
Zastosowanie
Regulatory upustowe dla wartoœci zadanych od 5 mbar do
28 bar; zawory o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 100;
ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40; dla cieczy, pary i gazów
o temperaturze do 350°C.

Cechy charakterystyczne
• Nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bez-

poœredniego dzia³ania.

• Beztarciowe uszczelnienie trzpienia grzyba za pomoc¹ nie-
rdzewnego mieszka stalowego.

• Zestaw monta¿owy przewodu impulsowego (wyposa¿enie
dodatkowe) do poboru ciœnienia bezpoœrednio z korpusu
zaworu

• Szeroki zakres i wygodna nastawa wartoœci zadanej.

• Wymienny si³ownik i sprê¿yny nastawcze.

• Zawór jednogniazdowy ze sprê¿yn¹ powrotn¹ z odci¹¿e-
niem ciœnieniowym 1) za pomoc¹ nierdzewnego mieszka
stalowego.

• Dla zwiêkszonych wymagañ co do szczelnoœci grzyb z usz-
czelnieniem miêkkim.

• Niskoszumny grzyb standardowy – wykonanie specjalne
z rozdzielaczem strumienia St I do dalszej redukcji poziomu
szumów (por. karta katalogowa T 8081).

Wykonania
Regulator upustowy do regulacji ciœnienia przed zaworem p1
do nastawionej wartoœci zadanej. Wzrost ciœnienia przed za-
worem powoduje jego otwieranie.
Typ 41-73 · Wykonanie standardowe
Zawór regulacyjny typu 2417; œrednice nominalne od DN 15
do DN 100; grzyb z uszczelnieniem metal na metal; korpus
z ¿eliwa szarego EN-JL1040, sferoidalnego EN-JS1024, stali-
wa 1.0619) lub stali CrNiMo 1.4581.
Si³ownik typu 2413 z membran¹ z EPDM (kauczuk etylenowo-
-propylenowy), z przy³¹czem gwintowanym. Wszystkie czêœci
wchodz¹ce w kontakt z medium nie zawieraj¹ metali kolorowych.

Mo¿liwoœci rozszerzenia funkcji urz¹dzenia
Regulator niskich ciœnieñ (tylko od DN 15 do DN 80)
– dla wartoœci zadanej ciœnienia od 5 do 50 mbar

Upustowy regulator bezpieczeñstwa
– z przy³¹czem do sygnalizacji przecieku i uszczelk¹ lub z po-

dwójn¹ membran¹ i wskaŸnikiem uszkodzenia membrany

1) dla Kvs ��1: bez mieszka odci¹¿aj¹cego

Wykonania specjalne
– Zestaw monta¿owy przewodu impulsowego do poboru ciœnie-

nia bezpoœrednio na korpusie (wyposa¿enie dodatkowe)
– Membrana z FPM dla olejów (ASTM I, II, III)
– Wykonanie dla tlenu, odolejone i odt³uszczone, zgodnie

z VGB 62, z membran¹ z NBR
– Membrana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM

z foli¹ ochronn¹ z PTFE
– Si³ownik do zdalnej zmiany nastawy wartoœci zadanej (regu-

lacja autoklawów)
– Si³ownik mieszkowy do zaworów o œrednicy DN 50 do 100;

zakresy wartoœci zadanej od 5 do 10, od 10 do 22, od 20
do 28 bar; korpus mieszka ze stali 1.4301, 1.4571, 1.0305
(St 35.8), mieszek ze stali 1.4571

– Zawór z rozdzielaczem strumienia St I dla redukcji poziomu
szumów przy przep³ywie gazów i pary

– Wszystkie elementy maj¹ce stycznoœæ z medium odporne na
korozjê wykonane co najmniej z materia³u WN 1.4301 dla
PN 16 do PN 40
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– Gniazdo i grzyb z nierdzewnej stali chromowej z uszczelnie-
niem miêkkim z PTFE (max. 220°C) lub z kauczuku etyleno-
wo-propylenowego EPDM (max. 150°C)

– Odolejone i od³uszczone dla mediów o wysokiej czystoœci
– Gniazdo i grzyb utwardzane dla zmniejszenia stopnia zu¿y-

cia podczas eksploatacji
– Czêœci maj¹ce stycznoœæ z medium, wykonane z tworzywa

sztucznego s¹ zgodne z wymaganiami FDA
– Wymiary i materia³y wed³ug ANSI

Sposób dzia³ania (rys. 2)

Medium przep³ywa przez zawór (1) w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Po³o¿enie grzyba (3) decydu-

je o wielkoœci przeœwitu pomiêdzy grzybem a gniazdem zawo-
ru (2). Trzpieñ grzyba (5) wraz z grzybem (3) jest po³¹czony
z trzpieniem (11) si³ownika (10).
W celu regulacji ciœnienia membrana robocza (12) naprê¿ana
jest wstêpnie za pomoc¹ sprê¿yn nastawczych (7) i nastawnika
wartoœci zadanej (6), tak ¿e w stanie zrównowa¿onym (p1 = p2)
si³a napiêcia sprê¿yn utrzymuje zawór w stanie zamkniêtym. 
Regulowane ciœnienie przed zaworem p1 pobierane jest na
wlocie do zaworu, nastêpnie przenoszone przez przewód im-
pulsowy (14) na membranê robocz¹ (12) i przekszta³cane na
si³ê nastawcz¹. Si³a ta przesuwa grzyb zaworu (3) w zale¿noœ-
ci od napiêcia sprê¿yn nastawczych (7). Napiêcie sprê¿yn
regulowane jest za pomoc¹ nastawnika wartoœci zadanej (6).

Rys. 2 · Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73

1 korpus zaworu typu 2417
2 gniazdo (wymienne)
3 grzyb (uszczelnienie metal na metal)
4 mieszek odci¹¿aj¹cy
5 trzpieñ grzyba
6 nastawnik wartoœci zadanej
7 sprê¿yny nastawcze
8 mieszek uszczelniaj¹cy
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Rys. 2.2 · Si³owniki typu 2413, ró¿ne wykonania

20 membrana podwójna
21 wskaŸnik uszkodzenia membrany
25 przy³¹cze do sygnalizacji 

przecieków G1⁄4
30 si³ownik z mieszkiem
31 mieszek z czêœci¹ doln¹
32 sprê¿yny pomocnicze
33 przy³¹cze przewodu impulsowego G3⁄8 
34 trzpieñ mieszka
35 belka noœna

10 si³ownik typu 2413
11 trzpieñ si³ownika
12 membrana robocza z talerzem membrany
13 przy³¹cze przewodu impulsowego G3⁄8 

z³¹czka gwintowana z kryz¹
14 przewód impulsowy
15 naczynie kondensacyjne
16 korek wlewowy
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Je¿eli si³a odpowiadaj¹ca ciœnie-
niu przed zaworem p1 wzroœnie
powy¿ej nastawionej wartoœci za-
danej, zawór otwiera siê propor-
cjonalnie do zmiany ciœnienia. 
Zawory wyposa¿one s¹ w mie-
szek odci¹¿aj¹cy (4). Ciœnienie
za zaworem p2 dzia³a na jego
stronê wewnêtrzn¹, a ciœnienie
przed zaworem p1 na stronê zew-
nêtrzn¹. W ten sposób równowa-
¿¹ siê si³y wytwarzane na grzybie
zaworu przez ciœnienie zasilania
i ciœnienie zredukowane.
Zawory regulacyjne mog¹ byæ
dostarczone z rozdzielaczem
strumienia St I. Przy póŸniejszym
monta¿u rozdzielacza nale¿y wy-
mieniæ gniazdo zaworu.

Rys. 3 · Wyposa¿enie techniczne uniwersalnego regulatora upustowego typu 41-73
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Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia podane zosta³y w bar (nadciœnienie)
Zawór regulacyjny Typ 2417 
Ciœnienie nominalne PN 16, 25 lub 40 (wed³ug DIN 2401)
Œrednica nominalna DN 15 do 50 65 do 80 100
Max. dop. ró¿nica ciœnieñ 25 bar1) 20 bar1) 16 bar
Zakresy temperatury patrz wykres ciœnienia i temperatury na rys. 6

grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal: max. 350°C · z uszczelnieniem z PTFE: max. 220°C
z uszczelnieniem z EPDM: max. 150°C · z uszczelnieniem z NBR: max. 60°C

Przeciek uszczelnienie metal na metal: klasa przecieku I (0,05% wartoœci wspó³czynnika Kvs)
uszczelnienie miêkkie: klasa przecieku IV

Si³ownik Typ 2413

Zakresy wartoœci zadanych 5 do 30 mbar2) · 25 do 50 mbar2) · 0,05 do 0,25 bar · 0,1 do 0,6 bar · 0,2 do 1,2 bar 
0,8 do 2,5 bar · 2 do 5 bar · 4,5 do 10 bar · 8 do 16 bar · 5 do 10 bar3) · 10 do 20 bar3) · 20 do 28 bar3)

Max. dopuszczalne 
ciœnienie na si³owniku 1,5 * max. wartoœæ zadana 4)

Max. dopuszczalna 
temperatura

dla gazów 350°C, ale dla si³ownika max. 80°C · dla cieczy 150°C, z naczyniem kondensacyjnym max. 350°C
dla pary z naczyniem kondensacyjnym max. 350°C

1) dla regulatora niskich ciœnieñ max. dop. �p = 10bar · 2) tylko dla regulatorów niskich ciœnieñ
3) z si³ownikiem mieszkowym · 4) dla regulatora niskich ciœnieñ max. 0,5 bar

Tabela 2 · Materia³y · Numer materia³u zgodnie z normami DIN EN, oznaczenie wg DIN w nawiasach ( )
Zawór regulacyjny Typ 2417
Ciœnienie nominalne PN 16 PN 25 PN 40 PN 40
Max. dopuszczalna temperatura 300°C 350°C 350°C 350°C

Korpus
¿eliwo szare
EN-JL1040
(GG-25)

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1024
(GGG-40.3)

staliwo1.0619
(GS-C25) stal nierdzewna 1.4581

Sitz stal CrNi stal CrNiMo
Grzyb

pierœcieñ uszczelniaj¹cy
uszczelnienia miêkkiego PTFE z domieszk¹ 15% w³ókna szklanego · EPDM · NBR

Tuleja prowadz¹ca PTFE/grafit
Mieszek odci¹¿aj¹cy 
i uszczelnienie mieszka stal nierdzewna 1.4571

Si³ownik Typ 2413
Korpus si³ownika blacha stalowa DD11 (StW22) 1)

Membrana EPDM z (kauczuk etylenowo-propylenowy) z wk³adk¹ tekstyln¹ 2) · FPM dla olejów
NBR · kauczuk etylenowo-propylenowy EPDM z foli¹ ochronn¹ z PTFE 

1) w wykonaniu nierdzewnym ze stali CrNi
2) wykonanie standardowe; inne patrz “Wykonania specjalne”
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Wspó³czynniki korekcyjne zaworu
�LG – dla gazów i pary: 
          Wartoœci zgodnie z poni¿szym wykresem

�LF – dla cieczy: 
          �LF = –10 · (XF – z) · y 

         gdzie: XF = 
∆p

p1 − pv
    i    y =   

Kv

Kvs

Parametry dla obliczenia przep³ywu wed³ug DIN IEC 534,
czêœæ 2-1 i 2-2:
FL = 0,95   XT =  0,75

z – parametr armatury okreœlony metod¹ akustyczn¹

Kvs I , Kvs  – po zamontowaniu rozdzielacza strumienia St I
jako elementu konstrukcyjnego s³u¿¹cego do redukcji poziomu
szumów; dopiero po wykonaniu przez zawór 80% skoku nastê-
puje zmiana jego charakterystyki w stosunku do zaworów bez
rozdzielacza strumienia.

Tabela 3 · Wspó³czynniki Kvs i z

DN
Œrednica

gniazda Ø
w mm

Kvs 2) Kvs I 1)

z 1)wykonanie
standardowe

wykonanie
specjalne

z rozdzielaczem
strumienia

15
12 1 · 0,4 2) –
22 4 2,5 3 0,65

20
12 1 · 0,4 2)

22
2,5 · 4 · 6,3 –

6,3 5 0,6

25
12 1 · 0,4 2) –

22
–

8 2,5 · 4 · 6,3 6 0,55

32 38
6,3

16 12 0,55

40 38
8

20 15 0,45

50 38
16

32 25 0,4

65 64
20

50 38 0,4

80 64
32

80 60 0,35

100 89
50

125 95 0,35
1) Parametry dla obliczenia poziomu szumów wed³ug VDMA 24422 wyd. 5.79
2) dla wspó³czynnika Kvs = 0,4 i 1: zawór bez odci¹¿enia ciœnieniowego

T 2517 PL4

Rys. 4 · Wykres �LG dla gazów i pary
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Wymiary

T 2517 PL5

Tabela 4 · Wymiary (w mm) i ciê¿ar
Regulator upustowy Typ 41-73 
Œrednica nominalna DN ... 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Zakres wartoœci
zadanych 
w bar

d³ugoœæ L 130 150 160 180 200 230 290 310 350
wysokoœæ H1 315 370 500 515
wysokoœæ H3 60 85 110 135

0,005 do 0,03
wysokoœæ H 425

–si³ownik Ø D = 490 mm, A = 1200 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 600 N

0,025 do 0,05
wysokoœæ H 425 480 610

–si³ownik Ø D = 490 mm, A = 1200 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 1200 N

0,05 do 0,25
wysokoœæ H 425 480 610 625
si³ownik Ø D = 380 mm, A = 640 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 1750 N

0,1 do 0,6
wysokoœæ H 425 480 610 625
si³ownik Ø D = 380 mm, A = 640 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 4400 N

0,2 do 1,2
wysokoœæ H 410 460 590 610
si³ownik Ø D = 285 mm, A = 320 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 4400 N

0,8 do 2,5
wysokoœæ H 410 465 595 610
si³ownik Ø D = 225 mm, A = 160 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 4400

2 do 5
wysokoœæ H 390 445 575 590
si³ownik Ø D = 170 mm, A = 80 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 4400 N

4,5 do 10
wysokoœæ H 390 445 575 590
si³ownik Ø D = 170 mm, A = 40 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 4400 N

8 do 16
wysokoœæ H 390 445 575 590
si³ownik Ø D = 170 mm, A = 40 cm2

napiêcie sprê¿yny zaworu F 8000 N
0,005 do 0,05

ciê¿ar dla 
¿eliwa szarego PN 16 1),
ok. in kg

28,5 29,5 35,5 37,5 41 57 64 –
0,05 do 0,6 22,5 23,5 29,5 31,5 35 51 58 67
0,2 do 2,5 16 18 23,5 25,5 29 45 52 61
2 do 16 12 13 18,5 21 24 40 47 56

1) +10% dla staliwa PN 40 i ¿eliwa sferoidalnego PN 25

uniwersalny regulator
upustowy typu 41-73

Rys. 5· Wymiary
ØD
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Monta¿
W typowych sytuacjach zawory nale¿y montowaæ w przewo-
dach poziomych tak, aby si³ownik zwiesza³ siê ku do³owi. Aby
zapobiec gromadzeniu siê kondensatu w zaworze, przewód
rurowy nale¿y poprowadziæ po obu jego stronach z lekkim
spadkiem.
Regulatory upustowe dla niskich ciœnieñ nale¿y montowaæ sto-
j¹co w pionie – si³ownik skierowany do góry.
Dalsze szczegó³y dotycz¹ce monta¿u zawiera instrukcja
EN 2517.
Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki
na korpusie.
– Zawory i si³owniki dostarczane s¹ w osobnych opakowa-

niach.
– Przewód impulsowy nie wchodzi w zakres dostawy. Nale¿y

go zamontowaæ odpowiednio do warunków lokalnych. Na
¿yczenie klienta oferujemy zestaw monta¿owy przewodu
impulsowego do bezpoœredniego poboru ciœnienia z korpusu
zaworu (zob. wyposa¿enie dodatkowe).

Wykres ciœnienia i temperatury
Zakres zastosowania zaworów regulacyjnych, dopuszczalne
ciœnienie i temperatura ograniczane s¹ przez wykres ciœnienia
i temperatury oraz ciœnienie nominalne (wed³ug DIN 2401).

Zmiany techniczne zastrze¿one

Wyposa¿enie dodatkowe
– z³¹czka gwintowana dla pod³¹czenia przewodu impulsowe-

go 3/8" z króæcem do nape³niania (zawarte w zakresie
dostawy i w cenie). Inne z³¹cza na indywidualne ¿yczenie.

– Naczynie kondensacyjne dla odbioru kondensatu i zabez-
pieczenia membrany roboczej przed zbyt wysokimi tem-
peraturami, wymagane dla pary i cieczy o temperaturze
powy¿ej 150°C.

– Zestaw monta¿owy przewodu impulsowego, do wyboru
z naczyniem kondensacyjnym lub bez, do bezpoœredniego
monta¿u na zaworze i si³owniku, do poboru ciœnienia bez-
poœrednio na korpusie zaworu, dla wartoœci zadanych � 2 bar.

Szczegó³owe dane na temat wyposa¿enia dodatkowego za-
wiera karta katalogowa T 2595.

Tekst zamówienia
Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73
ew. rozszerzona funkcja
DN ...
PN ... 
Materia³ korpusu ...
Wspó³czynnik Kvs ... 
Zakres wartoœci zadanej ... bar
Ew. wykonanie specjalne ... 
Wyposa¿enie dodatkowe ...
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Rys. 6 · Wykres ciœnienia i temperatury
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