
1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulator sk³ada siê z zaworu regulacyjnego
z odci¹¿onym ciœnieniowo grzybem oraz si-
³ownika z dwiema membranami nastawczy-
mi. Zadaniem regulatora jest utrzymanie
ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu na poziomie
wartoœci zadanej.
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu powo-
duje zamykanie zaworu.

Typ 46-7 i 47-5 przeznaczone s¹ do monta-
¿u w przewodzie ciœnienia minusowego, np.
w przewodzie powrotnym wêz³a cieplnego.
Typ 47-1 i 47-4 przeznaczone s¹ do monta-
¿u w przewodzie ciœnienia plusowego, np. w
przewodzie zasilaj¹cym.

Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
Typ 46-7 i typ 47-5
Regulator ró¿nicy ciœnieñ (ciœnienia) i przep³ywu
Typ 47-1 i typ 47-4
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Medium przep³ywa przez zawór w kierunku
zgodnym ze wskazaniem strza³ki. Wielkoœæ
przeœwitu miêdzy d³awikiem (1.2) i grzybem
(3) zaworu oddzia³ywuje na przep³yw V

.

i ró¿nicê ciœnieñ Dp (w przypadku stosowa-
nia regulatora typu 47-1 jako reduktora ciœ-
nienia na ciœnienie zredukowane p2).
Ró¿nica ciœnieñ Dp przetwarzana jest na
pierwszej (dolnej) membranie nastawczej
(6.1), a zale¿ny od przep³ywu mierniczy
spadek ciœnienia na drugiej (górnej) mem-
branie nastawczej (6.3). 
Pierwszeñstwo ma zawsze sygna³ silniejszy
(o wiêkszym uchybie w kierunku zamykania).

Typ 46-7 i 47-5
W celu regulacji przep³ywu powstaj¹ce za
d³awikiem (1.2) ciœnienie minusowe przep³ywu
V
.
 przenoszone jest przez otwór w grzybie na

górn¹ komorê membrany A, natomiast ciœnie-
nie plusowe przep³ywu V

.
 przez przewód im-

pulsowy (11) na komorê membrany B.
W celu regulacji ró¿nicy ciœnieñ ciœnienie
plusowe ró¿nicy ciœnieñ nale¿y doprowadziæ
poprzez zewnêtrzny przewód impulsowy
(13) na komorê membrany D. Ciœnienie mi-
nusowe ró¿nicy ciœnieñ Dp równa siê ciœnie-
niu plusowemu przep³ywu V

.
 i oddzia³ywuje

na po³¹czone ze sob¹ komory B i C.

Rys. 3 · Przekroje (DN 15 do DN 25)
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Typ 47-5Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
Typ 46-7

DN 15 do 25
zakres wartoœci zadanej
0,1 do 0,5
i 0,1 do 1 bar

DN 15 do 25
zakres wartoœci zadanej 0,5 do 2 bar
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Typ 47-1 i 47-4
W celu regulacji przep³ywu powstaj¹ce za
d³awikiem (1.2) ciœnienie minusowe przep³y-
wu V

.
 przenoszone jest przez otwór w grzy-

bie na górn¹ komorê membrany (A), nato-
miast ciœnienie plusowe przep³ywu V

.
 przez

przewód impulsowy (11) na doln¹ komorê
membrany (B).
W celu regulacji ró¿nicy ciœnieñ ciœnienie
plusowe ró¿nicy ciœnieñ Dp przenoszone jest
poprzez przewód impulsowy (12) na doln¹
komorê membrany (D). Ciœnienie minusowe
nale¿y doprowadziæ poprzez zewnêtrzny

przewód impulsowy (14) na komorê mem-
brany (C).
W przypadku zastosowania regulatora typu
47-1 do regulacji przep³ywu i redukcji ciœnie-
nia do komory membrany (D) nale¿y pod³¹-
czyæ przewód ciœnienia minusowego p2 i po-
zostawiæ otwarte przy³¹cze przewodu impul-
sowego w komorze (C).
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Typ 47-4

1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa 

z pierœcieniem uszczelniaj¹cym 
i koñcówk¹ do wspawania

1.2 d³awik
2 gniazdo
3 tuleja prowadz¹ca z grzybem
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
6 si³ownik
6.1 1. membrana nastawcza
6.2 1. trzpieñ si³ownika
6.3 2. membrana nastawcza
6.4 2. trzpieñ si³ownika
7 pierœcieñ dystansowy

W nawiasach moment doci¹gaj¹cy dla DN 32 do DN 50

8 sprê¿yna do nastawy wartoœci 
zadanej

9 talerz sprê¿yny do nastawy 
wartoœci zadanej

10 nastawnik wartoœci zadanej Dp
11 przewód impulsowy (+) V

.

12 przewód impulsowy (+) Dp
13 przewód impulsowy zewnêtrzny (+) Dp
14 przewód impulsowy zewnêtrzny (–) Dp
15 œruby
16 nakrêtka kontruj¹ca
17 œruba nastawnika wartoœci 

zadanej przep³ywu
18 ko³pak
19 pokrêt³o nastawy 

wartoœci zadanej Dp

Regulator ró¿nicy ciœnieñ 
i przep³ywu lub
redyktor ciœnienia Typ 47-1

EB 3131 PL 3



2. Monta¿
2.1 Po³o¿enie monta¿owe
Regulator ró¿nicy ciœnieñ nale¿y zainstalo-
waæ w ruroci¹gu poziomym tak, aby si³ow-
nik by³ skierowany ku do³owi, a kierunek
przep³ywu by³ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie.

2.2 Przewody impulsowe
Przewód impulsowy o œrednicy 6 mm nale¿y
zamontowaæ na miejscu zgodnie ze schema-
tami na rys. 4 i 5. Niezbêdna do pod³¹cze-
nia przewodu z³¹czka samozaciskowa jest
fabrycznie zamontowana na regulatorze.

2.3 Filtr
Aby przenoszone przez medium resztki usz-
czelek, pozosta³oœci po spawaniu i inne
zanieczyszczenia nie wywiera³y negatywne-
go wp³ywu na sprawne funkcjonowanie za-
woru, zw³aszcza na szczelnoœæ zaworu, za-

leca siê zamontowanie przed regulatorem fil-
tra (np. typu 1NI firmy Samson). Filtr nale¿y
zamontowaæ tak, aby kierunek przep³ywu
by³ zgodny ze wskazaniem strza³ki na kor-
pusie. Kosz sita musi zwieszaæ siê ku do³owi.
Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowied-
niej iloœci miejsca dla demonta¿u sita.

2.4 Zawory odcinaj¹ce, manometry
Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
regulatorem po jednym rêcznym zaworze
odcinaj¹cym s³u¿¹cym do zamkniêcia insta-
lacji w celu jej oczyszczenia i konserwacji lub
te¿ podczas d³u¿szych przerw w eksploatacji.
Dla obserwacji ciœnienia w instalacji nale¿y
przed i za regulatorem zamontowaæ mano-
metry (rys. 5).
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Rys. 4 · Schemat monta¿u regulatora typu 46-7 i 47-5 w przewodzie powrotnym

Rys. 5 · Schemat monta¿u regulatora typu 47-1 i 47-4 w przewodzie zasilaj¹cym
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3. Obs³uga
3.1 Nastawa wartoœci zadanej
3.1.1 Natê¿enie przep³ywu
W celu przeprowadzenia nastawy przep³y-
wu dla zaworów typu 46-7 i 47-1 nale¿y
najpierw nastawiæ maksymaln¹ wartoœæ
ró¿nicy ciœnieñ.
W tym celu napi¹æ sprê¿ynê (8) obracaj¹c w
prawo nastawnik wartoœci zadanej (10) lub
pokrêt³o (19).
Po stronie odbiorcy wszystkie instalacje i
przewód spinaj¹cy (je¿eli istnieje) powinny
byæ otwarte (minimalny opór instalacji).
Odkrêciæ ko³pak (18), poluzowaæ nakrêtkê
kontruj¹c¹ (16) i przekrêciæ œrubê nastawni-
ka wartoœci zadanej (17).
Obrót w prawo powoduje zamkniêcie d³awi-
ka i zmniejszenie przep³ywu, a obrót w lewo
otwarcie d³awika i zwiêkszenie przep³ywu.
Nastawê natê¿enia przep³ywu nale¿y roz-
pocz¹æ od ca³kowitego wkrêcenia d³awika
nastawy przep³ywu (1.2) w celu ustawienia
minimalnego przep³ywu. Nastêpnie z wykre-

su na rys. 6 nale¿y odczytaæ liczbê obrotów
d³awika, konieczn¹ do nastawienia ¿¹dane-
go przep³ywu. Przekrêcaj¹c d³awik w lewo o
odczytan¹ liczbê obrotów ustawiæ wartoœæ
zadan¹ przep³ywu.
Dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ i nakrêciæ ko³pak.
Wykonanie specjalne ze skal¹ pozwala na
bezpoœredni¹ nastawê wartoœci zadanej (1
podzia³ka skali = 1 obrót œruby nastawczej).

3.1.2 Ró¿nica ciœnieñ (tylko typ 46-7 i 47-1)
¯¹dan¹ ró¿nicê ciœnieñ nastawia siê za po-
moc¹ nastawnika wartoœci zadanych (10).
Napinanie (obrót w prawo) sprê¿yn (8)
zwiêksza wartoœæ nastawy, a zwalnianie
(obrót w lewo) obni¿a j¹.
Dla zakresu wartoœci zadanej 0,1 do 0,5 bar
i 0,1 do 1 bar (DN 15 do DN 25) sprê¿yny
nastawnika znajduj¹ siê w dolnej czêœci kor-
pusu, a wartoœæ zadan¹ mo¿na nastawiæ na
skali rêcznie za pomoc¹ pokrêt³a (19).
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3.2 Zak³ócenia
Je¿eli ró¿nica ciœnieñ znacznie siê ró¿ni od
nastawionej wartoœci zadanej, mo¿e to oz-
naczaæ zanieczyszczenie lub zu¿ycie gniaz-
da i grzyba. W przypadku nieszczelnoœci
nale¿y sprawdziæ membranê i w razie po-
trzeby j¹ wymieniæ.

Nale¿y przedtem wymontowaæ re-
gulator ró¿nicy ciœnieñ z ruroci¹gu.
W tym celu zmniejszyæ ciœnienie do
zera i opró¿niæ instalacjê.

3.2.1 Czyszczenie lub wymiana grzyba
Odkrêciæ przewód impulsowy i wymontowaæ
urz¹dzenie.
W przypadku regulatorów typu 46-7 i 47-1
poluzowaæ sprê¿yny (8) przekrêcaj¹c w lewo
œrubê nastawnika wartoœci zadanej (10).
Odkrêciæ przewody impulsowe.
Poluzowaæ œruby (15) i zdj¹æ si³ownik.
W regulatorach o œrednicy od DN15 do DN 25
tulejê prowadz¹c¹ grzyba (3) odkrêciæ klu-
czem nasadowym (nr katalogowy 1280-
-3001) wykonanym, np. poprzez nawierce-
nie Ø17 na g³êbokoœæ 17 mm wk³adu œrubo-
krêta Gedore (IN 19-19).

W przypadku regulatorów o œrednicy od DN 32
do DN 50 nale¿y najpierw odkrêciæ korek,
nastêpnie wyj¹æ grzyb.
Gniazdo i grzyb starannie oczyœciæ, spraw-
dziæ dro¿noœæ przewodu impulsowego. Je¿e-
li grzyb jest uszkodzony, nale¿y wymieniæ
ca³y zespó³ grzyba.
Ponowny monta¿ przeprowadziæ w odwrot-
nej kolejnoœci zwracaj¹c uwagê na momenty
doci¹gaj¹ce z rys. 3.

3.2.2 Wymiana membrany
Odkrêciæ przewód impulsowy i wymontowaæ
urz¹dzenie.
W przypadku regulatorów typu 46-7 i 47-1
poluzowaæ sprê¿yny (8) przekrêcaj¹c w lewo
œrubê nastawnika wartoœci zadanej (10) lub
pokrêt³o (19). Odkrêciæ przewody impulsowe.
Poluzowaæ œruby (15), wyj¹æ po kolei pierœ-
cieñ dystansowy (7), doln¹ pokrywê komory
membrany i trzpienie si³ownika wraz z mem-
branami i talerzami.
Sprawdziæ, która membrana jest uszkodzona
i wymieniæ (w niektórych wykonaniach mo¿-
liwa tylko wymiana z talerzami membrany).
Zamontowaæ urz¹dzenie w odwrotnej kolej-
noœci, zwracaj¹c uwagê na momenty doci¹-
gaj¹ce z rys. 3.
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4. Wymiary i ciê¿ar
Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

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

Przy³¹cze R G 3/4 G1 G1 1/4 G1 3/4 G2 G2 1/2

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

Wykonanie standardowe

Koñcówki do wspawania L1 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar Typ 46-7/47-1 2,6 2,7 2,8 11,5 12,0 12,5

ok. kg Typ 47-4/47-5 2,2 2,3 2,4 7 6,2 6,7

Wykonania specjalne

z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewnêtrzny A G 1/2 G 3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2

Ciê¿ar Typ 46-7/47-1 2,6 2,7 2,8 11,5 12,2 12,5

ok. kg Typ 47-4/47-5 2,2 2,3 2,4 7 6,2 6,7

z ko³nierzami PN 16/25

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar Typ 46-7/47-1 4,0 4,7 5,3 14,7 16,0 17,5

ok. kg Typ 47-4/47-5 3,6 4,3 4,9 10,2 10,2 11,7
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5. W przypadku dalszych pytañ prosimy
   podaæ nastêpuj¹ce dane:
1. Typ i œrednica nominalna regulatora

ró¿nicy ciœnieñ
2. Numer wyrobu i zlecenia 

(wybite na tabliczce znamionowej)
3. Ciœnienie przed i za zaworem
4. Przep³yw w m3/h
5. Czy zamontowany zosta³ filtr ?
6. Szkic monta¿owy

SAMSON Sp. z o.o.
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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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