
PN 16 do PN 40 · Class 125 do 300
DN 15 do DN 250 · 1⁄2” do 10” · G 3⁄8 do G 1
–10°C do +350°C · 15°F do 600°F

Wydanie wrzesieñ 2005 (08/99)

Karta zbiorcza T 2500 PL

Przynale¿ne karty katalogowe T 2506 do T 2595
T 2621 do T 2626

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania



Reduktory ciœnienia · wzrost ciœnienia za zaworem powoduje zamykanie zaworu

Regulatory upustowe · wzrost ciœnienia przed zaworem powoduje otwieranie zaworu
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T 2500 PL2

pary wodnej • • • • • •
wody i innych cieczy • • • • •
olejów • • • • •
powietrza i innych
gazów niepalnych • • • • •

instalacji
ciep³owniczych
gwint wewnêtrzny • • •
koñc. do wspawania •
koñcówki gwintowane
ko³nierz • • • • •

Œrednica nominalna DN/G 15 do 50 15 do 100 125 do 250 125 do 400 G 1⁄2 do G 1 G 1⁄2 do G 1 15 do 50 15
Ciœnienie nominalne PN 16/25 16 do 40 16 do 40 16/25 25 25 160 40/50
Dop. temperatura °C, max. 350 350 350 50 (150) 200 200 200 ��200
Zakres wart. zadanej    bar 0,02 do 16 0,005 do 28 0,05 do 2,5 1 do 10 0,1 do 10 0,2 do 10 0,005 do 12 1 do 40

mosi¹dz •
mosi¹dz czerwony • •
¿eliwo szare • • • •
¿eliwo sferoidalne • • • •
staliwo • • • •
stal nierdzewna • •

Typ ... 39-2 1) 41-23 1) 2114/2415 1) 2333 44-0 B 1) 44-0 1) M 44-2 2357
Karta katalogowa T ... 2506 2512 2547 2552 2626 2621 2530 2557

1) wykonanie w standardzie ANSI na ¿yczenie klienta

M
at

er
ia

³ k
or

pu
su

Pr
zy

³¹
cz

e

pary wodnej • • • •
wody i innych cieczy • • • • • • •
olejów • • • • • • •
powietrza i innych
niepalnych gazów • • • • • • •

instalacji
ciep³owniczych
gwint wewnêtrzny • •
koñc. do wspawania • • 2)

koñcówki gwintowane •
ko³nierz • • • • •

Œrednica nominalna DN/G 15 do 50 15 do 100 125 do 250 125 do 400 G 1⁄2 do G1 G 1⁄2 do G1 15 do 50 15
Ciœnienie nominalne PN 25 16 do 40 16 do 40 16 do 40 25 16 25 40/50
Dop. temperatura °C,  max. 150 350 350 350 150 110 200 ± 200
Zakres wart. zadanej  bar 0,1 do 11 0,005 do 28 0,05 do 2,5 1 do 28 0,1 do 10 0,2 do 10 0,005 do 12 1 do 40

mosi¹dz • • •
mosi¹dz czerwony •
¿eliwo szare • • •
¿eliwo sferoidalne • • •
staliwo • • •
stal nierdzewna • • • •

Typ ... 44-7 1) 41-73 1) 2114/2418 1) 2335 44-6 B 1) 44-6 1) M 44-7 2357
Karta katalogowa T ... 2623 2517 2549 2552 2626 2621 2532 2557

1) wykonanie w standardzie ANSI na ¿yczenie klienta     2) koñcówki do przylutowania 



Upustowe regulatory bezpieczeñstwa (SÜV)        Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

Odcinające zawory bezpieczeństwa (SAV)

T 2500 PL3

•
• • • • •

•

• •

• • • 2) zawór bezpieczeñstwa
z atestem typu

ogranicznik ciœnienia
z atestem typu

• •
• •
• • • • •

15 do 50 15 do 100 65 do 250 20/25 15 do 250
25 16 do 40 16 do 40 16 16 do 40
150 150 150 150 150/350

2 do 11 2 do 11 1 do 11 3,5 do 11 1 do 10

• •
• • •
• • •
• • •

•
44-8 1) 36-8 1) 33-7 1) 2302 Typ 1/4/8/9/2401
2623 2546 2551 2582 2519

1) wykonania wed³ug ANSI na ¿yczenie klienta        2) z regulatorem pomocniczym (pilotem), z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem membrany

Odcinaj¹ce i upustowe regulatory bezpieczeñstwa dla wody posiadaj¹ atest TÜV.

•
• • • • • • •
• • • •

• • • • •

• • •

• • •
• • •
• • •
• • • • •

G 1⁄2 do G 1 G 1⁄2 do G 1 15 do 25 15 do 50 G 3⁄8 do G 1⁄2 15 do 50 15 do 100 65 do 250
25 16 25 25 16 25 16 do 40 16 do 40

150 110 200 150 50 150 150 150
0,1 do 10 0,2 do 10 0,2 do 10 0,5 do 10,5 0,2 do 10 2 do 10,5 2 do 10,5 1 do 10,5

• • •
• • •

• •
• •
• •

44-1 B 1) 44-1 1) 44-5 1) 44-2 1) 50 ES/EM 44-3 1) 36-3 33-11)

2626 2621 2621 2623 2555 2623 2546 2551

1) wykonanie w standardzie ANSI na ¿yczenie klienta



Sposób dzia³ania
Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania s¹ urz¹dze-
niami regulacyjnymi, których uk³ad pomiarowy pobiera ener-
giê niezbêdn¹ do pracy od medium i wytwarza si³ê wystarcza-
j¹c¹ do przestawienia cz³onu nastawczego. 
Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego i si³ownika,
który przy wzroœcie ciœnienia otwiera lub zamyka zawór. S¹ to
sterowane medium regulatory proporcjonalne. Ka¿dej odchy³-
ce od nastawionej wartoœci zadanej jest przypisane okreœlone
po³o¿enie zaworu.

Reduktory ciœnienia 
Reduktory ciœnienia pobieraj¹ ze zbiornika o wy¿szym ciœnieniu
tyle energii, ¿eby w pod³¹czonej za nimi instalacji ciœnienie
utrzymywa³o siê na sta³ym poziomie niezale¿nie od zmienia-
j¹cego siê zu¿ycia.
Regulowane ciœnienie p2 (wielkoœæ regulowana) wytwarza na
membranie o powierzchni A si³ê Fm = p2 · A, która porówny-
wana jest na trzpieniu grzyba z si³¹ napiêcia sprê¿yny FS,
odpowiadaj¹cej wartoœci zadanej. Wartoœæ FS mo¿na ustawiæ
na ustawniku wartoœci zadanej. Je¿eli zmieni siê ciœnienie p2,
a wraz z nim równie¿ si³a Fm, wówczas grzyb zaworu bêdzie
przesuwany tak d³ugo, a¿ Fm =FS.
W zaworze w wykonaniu przedstawionym na rys. 1.1 wzrost
utrzymywanego na sta³ym poziomie ciœnienia powoduje zamy-
kanie zaworu. Urz¹dzenie, w tym wypadku reduktor ciœnienia,
dostosowuje ciœnienie p2 powstaj¹ce za zaworem do wartoœci
ustawionej na nastawniku wartoœci zadanej.

Regulator upustowy 
Wielkoœæ regulowana p1 jest pobierana z otworu w korpusie
zaworu i doprowadzana do jednej ze stron si³ownika. Si³a
si³ownika FX = p1 · A jest porównywana za poœrednictwem
trzpienia grzyba z si³¹ FS (wartoœæ zadana w) sprê¿yny
wartoœci zadanej. W stanie ustalonym (x = w) FX = FS. Je¿eli
roœnie ciœnienie p1, to zwiêksza siê si³a si³ownika i skok
grzyba zaworu jest powiêkszany pomimo oporu stawianego
przez sprê¿ynê wartoœci zadanej. Dziêki temu zwiêksza siê
wyp³ywaj¹cy z zaworu strumieñ medium i maleje ciœnienie
p1 a¿ do ponownego osi¹gniêcia równowagi miêdzy si³¹
si³ownika a napiêciem sprê¿yn.
W zaworze w wykonaniu przedstawionym na rys. 1.2 wzrost
utrzymywanego na sta³ym poziomie ciœnienia powoduje otwie-
ranie zaworu. Urz¹dzenie, w tym wypadku regulator upusto-
wy, reguluje ciœnienie p1 powstaj¹ce przed zaworem do war-
toœci ustawionej na nastawniku wartoœci zadanej.

Rys. 1.2 · Regulator upustowy
         Wzrost ciœnienia przed zaworem (p1 > p2)
         powoduje otwieranie zaworu

Rys. 1 · Zasada dzia³ania

T 2500 PL4

Rys. 1.1 · Reduktor ciœnienia
         Wzrost ciœnienia za zaworem (p2 > p1) 
         powoduje zamykanie zaworu

1 korpus zaworu
2 gniazdo zaworu
3 grzyb 
4 trzpieñ grzyba
6 nastawnik wartoœci zadanej
7 sprê¿yna nastawcza
8 si³ownik
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Szczegó³owe informacje na temat regulatorów ciœnienia
Odci¹¿enie ciœnieniowe
Dok³adnoœæ regulacji (sta³a odchy³ka regulacyjna) oraz jej
stabilnoœæ zale¿¹ od wystêpuj¹cych zak³óceñ (np. zmiana
ciœnienia przed zaworem i natê¿enia przep³ywu). Regulatory
zosta³y jednak zaprojektowane w taki sposób, ¿eby zak³ó-
cenia wywiera³y jak najmniejszy wp³yw na ich pracê. Poz-
wala to np. wyeliminowaæ za pomoc¹ odpowiedniego od-
ci¹¿enia ciœnieniowego si³y zale¿ne od ciœnienia po stronie
zasilania lub od ró¿nicy ciœnieñ, a oddzia³uj¹ce na grzyb
zaworu. W wypadku wykonañ bez odci¹¿enia ciœnieniowego
wp³yw wywieraj¹ si³y zale¿ne od œrednicy gniazda i ró¿nicy
ciœnieñ (�p = p1 – p2). Dla regulatorów z grzybem odci¹¿o-
nym ciœnieniowo powstaj¹ca si³a zale¿y tylko od �p i prze-
kroju trzpienia grzyba. Z tego wzglêdu takie wykonanie
nadaje siê do stosowania w warunkach du¿ej ró¿nicy ciœ-
nieñ. Na rys. 1.3 przedstawiono odci¹¿enie ciœnieniowe
trzpienia grzyba.

W wypadku regulatora przedstawionego na rys. 1.4 mieszek
stalowy odci¹¿a zawór po stronie ciœnienia przed zaworem
oraz zapewnia ca³kowit¹ szczelnoœæ i p³ynne prowadzenie
grzyba.
Rys. 1.5 przedstawia po³o¿enie mieszka realizuj¹cego funkcjê
odci¹¿enia od ciœnienia przed i za zaworem.

Praca niskoszumna dziêki zastostowaniu rozdzielacza 
strumienia 
Regulatory wyposa¿ane s¹ seryjnie w grzyby niskoszumne.
W wykonaniu specjalnym zawory regulatorów typu 39-2, 41-23,
2114/2415, 41-73 i 2114/2418 mog¹ zostaæ wyposa¿one
w rozdzielacze strumienia (rys. 1.6). Rozdzielacze strumienia
s¹ skutecznymi i pewnymi urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do redukcji
poziomu szumów lub do unikniêcia krytycznych warunków
eksploatacji w zaworze. Rozdzielacz strumienia ogranicza ma-
ksymalny przep³yw.

Przy obliczaniu poziomu ha³asu wed³ug normy VDMA 24 422
dla regulatorów wyposa¿onych w rozdzielacz strumienia stosu-
je siê w³aœciwe dla danego zaworu wspó³czynniki korekcyjne:
�LG dla gazów i pary oraz �LF dla cieczy. Szczegó³owe
informacje w odpowiednich kartach katalogowych.

Regulacja ciœnienia pary
W wypadku regulacji ciœnienia pary (rys. 1.7) w miejscu doko-
nywania pomiaru umieszcza siê naczynie kondensacyjne. Za-
pewnia ono gromadzenie kondensatu i chroni membranowy
system pomiarowy przed zbyt wysokimi temperaturami. Z po-
wodu zwiêkszenia objêtoœci wynikaj¹cego z redukcji ciœnienia
pary czêsto celowe jest zwiêkszenie œrednicy przewodu za
zaworem. Za pomoc¹ oferowanego jako wyposa¿enie dodat-
kowe dyfuzora mo¿na np. dwukrotnie zwiêkszyæ wylotow¹
œrednic¹ nominaln¹ (np. z DN 100 do DN 200).

T 2500 PL5

Rys. 1.7 · Regulacja ciœnienia pary

Rys. 1.3 · Odci¹¿enie ciœnieniowe 

3 grzyb z odci¹¿eniem ciœnieniowym

5 mieszek metalowy

Rys. 1.4
Odci¹¿enie od ciœnienia 
przed zaworem i uszczelnienie
trzpienia grzyba za pomoc¹
mieszka metalowego

Rys. 1.5
Odci¹¿enie od ciœnienia 
przed i za zaworem 
za pomoc¹ mieszka 
metalowego
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Rys. 1.6 · Zawór z rozdzielaczem strumienia
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Wykresy ciœnienia i temperatury
Wartoœci ciœnienia podane w poszczególnych kartach katalo-
gowych s¹ wielkoœciami maksymalnymi. Ograniczaj¹ je odpo-
wiednie wykresy ciœnienia i temperatury.
W przypadku materia³ów zgodnych z normami DIN wykresy
opracowano na podstawie normy DIN 2401, dla materia³ów
odpowiadaj¹cych standardom USA pos³u¿ono siê normami
ANSI B 16.1 i ANSI B 16.34.

Wspó³czynniki przeliczeniowe
Wspó³czynniki Kvs i Cv

Dok³adne obliczenia przeprowadza siê w oparciu o normê
(DIN) IEC 534, czêœæ 2-1 i czêœæ 2-2. Ponadto stosuje siê normy
ISA-S75.01-1-1985 i wytyczn¹ 271 opracowan¹ przez VDI/VDE.
Obliczenie wspó³czynnika Kvs w za pomoc¹ tej wytycznej jest
w wiêkszoœci przypadków dostatecznie dok³adne. Równania
podano arkuszu obliczeniowym AB 04 opracowanym przez
firmê SAMSON.

Kvs = 0,86 Cv Kvs [m3/h]
Cv = 1,17 Kvs Cv [US gal/min]

Ciœnienie
1 pound/square inch [lbs/in2 = psi] = 0,06895 bar
1 bar = 14,5 psi

Powierzchnia
1 square inch [sq.in; in2] = 6,452 cm2

1 cm2 = 0,155 in2

Ciê¿ar
1 pound [lb] = 0,4536 kg
1 kg = 2,2046 lb

Przep³yw masowy
1 pound per second [lb/s] = 0,4536 kg/s
1 kg/s = 2,2046 lb/s

 Przep³yw objêtoœciowy
1 U.S. gallon per min [US gal/min] = 0,227 m3/h 
1 m3/h = 4,4 US gal/min

Temperatura
°F = 9/5°C + 32
°C = 5/9 (°F – 32)

T 2500 PL
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Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania ogólnego zastosowania
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania ogólnego zastosowania
• ma³e wymagania konserwacyjne, regulator proporcjonalny

sterowany medium, brak koniecznoœci doprowadzenia ener-
gii pomocniczej

• niskoszumny grzyb standardowy, wykonanie specjalne z roz-
dzielaczem strumieni St I dla dalszego obni¿enia poziomu ha³asu

• mo¿liwoœæ stosowania ró¿nych si³owników i sprê¿yn nastawczych
• przy³¹cza ko³nierzowe

Typ 39-2 · Reduktor ciœnienia pary
Do regulacji ciœnienia pary wodnej za zaworem do ustawionej
wartoœci zadanej.
• ma³a wysokoœæ zabudowy, zintegrowany pakiet sprê¿yn
• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym i beztar-

ciowym uszczelnieniem trzpienia grzyba za pomoc¹ mieszka
ze stali nierdzewnej

• wszystkie elementy wchodz¹ce w kontakt z medium nie
zawieraj¹ metali kolorowych

Typ 41-23 · Reduktor ciœnienia 
Typ 41-73 · Regulator upustowy
• beztarciowe uszczelnienie trzpienia grzyba za pomoc¹ mie-

szka ze stali nierdzewnej
• zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym przed i za

zaworem
• zestaw do bezpoœredniego poboru ciœnienia na korpusie

(wyposa¿enie dodatkowe)

Typ 2114/2415 · Reduktor ciœnienia
Typ 2114/2418 · Regulator upustowy
• du¿y zakres i wygodna nastawa wartoœci zadanych za

pomoc¹ pokrêt³a
• zawór jednogniazdowy ze sprê¿yn¹ bezpieczeñstwa z odci¹-

¿eniem ciœnieniowym przed i za zaworem

Osprzêt
Regulatory typu 39-2, typu 41-23, typu 41-73, typu
2114/2415, typu 2114/2418 mog¹ wymagaæ zastosowania
elementów wyposa¿enia dodatkowego, jak np. naczynie kon-
densacyjne, dyfuzor i z³¹cze gwintowane z kryz¹ d³awi¹c¹). 
Dla regulatorów typu 41-23 i 41-73 dostarczane s¹ zestawy do
poboru ciœnienia bezpoœrednio na korpusie zaworu (wartoœæ
zadana �2 bar) z naczyniem kondensacyjnym i zaworem d³a-
wi¹cym. Zestaw jest dostarczany w stanie gotowym do monta¿u.
Szczegó³owe informacje z dok³adnym opisem czêœci znajduj¹
siê w karcie katalogowej T 2595.

T 2500 PL

Dane techniczne

Typ 2114/2415 Karta katalogowa T 2547 · T 2548
Typ 2114/2418 Karta katalogowa T 2549 · T 2550
Zakresy wartoœci zadanych 0,05 do 16 bar · 0,075 do 230 psi
Œrednice nominalne DN 125 do 250 · 6” do 8”(10”)
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40 · Class 125 do 300
Zakres temperatury

ciecze i para
powietrze i niepalne gazy

do 350°C · do 600°F
do 80°C · do 175°F

Dane techniczne Karta katalogowa T 2506 · T 2508
Typ 39-2
Zakresy wartoœci zadanych 0,02 do 16 bar · 0,2 do 230 psi
Œrednice nominalne DN 15 do 50 · 1⁄2” do 2”
Ciœnienie nominalne PN 16 lub 25 · Class 125 do 300
Zakres temperatury do 350°C · do 600°F

Rys. 2 · Regulatory ciœnienia ogólnego zastosowania

Reduktor ciœnienia pary
typu 39-2

Reduktor ciœnienia
typu 41-23

Dane techniczne
Typ 41-23 Karta katalogowa T 2512 · T 2513
Typ 41-73 Karta katalogowa T 2517 · T 2518

Zakresy wartoœci zadanych 0,05 do 28 bar · 0,075 do 230 psi
Œrednice nominalne DN 15 do 100 · 1⁄2” do 4”
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40 · Class 125 do 300
Zakres temperatury 

ciecze i para
powietrze i niepalne gazy

do 350°C · do 600°F
do 80°C · do 175°F

Regulator upustowy z pilotem
typu 44-7
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Regulatory serii 44
Urz¹dzenia do regulacji ciœnienia cieczy, gazów niepalnych
i pary w przewodach o œrednicach do DN 50 lub G2. 
• £atwe w konserwacji regulatory proporcjonalne, nie wyma-

gaj¹ce doprowadzenia energii zasilaj¹cej z zewn¹trz
• Nastawa wartoœci zadanej za pomoc¹ zmiany napiêcia

sprê¿yny 
• Przeniesienie ciœnienia przed lub za zaworem na si³ownik

poprzez otwór w korpusie zaworu lub zamontowany prze-
wód.

Typ 44-0 B · 44-1 B · Reduktor ciœnienia
Typ 44-6 B · Regulator upustowy
• Jednogniazdowy zawór ze sprê¿yn¹ bezpieczeñstwa i z odci¹-

¿eniem ciœnieniowym za pomoc¹ mieszka metalowego ze stali
nierdzewnej (typ 44-1 B, typ 44-6 B). 

• Mieszek nastawczy ze stali nierdzewnej pe³ni¹cy funkcjê
si³ownika

• Przewód steruj¹cy w korpusie zaworu
• Zwarta budowa
• Przy³¹cza gwintowane

Typ 44-0 · 44-1 · 44-5 · Reduktor ciœnienia
Typ 44-6 · Regulator upustowy
• Mieszek odci¹¿aj¹cy ze stali nierdzewnej
• Przewód steruj¹cy zamontowany w korpusie zaworu
• Przy³¹cza gwintowane

Typ M 44-2 · Reduktor ciœnienia
Typ M 44-7 · Regulator upustowy
• Wszystkie elementy wykonane ze stali CrNiMo o g³adkich

powierzchniach
• Przy³¹cze przewodu kontroli przecieku
• Przy³¹cze gwintowane lub ko³nierzowe

T 2500 PL

Dane techniczne Karta katalogowa T 2626 · T 2627

Typ 44-0 B · 44-1 B · 44-6 B
Zakresy wartoœci zadanych 0,1 do 10 bar · 1,5 do 145 psi
Œrednice nominalne G1⁄2  do  1 · NPT1⁄2  do 1
Ciœnienie nominalne PN 25 · Class 250
Zakresy temperatury 

Typ 44-1 B/44-6 B
ciecze do 150°C · do 300°F
media gazowe do 80°C · do 175°F

Typ 44-0 B
para do 200°C · do 390°F

Rys. 3 · Regulatory ciœnieniu serii 44

Reduktor ciœnienia
typu 44-0 B

Odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa
(SAV) typu 44-3

Dane techniczne

Typ M 44-2 Karta katalogowa T 2530
Typ M 44-7 Karta katalogowa T 2532
Zakresy wartoœci zadanych 0,005 do 12 bar
Œrednice nominalne DN 15 do 50/G1⁄2  do  2
Ciœnienie nominalne 1) PN 16, PN 25, PN 160
Zakresy temperatury

ciecze, gazy do 130°C
para do 200°C

1) W zale¿noœci od typoszeregu 
(por. "Dane techniczne" w kartach katalogowych T 2530 / T 2532)

Zawór redukcji ciœnienia
typu M 44-2

Dane techniczne Karta katalogowa T 2621 · T 2622

Typ 44-0 · 44-1 · 44-5 · 44-6
Zakresy wartoœci zadanych 0,2 do 10 bar · 3 do 145 psi
Œrednice nominalne 1) G 1⁄2 do  1 · NPT1⁄2 do 1
Ciœnienie nominalne PN 16 lub 25 2) · Class 250
Zakresy temperatury

media gazowe do 80°C · do 175°F
ciecze do 110°C · do 230°F
para 2) do 200°C · do 390°F

1) Typ 44-5: gwint zewnêtrzny G 3⁄4, G 1 i G 11⁄4 po³¹czenia gwintowanego 
z nakrêtk¹ ko³pakow¹ do pod³¹czenia koñcowek do wspawania DN 15 do 25

2) Tylko typ 44-5
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Regulatory i urz¹dzenia przeznaczone dla zapewnienia bezpieczeñstwa
Odcinaj¹ce zawory bezpieczeñstwa (SAV) 
i upustowe regulatory bezpieczeñstwa (SÜV) 
Regulatory dla podwy¿szonych wymagañ bezpieczeñstwa. 
• £atwe w konserwacji regulatory propocjonalne nie wymagaj¹ce

zasilania energi¹ pomocnicz¹
• Przystosowane szczególnie dla instalacji ciep³owniczych wy-

konanych zgodnie z norm¹ DIN 4747, poniewa¿ regulatory
spe³niaj¹ wymagania AGFW (Arbeitsgemeinschaft Fernwär-
me) – Regulatory z membran¹ bezpieczeñstwa.

Membrana bezpieczeñstwa
Regulatory s¹ wyposa¿one w dwie membrany. W przypadku
uszkodzenia membrany roboczej pracê w trybie awaryjnym
zapewnia membrana bezpieczeñstwa. W celu umo¿liwienia
skontrolowania stanu stosuje siê optyczny wskaŸnik uszkodze-
nia membrany zamontowany w pierœcieniu poœrednim lub
prze³¹cznik ciœnieniowy do sygnalizacji uszkodzenia (rys. 4)

Atest typu
Wszystkie wymienione odcinaj¹ce zawory bezpieczeñstwa (SAV)
i upustowe regulatory bezpieczeñstwa (SÜV) posiadaj¹ atest
typu niemieckiego urzêdu dozoru technicznego TÜV dla wody.

Typ 44-2 · reduktor ciœnienia 
Typ 44-3 · odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa (SAV) 
          z reduktorem ciœnienia
Typ 44-7 · regulator upustowy
Typ 44-8 · upustowy regulator bezpieczeñstwa (SÜV) 
• Jedna, ³atwo wymienialna membrana dla wszystkich zakre-

sów wartoœci zadanej 
• Zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo
• Niskoszumny grzyb z uszczelnieniem miêkkim
• Regulatory typu 44-3 (SAV) i typu 44-8 (SÜV) spe³niaj¹ wyma-

gania AGFW dotycz¹ce urz¹dzeñ stosowanych w wêz³ach
cieplnych – regulatory z membran¹ bezpieczeñstwa – (por. Rys. 4)

• Nakrêcane koñcówki do wspawania 

Przy³¹cza zaworów
Regulatory typu 44-2, 44-3, 44-7 i 44-8 s¹ oferowane z koñców-
kami do wspawania.
Mo¿liwe jest tak¿e wykonanie koñcówek gwintowanych lub
ko³nierzy.

Typ 36-3 · Odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa (SAV) 
          z reduktorem ciœnienia
Typ 36-8 · Upustowy regulator bezpieczeñstwa (SÜV)
• Jednogniazdowy zawór ze sprê¿yn¹ powrotn¹ 

i z grzybem z odci¹¿eniem ciœnieniowym 
• Si³ownik z dwiema niezale¿nymi od siebie membranami

– membrana robocza i membrana bezpieczeñstwa
• Przy³¹cza ko³nierzowe

1 przewód steruj¹cy 
(skierowany w kierunku 
p³aszczyzny rysunku) 

2 pierœcieñ poœredni
3 wskaŸnik uszkodzenia 

membrany

4 membrana bezpieczeñstwa
5 membrana robocza 
6 si³ownik (korpus) 

Rys. 4 · Wykonanie z membran¹ bezpieczeñstwa

Rys. 6 · Regulatory spe³niaj¹ce wymagania bezpieczeñstwa 
        technicznego – z podwójn¹ membran¹ 

T 2500 PL
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2

3
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6

Dane techniczne Karta katalogowa T 2623

Typ 44-2 · 44-3 · 44-7 · 44-8
Zakresy wartoœci zadanych 0,1 do 11 bar
Œrednice nominalne 1) DN 15 do 50
Ciœnienie nominalne PN 25
Zakresy temperatury

niepalne gazy do 80°C
ciecze do 150°C

1)  Gwint zewnêtrzny G 3⁄4 do G 21⁄2 dla nakrêcanych koñcówek do wspawania,
koñcówek gwintowanych lub ko³nierzy.

Rys. 5 · Mo¿liwe rodzaje przy³¹czy

1.1 po³¹czenie gwintowane 
(nakrêtka ko³pakowa) 

koñcówkami gwintowanymi,
ko³nierzami

wykonanie z ...
koñcówkami do wspawania

upustowy regulator
 bezpieczeñstwa (SÜV)

typ 44-8

odcinaj¹cy zawór
bezpieczeñstwa (SAV)

reduktor ciœnienia typu 36-3

Dane techniczne Karta katalogowa T 2546
Typ 36-3 · Typ 36-8
Zakresy wartoœci zadanych 2 do 11 bar
Œrednice nominalne DN 15 do 100
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40
Zakresy temperatury

woda i inne ciecze do 150°C
powietrze i niepalne gazy do 80°C

1.1

1.1
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Regulatory ciœnienia z pomocniczym zaworem steruj¹cym 
(pilotem)
Niezale¿nie od tego, czy jest to reduktor ciœnienia czy regulator
upustowy ciœnienie p1 przez zaworem jest doprowadzane jako
energia zasilaj¹ca do pomocniczego zaworu steruj¹cego (pilota).
Zawór pomocniczy reguluje zale¿ne od nastawy wartoœci za-
danej ciœnienie pS, porównywane z ciœnieniem regululowanym
na membranie roboczej.
• Sterowanie pomocnicze przez medium
• Wygodna nastawa wartoœci zadanej na pomocniczym za-

worze steruj¹cym
• Szczególnie korzystne w³asnoœci regulacyjne przy ma³ej od-

chy³ce regulacyjnej, tzn. du¿a dok³adnoœæ regulacji.

Typ 33-1 · Odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa (SAV) 
          z reduktorem ciœnienia 
Typ 33-7 · Upustowy regulator bezpieczeñstwa (SÜV) 
• Zawór jednogniazdowy z odci¹¿eniem ciœnieniowym przed

zaworem i za zaworem za pomoc¹ mieszka metalowego ze
stali nierdzewnej

• Przy³¹cza ko³nierzowe

Typ 2333 · Reduktor ciœnienia dla cieczy i niepalnych gazów
Typ 2335 · Regulator upustowy dla cieczy i niepalnych gazów
• Jednogniazdowy zawór przelotowy
• Przy³¹cza ko³nierzowe

Regulatory ciœnienia dla specjalnych zastosowañ

Regulatory ciœnienia dla niskich temperatur, typ 2357- ...

Typ 2357-1/6 · Reduktor ciœnienia jako zawór przelotowy
Typ 2357-2/7 · Regulator upustowy jako zawór k¹towy
Regulator ciœnienia dla gazów kriogeniczych i cieczy oraz
mediów ciek³ych, gazowych i pary.
• Du¿y zakres i wygodna nastaw wartoœci zadanych
• Trwa³e wykonanie o niewielkiej wysokoœci zabudowy
• Bez oleju i smarów
• Koñcówki do wlutowania

Rys. 7 · Regulatory spe³niaj¹ce wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa technicznego
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Dane techniczne Karta katalogowa T 2552
Typ 2333 · Typ 2335
Zakresy wartoœci zadanych 1 do 28 bar
Œrednice nominalne DN 125 do 400
Ciœnienie nominalne PN 16 i 25
Zakresy temperatury 

ciecze i niepalne gazy do 150°C

Dane techniczne Karta katalogowa T 2551
Typ 33-1 · Typ 33-7
Zakresy wartoœci zadanych 1 do 11 bar
Œrednice nominalne DN 65 do 250
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40
Zakresy temperatury

woda i inne ciecze do 150°C
powietrze i niepalne gazy do 80°C

odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa (SAV)
z reduktorem ciœnienia typu 33-1

upustowy regulator
bezpieczeñstwa (SÜV)

typu 33-7

Dane techniczne Karta katalogowa T 2557
Typ 2357-1/6 · Typ 2357-2/7
Zakresy wartoœci zadanych 0,2 do 40 bar
Œrednice nominalne DN 15 

przy³¹cze G 
3⁄4 A sto¿ek kulisty

G 
3⁄4 gwint wewnêtrzny

koñcówki do lutowania Ø18
dla rury DN 15 x 1,5

Ciœnienie nominalne max. 50 bar
Zakres temperatury –200 do +200°C

regulator ciœnienia
typu 2357-1



Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

Ma³e reduktory ciœnienia
Reduktory ciœnienia dla wody i innych cieczy, powietrza i nie-
palnych gazów o temperaturze do 50°C. 

Typ 50 ES · Reduktor ciœnienia bez manometru
Typ 50 EM · Reduktor ciœnienia z manometrem 
            do wskazywania ciœnienia minusowego

Atestowane reduktory ciœnienia
Reduktory ciœnienia typu 50 ES i typu 50 EM mog¹ byæ
dostarczone równie¿ jako regulatory dla olejów posia-
daj¹ce atest typu zgodnie z DIN 4736, czêœæ 2. 

Zawory bezpieczeñstwa
Zawory bezpieczeñstwa to regulatory ciœnienia o najprostszej
konstrukcji. Zabezpieczaj¹ one instalacjê lub jej czêœci przed
niedopuszczalnie wysokim ciœnieniem odprowadzaj¹c w razie
awarii gromadz¹ce siê medium.

Typ 2302 · Proporcjonalny zawór bezpieczeñstwa
Do zabezpieczenia ciœnienia wody w instalacjach grzewczych,
w szczególnoœci w przy³¹czach do sieci ciep³owniczej. Chara-
kteryzuje siê du¿¹ przepustowoœci¹ dla odprowadzanego me-
dium i niskim ciœnieniem zamykania.

Ograniczniki ciœnienia (DB)
Sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego i elementu ciœnieniowe-
go typu 2401.
Sprê¿yna bezpieczeñstwa tego elementu zamyka i blokuje
zawór po osi¹gniêciu wartoœci granicznej zadawanej pomiê-
dzy 1 i 10 bar. Odblokowanie urz¹dzenia jest mo¿liwe rêcznie
dopiero po usuniêciu przyczyny usterki. 

Ogranicznik cisnienia (DB) typ 1/4/8/9 /2401
Zawór regulacyjny typu 1/4/8/9 z elementem ciœnienio-
wym typu 2401
Typ 1/2401 · Zawór przelotowy typu 1 

DN 15 do 50
Typ 4/2401 · Zawór przelotowy typu 4 

DN 15 do 250
Typ 8/2401 · Zawór przelotowy typu8

DN 15 do 50
Typ 9/2401 · Zawór przelotowy typu 9

DN 15 do 150

T 2500 PL

Rys. 8 · Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

Ogranicznik ciœnienia typu 1/4/8/9/2401
element przy³¹czeniowy ze sprê¿yn¹
i elementem ciœnieniowym typu 2401 

Typ 50 EM
mo¿liwoœci zamontowania manometru 

Zawór bezpieczeñstwa
typ 2302

Dane techniczne Karta katalogowa T 2582
Typ 2302
Zakresy wartoœci zadanych 3,5 do 11 bar
Przy³¹cza zaworu

wlot
wylot

DN 20
DN 25 lub gwint wewn. G 1 i
gwint zewn. G 11⁄4 

Ciœnienie nominalne PN 16
Max. temperatura 150°C

woda i inne ciecze,
powietrze i niepalne gazy do 50°C

Dane techniczne Karta katalogowa T 2555
Typ 50 ES · Typ 50 EM
Zakresy wartoœci zadanych 0,2 do 10 bar
Przy³¹cza zaworu G 

3⁄8 i G 
1⁄2

Ciœnienie nominalne PN 16
Zakres temperatury

woda i inne ciecze,
powietrze i niepalne gazy do 50°C

Dane techniczne Karta katalogowa T 2519

Ogranicznik ciœnienia typu 1/4/8/9/2401
Zakresy wartoœci zadanych 1 do 10 bar
Ciœnienie nominalne PN 16 do 40
Zakres temperatury do 350°C 

11



Przyk³ady zastosowania

Regulacja ciœnienia pary
T1: redukcja ciœnienia w ruroci¹gu
T2: regulacja ciœnienia regulatorem upustowym
T3: redukcja ciœnienia pary przed rozdzielaczem
T4: regulacja ciœnienia wytwornicy pary ogrzewanej wod¹
T5: regulacja ciœnienia instalacji odgazowuj¹cej 

ogrzewanej par¹

Regulacja ciœnienia cieczy i gazów niepalnych
T6: redukcja ciœnienia za kompresorem
T7: redukcja ciœnienia przed punktami zu¿ycia wody
T8: system przewodów z redukcj¹ ciœnienia (4) 

i regulacj¹ upustow¹ ciœnienia (5)
T9: regulacja upustowa ciœnienia w systemach ruroci¹gowych
T10: regulacja upustowa w instalacji utrzymania ciœnienia

Regulacja ciœnienia w wêz³ach cieplnych 
(domowych) w instalacjach ciep³owniczych lub w odpowiednich 
systemach ruroci¹gowych
T11: z odcinaj¹cym zaworem bezpieczeñstwa (SAV) (6), 

zaworem bezpieczeñstwa, regulatorem ró¿nicy ciœnieñ (11)
T12: z odcinaj¹cym zaworem bezpieczeñstwa (SAV) (6), 

upustowym regulatorem bezpieczeñstwa (7) i regulatorem 
przep³ywu (12)

Legenda do schematów do przyk³adowych zastosowañ
1 reduktor ciœnienia typu 39-2, 41-23, 2114/2415 lub 44-0/5
2 regulator upustowy typu 41-73, 2114/2418
3 reduktor ciœnienia typu 41-23, 2114/2415
4 reduktor ciœnienia typu 41-23, 2114/2415, 33-1, 36-3, 

44-0/1/2/3/5 lub 50E
5 regulator upustowy typu 41-73, 2114/2418, 33-7, 36-8 

lub 44-6/7/8
6 odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa typu 33-1, 36-3 lub 44-3
7 upustowy regulator bezpieczeñstwa typu 33-7, 36-8 lub 44-8
8 odwadniacz parowy do usuwania kondensatu produkcji 

firmy SAMSON 
9 filtr firmy SAMSON
10 regulator temperatury firmy SAMSON 
11 regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu firmy SAMSON
12 regulator przep³ywu firmy SAMSON

Zmiany techniczne zastrze¿one

SAV

SÜV
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Rys. 9 · Typowe przyk³ady zastosowania
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