowa i sposób dzia³ania
1.1 Regulator temperatury
Regulator temperatury sk³ada siê z zaworu i
po³¹czonego z nim termostatu typu 2430 K.
Zawór sk³ada siê z korpusu z gniazdem i od-
ci¹¿onym grzybem, zaœ termostat z mieszka
nastawczego, nastawnika wartoœci zadanej,
kapilary i czujnika temperatury.

1.2 Wykonanie z termostatem
    bezpieczeñstwa
Je¿eli na zaworze lub regulatorze zainstalo-
wany jest termostat bezpieczeñstwa typu
2439 K, to wykonania takie traktowane s¹
jako ogranicznik temperatury bezpieczeñ-
stwa (STB) lub regulator temperatury z ogra-
nicznikiem (TR/STB). Szczegó³owe informa-
cje patrz instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 2185.

1.3 Wykonanie z przy³¹czem podwójnym
    i/lub nastaw¹ rêczn¹
W celu rejestracji kolejnej wartoœci regulo-
wanej regulator temperatury mo¿na wyposa-
¿yæ w podwójne przy³¹cze z dodatkowym
termostatem oraz w nastawê rêczn¹.
Szczegó³owe informacje patrz instrukcja
monta¿u i obs³ugi EB 2176.

1.4 Atest typu
Regulator temperatury typu 43-1 i 43-2 po-
siada atest Urzêdu Dozoru Technicznego
(TÜV) wed³ug DIN 3440.
Numer rejestru na ¿yczenie klienta.
Czujniki mog¹ byæ stosowane tylko w po³¹-
czeniu z os³on¹ czujnika temperatury firmy
SAMSON.

Urz¹dzenie mo¿e byæ montowane, uruchomione i eksploatowane
wy³¹cznie przez fachowy personel.

Wymagane s¹ odpowiednie warunki transpotru i sk³adowania.�
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1.5 Sposób dzia³ania:
Regulator temperatury pracuje w oparciu o
zasadê adsorpcji. Temperatura regulowane-
go medium wytwarza w czujniku pomiaro-
wym ciœnienie odpowiednie do jej wartoœci.
Ciœnienie to przenoszone jest przez kapilarê
(10) na mieszek nastawczy (9) gdzie prze-
twarzane jest na si³ê nastawcz¹ zmieniaj¹c¹
po³o¿enie grzyba zaworu (3). Obrót nastaw-
nika wartoœci zadanej (8) zmienia napiêcie
sprê¿yny (7) a tym samym punkt pracy.

Wskazówka: Termostaty pracuj¹ce w opar-
ciu o zasadê ciœnieniow¹ opisane zosta³y w
instrukcji EB 2430-3 (EB 2-2171).

1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa 

z uszczelk¹ i koñcówk¹ 
do wspawania

2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
7 sprê¿yna nastawnika 

wartoœci zadanej
8 nastawnik wartoœci 

zadanej
9 mieszek nastawczy
10 kapilara
12 trzpieñ si³ownika
14 œruba plombuj¹ca
15 nakrêtka ko³apkowa

Rys. 3 · Przekrój (DN 15 do 25)
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2. Monta¿
Przy monta¿u dopuszczalna temperatura
otoczenia nie powinna przekraczaæ 80°C.

2.1 Monta¿ zaworu (rys. 4)
Zawór powinien byæ zainstalowany w prze-
wodzie poziomym z termostatem zwieszo-
nym ku do³owi. Kierunek przep³ywu musi byæ
zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie
zaworu. W przypadku temperatur do 110°C
zawór mo¿na zamontowaæ równie¿ w innym
po³o¿eniu.

2.1.1 Filtr
Poniewa¿ przenoszone wraz z medium re-
sztki uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu
i inne zanieczyszczenia mog¹ zak³óciæ pra-
wid³owe dzia³anie zaworu, a przede wszy-
stkim zmniejszyæ jego szczelnoœæ, nale¿y za-
montowaæ przed zaworem regulacyjnym filtr
(SAMSON, typ 1 NI). Kosz sita musi zwie-
szaæ siê ku do³owi.
Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowied-
niej iloœci miejsca dla demonta¿u sita.

2.1.2 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
regulatorem po jednym rêcznym zaworze
odcinaj¹cym, s³u¿¹cym do zamkniêcia in-
stalacji w celu jej oczyszczenia i konserwa-
cji lub te¿ podczas d³u¿szych przerw w
eksploatacji.

Dla kontroli nastawionej wartoœci zadanej
zaleca siê zainstalowanie w pobli¿u czuj-
nika termometru zanurzonego ca³kowicie
w medium.

2.2 Monta¿ czujnika temperatury
Sposób monta¿u czujnika temperatury jest
dowolny. Musi on byæ ca³kowicie zanurzony
w regulowanym medium.
Miejsce monta¿u wybraæ tak, aby nie docho-
dzi³o tam do przegrzania i wystêpowania
wyraŸnych stref nieczu³oœci.
W miejscu monta¿u nale¿y wspawaæ króciec
z gwintem wewnêtrznym G 1/2 ew. G 3/4.
D³awnicê z po³¹czeniem gwintowym lub
os³onê czujnika zamocowaæ szczelnie w
króæcu. Wsun¹æ czujnik i zamocowaæ za po-
moc¹ œruby zaciskowej.

Uwaga:
Aby zapobiec uszkodzeniom wywo³ywanym
przez korozjê, nale¿y podczas monta¿u
czujnika zwracaæ uwagê na stosowanie ta-
kich samych materia³ów. Nale¿y unikaæ
montowania w wymienniku ciep³a ze stali
nierdzewnej czujnika temperatury lub os³ony
z metali kolorowych. W takim przypadku dla
czujnika przewidziana jest os³ona ze stali
nierdzewnej.

2.2.1 Kapilara
Kapilarê nale¿y zamocowaæ tak, aby unik-
n¹æ jej mechanicznych uszkodzeñ. Naj-
mniejszy promieñ giêcia wynosi 50 mm.
Zbêdn¹ d³ugoœæ kapilary zrolowaæ; w ¿ad-
nym wypadku nie mo¿e byæ ona skrócona.
Kapilara nie powinna byæ poddawana wiêk-
szym wahaniom temperatury.

T

Rys. 4 · Przyk³ad monta¿u zaworu 
      w bojlerze ogrzewanym wod¹
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3. Obs³uga
3.1 Nastawa wartoœci zadanej
Za pomoc¹ czarnego pokrêt³a z tworzywa
sztucznego (nastawnik 8) nastawiæ wed³ug
wykresów wartoœæ zadan¹, zwracaj¹c uwa-
gê na wskazania termometru pomocniczego.
Wykresy nastawy s³u¿¹ jedynie do oblicze-
nia przybli¿onych wartoœci.
Obrót w prawo zadaje ni¿sz¹, a obrót w le-
wo wy¿sz¹ temperaturê. Nastawa mo¿e od-
bywaæ siê bezstopniowo.
Nastawion¹ wartoœæ zadan¹ mo¿na za-
plombowaæ za pomoc¹ œruby (14).

Rys. 5 · Wykresy nastaw
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4. Usterki
Wzrost temperatury powy¿ej nastawionej
wartoœci zadanej mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e
gniazdo i grzyb s¹ zanieczyszczone lub
utraci³y szczelnoœæ na skutek naturalnego
zu¿ycia.
Dla u³atwienia po zamkniêciu instalacji mo¿-
na zdemontowaæ zawór.
W celu demonta¿u zaworu nale¿y pos³u¿yæ
siê odpowiednim kluczem:
dla DN 15 do 25  nr katalogowy 1280-3001,
dla DN 32 do 50  nr katalogowy 1280-3007.
W przypadku zaworów o œrednicy DN 15 do
DN 25 klucz ten mo¿na zast¹piæ np. odpo-
wiednio nawierconym wk³adem szeœciok¹t-
nym firmy GEDORE (rys. 6).
Do wymiany gniazda potrzebny jest specjal-
ny klucz.
1. Odkrêciæ nakrêtkê (15) i zdj¹æ termostat

regulacyjny.
2. Wyci¹gn¹æ ca³y grzyb.
3. Gniazdo i grzyb dok³adnie oczyœciæ.
Je¿eli grzyb jest uszkodzony, nale¿y go wy-
mieniæ w ca³oœci.
4. Ponowny monta¿ przeprowadziæ w od-

wrotnej kolejnoœci.
Moment doci¹gaj¹cy dla grzyba wynosi
100 Nm lub od DN 32 – 110 Nm.
Nakrêtkê ko³pakow¹ (15) termostatu dokrê-
ciæ na zaworze kluczem o momencie doci¹-
gaj¹cym 20 Nm.

5. Zapytania do producenta
– Typ urz¹dzenia i œrednica nominalna
– Numer wyrobu i zlecenia
– Ciœnienie przed i za zaworem
– Przep³ywaj¹ce medium i temperatura
– Przep³yw maksymalny i minimalny
– Czy zamontowano filtr?
– Szkic monta¿owy

Rys. 6 · Klucz nasadowy
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6. Wymiary w (mm) i ciê¿ar
Typ 43-1

Œrednica nominalna G 1/2 3/4 1

D³ugoœæ zabudowy L 65 75 90

Ciê¿ar ok. kg 1) 1,4 1,5 1,6

Typ 43-2

Œrednica nominalna 15 20 25 32 40 50

Œrednica rury d 21,3 26,8 33,7 42 48 60

Przy³¹cze R G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 3/4 G 2 G 2 1/2

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

L1 z koñcówkami do wspawania 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar ok. kg 1) 1,7 2 2,3 4,4 5,1 5,9

Wykonania specjalne

z po³¹czeniem gwintowym (gwint zewnêtrzny)

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewnêtrzny A G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2

Ciê¿ar ok. kg 1) 1,7 2 2,3 4,4 5,1 5,9

z po³¹czeniem ko³nierzowym na PN 16/25

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar ok. kg 1) 3,1 4 4,8 7,6 9,1 11

1) ciê¿ar dla wykonania z czujnikiem prêtowym i os³on¹
wykonanie bez os³ony l¿ejsze o 0,2 kg.
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