
Regulatory wielofunkcyjne bezpoœredniego dzia³ania
do regulacji przep³ywu z dodatkowym si³ownikiem elektrycznym

Typ 2488 N/5856

Zastosowanie
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania do regulacji przep³ywu
i ró¿nicy ciœnieñ w instalacjach ciep³owniczych. W kombinacji
z si³ownikiem elektrycznym do pod³¹czenia sygna³u steru-
j¹cego z elektronicznego regulatora c.o.

Przeznaczone przede wszystkim dla lokalnych sieci ciep³owni-
czych i du¿ych instalacji grzewczych.

Zawór regulacyjny o œrednicy nominalnej DN 15 ciœnienie no-
minalne PN 10 zakres wartoœci zadanych przep³ywu 0,1 do
0,5 lub 0,3 do 1,0 m3/h przy mierniczym spadku ciœnienia 0,2
bar dla uzdatnionej wody o temperaturze do 110°C, gazów
niepalnych o temperaturze do 80°C.

Wzrost przep³ywu lub sygna³ wyjœciowy "zamknij" z regulato-
ra elektronicznego powoduje zamykanie zaworu.

Regulatory wielofunkcyjne sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjne-
go ze zintegrowanym si³ownikiem membranowym i si³ownika
elektrycznego typu 5856.

Charakterystyczne cechy
• niewymagaj¹cy konserwacji, sterowany przez medium re-

gulator przep³ywu bezpoœredniego dzia³ania,
• jednogniazdowy zawór przelotowy,
• do wyboru z po³¹czeniem gwintowanym z koñcówkami

gwintowanymi, do wspawania lub wlutowania,
• grzyb z uszczelnieniem miêkkim,
• przy³¹cze do monta¿u si³ownika elektrycznego i nastawy

przep³ywu.

Wykonania
Regulator przep³ywu typu 2488 N/5856 · zawór regulacyjny
typu 2488 N z obustronnym przy³¹czem gwintowanym zgodnym
z ISO 228/1 - G¾ B umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie koñcówek
gwintowanych G½, koñcówek do wspawania lub wlutowania
si³ownik elektryczny typu 5856.

Wyposa¿enie dodatkowe
– koñcówki gwintowane G½, koñcówki do wspawania lub

wlutowania

Wykonanie weg³ug ANSI na ¿yczenie
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Rys. 1 · Regulator przep³ywu z si³ownikiem elektrycznym
typu 2488 N/5856



Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór (1) w kierunku wskazanym
przez strza³kê na korpusie. Wielkoœæ przeœwitu miêdzy d³awi-
kiem (11) i grzybem zaworu (3) decyduje o przep³ywie.

W celu regulacji przep³ywu, pod³¹czony za pomoc¹ przy³¹cza
(12) si³ownik elektryczny typu 5856 zmienia po³o¿enie d³awi-
ka. Si³ownik jest przestawiany przez sygna³ steruj¹cy regulato-
ra elektronicznego i poprzez zmianê po³o¿enia d³awika od-
dzia³ywuje na wielkoœæ przep³ywu.

Przestawiany p³ynnie d³awik (11) wbudowany jest ponad
gniazdo zaworu (2) i pe³ni rolê nadajnika mierniczego spadku
ciœnienia i nastawnika wartoœci zadanej. Za pomoc¹ œruby na-
stawczej (13) ogranicza siê przep³yw poprzez zmniejszenie
przekroju d³awika, dziêki czemu przy maksymalnej wartoœci
przep³ywu ró¿nica ciœnieñ i mierniczy spadek ciœnienia s¹ jed-
nakowe.

Poni¿ej gniazda zaworu znajduje siê grzyb zaworu (3), który
jest po³¹czony bezpoœrednio z si³ownikiem (6). Membrana re-
gulacyjna (9) wraz ze sprê¿yn¹ nastawcz¹ (5) ustala mierniczy
spadek ciœnienia ponad d³awikiem na poziomie 0,2 bar.

Ciœnienie wystêpuj¹ce przed zaworem przenoszone jest przez
zewnêtrzny przewód impulsowy (7) na stronê ciœnienia pluso-
wego (8) membrany regulacyjnej (9); ciœnienie minusowe po-
wstaj¹ce bezpoœrednio za d³awikiem przenoszone jest przez
otwór w grzybie zaworu na stronê ciœnienia minusowego (10).
Je¿eli powsta³a ró¿nica ciœnieñ ponad membran¹ regulacyjn¹
przekracza nastawion¹ wartoœæ mierniczego spadku ciœnienia
0,2 bar, membrana przemieszcza siê i przeœwit miêdzy grzy-
bem i gniazdem zaworu zmniejsza siê proporcjonalnie do ró¿-
nicy ciœnieñ. Si³ownik (6) przestawia trzpieñ zaworu do mo-
mentu, a¿ spadek ciœnienia w zaworze powsta³y ponad d³awi-
kiem i zadany mierniczy spadek ciœnienia zrównaj¹ siê.

Ró¿nica ciœnieñ na zaworze
Minimaln¹ wymagan¹ ró¿nicê ciœnieñ �pmin miêdzy zasila-
niem i powrotem oblicza siê ze wzoru:

�pmin = �pWirk +
�V
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Rys. 2 · Sposób dzia³ania – widok w kierunku przep³ywu

1 korpus zaworu
2 gniazdo zaworu
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna nastawcza
6 si³ownik
7 przewód impulsowy dla ciœnienia plusowego
8 strona ciœnienia plusowego
9 membrana regulacyjna
10 strona ciœnienia minusowego
11 d³awik (kryza)
12 trzpieñ d³awika
13 ograniczenie wartoœci przep³ywu (œruba nastawcza)
14 przy³¹cze

�pmin minimalna ró¿nica ciœnieñ na zaworze

�pWirk mierniczy spadek ciœnienia, specjalnie na potrzeby po-
miaru przep³ywu wytworzony przy d³awiku spadek
ciœnienia

�V natê¿enie przep³ywu

KVS wspó³czynnik przep³ywu zaworu
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Monta¿
– Regulatory przystosowane s¹ przede wszystkim do monta¿u

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

nym przez strza³kê na korpusie.
– Si³ownik elektryczny musi znajdowaæ siê ponad korpusem

zaworu.
– W wypadku izolowania zaworu regulacyjnego si³ownik

elektryczny i nakrêtkê ko³pakowa nale¿y pozostawiæ nieza-
izolowane.

– Przestrzegaæ dopuszczalnego zakresu temperatur!
Je¿eli zostanie przekroczona dopuszczalna temperatura na
przy³¹czu, nale¿y zastosowaæ element izoluj¹cy.
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Tabela 1 · Dane techniczne

Zawór regulacyjny typu 2488 N

Œrednica nominalna DN 15

Przy³¹cze ISO 228/1- G ¾ B

Rodzaj przy³¹cza
koñcówki gwintowane G ½
koñcówki do wspawania
koñcówki do wlutowania

Wspó³czynnik KVS
wykonanie standardowe
wykonanie specjalne

2,5
1,6

Ciœnienie nominalne PN 10

Max. dop. ró¿nica ciœnieñ �p 4 bar

Max. dopuszczalna temperatura
uzdatniona woda
gazy niepalne

110°C
80°C

Wspó³czynnik "z" 0,43

Wartoœæ krañcowa mierniczego
spadku ciœnienia 0,2 bar

Zakres wart. zadanych przep³ywu/
ograniczenie dla wody przy
wartoœci krañcowej mierniczego
spadku ciœnienia 0,2 bar

wykonanie standardowe
wykonanie specjalne

0,3 do 1 m3/h
0,1 do 0,5 m3/h

Si³ownik elektryczny typu 5856

Przy³¹cze elektryczne 230 V, 50 Hz

Pobór mocy ok. 7 VA

Skok nominalny 6 mm

Czas przestawienia
dla skoku zaworu (6 mm) ok. 140 s

Nominalna si³a nacisku osiowego 180 N

Dop. zakres temperatur otoczenia 0 do 50°C

Dop. zakres temp. dla przy³¹cza 0 do 110°C

Stopieñ ochrony (monta¿ pionowy) IP 43

Tabela 2 · Materia³y (WN = nr materia³u)

Zawór regulacyjny typu 2488 N

Korpus zaworu G-CuSn5ZnPb

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

Element izoluj¹cy WN 1.4305, CuZn40Pb2zh,
PTFE, EPDM, FPM

Si³ownik elektryczny typu 5856

Obudowa tworzywo sztuczne (PPO)

Nakrêtka ko³pakowa mosi¹dz

Rys. 3 · Poœrednie pod³¹czenie lokalnej sieci ciep³owniczej
z regulatorem przep³ywu

Przyk³ad zastosowania

Typ 2488 N/5856



Tekst zamówienia
Regulator przep³ywu typu 2488 N/5856

z zaworem regulacyjnym typu 2488 N i si³ownikiem typu 5856

Zakres wartoœci zadanej przep³ywu przy mierniczym spadku
ciœnienia 0,2 bar:
0,1 do 0,5 m3/h (wykonanie specjalne) lub 0,3 do 1,0 m3/h
(wykonanie standardowe)

Wyposa¿enie dodatkowe:
koñcówki gwintowane G ½, koñcówki do wspawania lub wlu-
towania (d1 = 15 lub 18 mm)
Element izoluj¹cy Zmiany techniczne zastrze¿one

T 3136 PL

D
F

03
/0

3

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02-180 Warszawa · Al. Krakowska 197
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Rys. 4 · Wymiary w mm

Wymiary
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koñcówki do wspawania
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d1

koñcówki do wlutowania

Koñcówki do wlutowania · Wymiary

Wewnêtrzna Ø d1 15 18

D³ugoœæ L 107 103


