
1. Budowa
Regulatory kombinowane sk³adaj¹ siê z
regulatora przep³ywu lub regulatora ró¿nicy
ciœnieñ i przep³ywu oraz dodatkowego si-
³ownika elektrycznego. Urz¹dzenia podsta-
wowe zestawione w poni¿szej tabeli s¹
wyposa¿one w element ³¹cz¹cy s³u¿¹cy do
zamontowania si³ownika. Dziêki temu mo¿-
na doprowadziæ do niego sygna³ steruj¹cy z
elektrycznego urz¹dzenia regulacyjnego,

¿eby poprzez zmianê po³o¿enia d³awika
uzyskaæ mo¿liwoœæ dodatkowej regulacji
temperatury.
W odniesieniu do sposobu monta¿u i eks-
ploatacji obowi¹zuj¹ zalecenia zawarte w
instrukcjach monta¿u urz¹dzeñ podstawo-
wych, wymienionych w poni¿szej tabeli
oraz wskazówki podane w rodz. 2 tej
instrukcji.

Kombinowane regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu 
z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym
Typ 42-36 E/3274
Typ 42-37 E/3247
Typ 42-39 E/3274
DN 65 do 250
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Wykonanie / typ Urz¹dzenie podstawowe / typ Przynale¿na instrukcja obs³ugi
typ 42-36E/3274
typ 42-37E/3274
typ 42-39E/3274

typ 42-36E
typ 42-37E
typ 42-39E

EB   3015 i EB 8340
EB 1-3017 i EB 8340
EB   3019 i EB 8340



2. Nastawa wartoœci zadanej dla przep³ywu
W uzupe³nieniu do opisu zawartego w ins-
trukcjach obs³ugi urz¹dzeñ podstawowych
nastawy przep³ywu dokonuje siê w spo-
sób opisany poni¿ej.
Nastawê mo¿na przeprowadzaæ zarówno
po jak i przed zamontowaniem si³ownika
elektrycznego.

2.1 Nastawa przed zamontowaniem 
    si³ownika
Nakrêtkê kontruj¹c¹ (2.2) mocno dokrêciæ
do nastawnika wartoœci zadanej (2.3).
W tym celu za pomoc¹ klucza przytrzymaæ
trzpieñ (2.1) chwytaj¹c za jego zeszlifowa-
n¹ powierzchniê.

Wykorzystuj¹c diagram ustaliæ wartoœæ na-
stawy na sklali odpowiadaj¹c¹ wielkoœci
¿¹danego przep³ywu.
Za pomoc¹ nastawnika (2.3) ustawiæ odpo-
wiedni¹ wartoœæ na skali wzglêdem przeciw-
wskazu (2.5). Skontrolowaæ wielkoœæ prze-
p³ywu odczytuj¹c wskazania wodomierza
(lub ciep³omierza) i w razie potrzeby skory-
gowaæ nastawê.
Dokrêcaj¹c œrubê blokady (2.6) zabezpie-
czyæ nastawion¹ wartoœæ i zaplombowaæ.

Uwaga: Po zamontowaniu si³ownika elektry-
cznego i dokrêceniu sprzêg³a (1.2) nakrêtkê
kontruj¹c¹ (2.2) nale¿y odkrêciæ w górê w
kierunku sprzêg³a i na nim zacisn¹æ.
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2.2 Nastawa przy zamontowanym si³owniku
Wykorzystuj¹c przyciski sterowania rêczne-
go na si³owniku elektrycznym lub stacyjkê
regulatora wysun¹æ maksymalnie trzpieñ
(1.1) si³ownika (1) do pozycji zamkniêcia
zaworu przez d³awik (2.7).
Zdemontowaæ sprzêg³o (1.2) i przy pomocy
przycisków sterowania rêcznego ustawiæ
trzpieñ si³ownika w skrajnym górnym po³o-
¿eniu. Nakrêtkê kontruj¹c¹ (2.2) mocno
dokrêciæ do nastawnika wartoœci zadanej
(2.3). W tym celu za pomoc¹ klucza do œrub
przytrzymaæ trzpieñ (2.1) chwytaj¹c za jego
zeszlifowan¹ powierzhniê.
Wykorzystuj¹c diagram ustaliæ wartoœæ na-
stawy na skali odpowiadaj¹c¹ wielkoœci
¿¹danego przep³ywu.

Za pomoc¹ nastawnika (2.3) ustawiæ odpo-
wiedni¹ wartoœæ na skali wzglêdem przeciw-
wskazu (2.5). Skontrolowaæ wielkoœæ przep³y-
wu odczytuj¹c wskazania wodomierza (lub
ciep³omierza) i w razie potrzeby skorygowaæ
nastawê.
Dokrêcaj¹c œrubê blokady (2.6) zabezpieczyæ
nastawion¹ wartoœæ i zaplombowaæ.
Wykorzystuj¹c mo¿liwoœæ nastawy rêcznej
wysun¹æ do oporu trzpieñ si³ownika (1.1).
Po³ówki sprzêg³a (1.2) po³¹czyæ ze sob¹
i mocno skrêciæ.
Przemieœciæ trzpieñ si³ownika nieco w górê
tak, aby mo¿na by³o odkrêciæ nakrêtkê kon-
truj¹c¹. Nakrêtkê kontruj¹c¹ (2.2) nale¿y
odkrêciæ w górê w kierunku sprzêg³a i na nim
zacisn¹æ.
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Zastąpienie chromianowania pasywowaniem iryzacyjnym
SAMSON zmienia metodę obróbki powierzchni pasywowanych stalowych elementów 
konstrukcyjnych. Z tego powodu mogą Państwo otrzymać urządzenie, w którym zasto-
sowano części poddane obróbce powierzchni różnymi metodami. To powoduje, że nie-
które elementy będą wykazywały różne refleksy powierzchni. Elementy konstrukcyjne 
mogą mieć żółtawy połysk lub kolor srebrzysty. Nie ma to żadnego wpływu na ochronę 
przeciwkorozyjną.
Więcej informacji zob. u www.samson.de/chrome-en.html
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