
Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 46
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu
Typ 46-5 N · ró¿nica ciœnieñ nastawiona na 0,3/0,5 bar

monta¿ w przewodzie ciœnienia minusowego, np. przewodzie powrotnym

Zastosowanie
Regulator ro¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu dla lokal-
nych systemów ciep³owniczych i du¿ych sieci grzewczych wartoœci
zadane przep³ywu od 0,1 do 1 m3/h ciœnienie nominalne PN 10
œrednica nominalna DN 15 dla uzdatnionej wody o temperatu-
rze do 110 °C, gazów niepalnych o temperaturze do 80°C.

Zawór zamyka, gdy zadana wartoœæ ró¿nicy ciœnieñ/ przep³y-
wu zostanie przekroczona.

Regulatory typu 46-5 s¹ proporcjonalnymi regulatorami bez-
poœredniego dzia³ania przeznaczonymi do wykorzystania
w technice grzewczej.

Stosowane s¹ one do ograniczania wartoœci ró¿nicy ciœnieñ do
0,3 lub 0,5 bar oraz ograniczania przep³ywu do wartoœci z za-
kresu 0,1 do 1 m3/h lub 0,12 do 0,5 m3/h (wykonanie specjal-
ne). Regulator ogranicza przep³yw wed³ug górnej wartoœci.
Wbudowana sprê¿yna nastawcza zadaje mierniczy spadek
ciœnienia wymagany do ograniczenia przep³ywu oraz wartoœæ
zadan¹ ró¿nicy ciœnieñ.

Charakterystyczne cechy
• niewymagaj¹cy konserwacji regulator bezpoœredniego

dzia³ania,
• przeznaczony dla wody i gazów niepalnych,
• szeroki zakres wartoœci zadanych nastawianych na d³awi-

ku zgodnie z wykresem,
• zawór jednogniazdowy z uszczelnieniem miêkkim, brak od-

ci¹¿enia ciœnieniowego,
• przeznaczony przede wszystkim dla lokalnych systemów

ciep³owniczych,
• niski poziom szumów, stabilnoœæ pracy, nie wymaga kon-

serwacji,

Wykonania
Regulator sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego z nastawnym
d³awikiem s³u¿¹cym do ograniczenia przep³ywu oraz zinte-
growanego si³ownika. Wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ nasta-
wiona jest na sta³e.

Regulator przep³ywu przeznaczony jest do instalacji w przewo-
dzie powrotnym domowego wêz³a cieplnego zawór regulacyj-
ny DN 15 z obustronnym przy³¹czem gwintowanym zgodnym
z ISO 228/1 - G¾ B umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie koñcówek
gwintowanych, koñcówek do wspawania lub wlutowania d³a-
wik do nastawy wartoœci zadanej przep³ywu.

Wykonanie weg³ug ANSI na ¿yczenie

Wyposa¿enie dodatkowe
– koñcówki gwintowane G½, koñcówki do wspawania lub
wlutowania
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Rys. 1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu
typu 46-5 N, wykonanie z koñcówkami do wlutowania



Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku wskazanym przez
strza³kê na korpusie. Wielkoœæ przeœwitu miêdzy d³awikiem
(11) i grzybem zaworu (3) decyduje o wartoœci przep³ywu �V
i ró¿nicy ciœnieñ �p.
Ciœnienie plusowe w instalacji (ciœnienie zasilaj¹ce) doprowa-
dzane jest przez umieszczony na zewn¹trz przewód impulso-
wy (7) na stronê ciœnienia plusowego (8) membrany regulacyj-
nej (9). Ciœnienie za nastawnym d³awikiem (mierniczy spadek
ciœnienia) poprzez otwór w grzybie zaworu (3) i trzpieniu grzy-
ba (4) oddzia³uje na stronê ciœnienia minusowego membrany
regulacyjnej (9). Ró¿nica ciœnieñ wynikaj¹ca z wartoœci obu
ciœnieñ przekszta³cana jest w si³ê steruj¹c¹. Je¿eli si³a steruj¹ca
jest wiêksza ni¿ si³a wbudowanej sprê¿yny nastawczej (5), za-
wór zostaje zamkniêty. W przeciwnym wypadku zawór zostaje
otwarty.
Wbudowana sprê¿yna nastawiona jest na sta³e na wartoœæ
ró¿nicy ciœnieñ 0,3 lub 0,5 bar. Zapewnia ona równie¿ mierni-
czy spadek ciœnienia wymagany do ograniczenia przep³ywu.
Za pomoc¹ d³awika (11) nastawia siê maks. przep³yw (ograni-
czenie przep³ywu), zmieniaj¹c w ten sposób przekrój przep³y-
wowy zaworu, aby przy wymaganym przep³ywie ró¿nica ciœ-
nieñ i mierniczy spadek ciœnienia by³y sobie równe.

Ró¿nica ciœnieñ na zaworze
Przy wyborze wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ �pSoll nale¿y
zwróciæ uwagê, aby wynika³a ona ze spadku ciœnienia ca³ko-
wicie otwartej instalacji oraz spadku ciœnienia na d³awiku.

�pzadana = �pinstalacji + �pd³awika

Aby uzyskaæ maksymalny przep³yw, wartoœæ zadana ró¿nicy
ciœnieñ musi byæ wy¿sza co najmniej o 0,2 bar od ró¿nicy ciœ-
nieñ w instalacji. Je¿eli zadana wartoœæ ró¿nicy ciœnieñ bêdzie
wy¿sza tylko o 0,1 bar od ró¿nicy ciœnieñ ca³kowicie otwartej
instalacji maks. przep³yw zostanie zredukowany do 0,7 m3/h.
Minimaln¹ wymagan¹ ró¿nicê ciœnieñ �pmin miêdzy zasila-
niem i powrotem nale¿y wyliczyæ ze wzoru:

�pmin = ∆pzadana +
�V
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Tabela 1 · Dane techniczne

Œrednica nominalna DN 15

Przy³¹cze ISO 228/1- G ¾ B

Rodzaj przy³¹cza
koñcówki gwintowane G½
koñcówki do wspawania
koñcówki do wlutowania

Wspó³czynnik KVS
wykonanie standardowe
wykonanie specjalne

2,5
1,6

Ciœnienie nominalne PN 10

Max. dopuszcz. ró¿nica ciœnieñ �p 4 bar

Max. dopuszczalna temperatura
uzdatniona woda
gazy niepalne

110°C
80°C

Wspó³czynnik "z" 0,43

Zakres wartoœci zadanych przep³ywu
dla wody przy mierniczym spadku
ciœnienia 0,2 bar

wykonanie standardowe
wykonanie specjalne

0,1 do 1 m3/h
0,12 do 0,5 m3/h

Wartoœæ zadana �p1), do wyboru 0,3/0,5 bar
1) Aby osi¹gn¹æ max. przep³yw, wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ musi

byæ wy¿sza co najmniej o 0,2 bar od ró¿nicy ciœnieñ w instalacji.

Tabela 2 · Materia³y (WN = nr materia³u)

Korpus G-CuSn5ZnPb

Si³ownik WN 1.4301 h

Grzyb WN 1.4301 z uszczelnieniem z EPDM

D³awik mosi¹dz nieulegaj¹cy odcynkowaniu

Trzpieñ grzyba WN 1.4305

Gniazdo G-CuSn5ZnPb

Sprê¿yna zaworu WN 1.4310 K

Membrana EPDM bez wk³adki tekstylnej

Koñcówka gwintowana mosi¹dz

Koñcówka do wlutowania mosi¹dz czerwony

Koñcówka do wspawania St 37

�pmin minimalna ró¿nica ciœnieñ ponad zaworem
�pSoll wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ
�pAnlage ró¿nica ciœnieñ dla ca³kowicie otwartej instalacji
�pWirk mierniczy spadek ciœnienia, specjalnie na potrzeby pomiaru

przep³ywu wytworzony przy d³awiku spadek ciœnienia
�V nastawiony przep³yw
KVS wspó³czynnik przep³ywu zaworu
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Rys. 2 · Sposób dzia³ania

1 korpus
2 gniazdo
3 grzyb z otworem
4 trzpieñ grzyba z otworem
5 sprê¿yna nastawcza
6 si³ownik
7 przewód steruj¹cy

dla ciœnienia plusowego

8 strona ciœnienia
plusowego

9 membrana regulacyjna
10 strona ciœnienia

minusowego
11 nastawa wartoœci

przep³ywu (d³awik)
11.1 pokrywa nastawnika

przep³ywu



Wymiary

Monta¿
– Regulator przystosowany jest przede wszystkim do monta¿u

w poziomych przewodach rurowych.
– Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z kierunkiem wskaza-

nym przez strza³kê na korpusie.
– Si³ownik powinien zwieszaæ siê ku do³owi.

Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu typu
46-5 N

Zakres wartoœci zadanych przep³ywu dla wody przy mierni-
czym spadku ciœnienia 0,2 bar: 0,1 do 1 m3/h (wykonanie
standardowe)/0,12 do 0,5 m3/h (wykonanie specjalne)

Wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ 0,3/0,5 bar

Wyposa¿enie dodatkowe
obustronne przy³¹cze gwintowane z koñcówkami do wspawa-
nia / koñcówkami gwintowanymi G 1/2 koñcówkami do wluto-
wania
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Rys. 3 · Wymiary

65

~6
5

65

ISO 228/1-G ¾ B

Ø95

SW30

129

G
½

koñcówki gwintowane

SW30

L

Ø
21

,3

di

koñcówki do wlutowania

SW30

210

Ø
21

,3

koñcówki do wspawania

koñcówki do wlutowania · wymiary

Wewnêtrzna Ø di 15 18

D³ugoœæ L 107 103

Zastosowanie

Rys. 4 · Przyk³ad zastosowania

_

+

ciê¿ar
zawór z si³ownikiem: ok. 0,85 kg

Typ 46-5 N

sta³e przy³¹cze do si³ownika
przewidzieæ przy monta¿u

�pmin

Typ 46-5 N
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