
1. Budowa i sposób dzia³ania

Termostat bezpieczeñstwa s³u¿y do ograni-
czania temperatury przez zamykanie i blo-
kowanie zaworu regulacyjnego firmy SAM-
SON typ 2111, 2114, 2118 lub 2119
wspó³pracuj¹cego z termostatem.

Termostat bezpieczeñstwa sk³ada siê z przy-
³¹cza podwójnego ze sprê¿yn¹ pomocnicz¹
i termostatu wraz z kapilar¹, czujnikiem prê-
towym i os³on¹.

Przez pod³¹czenie dodatkowego termostatu
ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
STB zaczyna pracowaæ jako regulator tem-
peratury z ogranicznikiem temperatury bez-
pieczeñstwa TR/STB.

Atest typu

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
otrzyma³ atest typu TÜV zgodnie z DIN 3440.

Numer rejestru na ¿yczenie.

Termostat bezpieczeñstwa
Typ 2212

Rys. 1 · Typ 2212
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Temperatura medium wytwarza w czujniku
(9) ciœnienie przekazywane nastêpnie za
poœrednictwem kapilary na mieszek regula-
cyjny, gdzie przekszta³cane jest w si³ê na-
stawcz¹ i porównywane z si³¹ sprê¿yny. Si³a
sprê¿yny zale¿y od wartoœci temperatury
granicznej nastawionej za pomoc¹ nastaw-
nika wartoœci zadanej (11).

Jeœli mierzona temperatura przekroczy na-
stawion¹ wartoœæ graniczn¹, nast¹pi zwol-
nienie sprê¿yny pomocniczej. Za poœrednic-
twem trzpienia (6) i trzpienia grzyba (5)
sprê¿yna zamyka i blokuje zawór. Równie¿
w wypadku pêkniêcia kapilary lub nieszczel-
noœci w uk³adzie czujnika zawór regulacyjny
zamyka siê.

Ponowne otwarcie i w³¹czenie do eksploata-
cji mo¿liwe jest jedynie za pomoc¹ specjal-
nego narzêdzia po usuniêciu przyczyn awa-
rii i spadku temperatury o 5°C poni¿ej war-
toœci granicznej.

2. Monta¿

Termostat bezpieczeñstwa montowany jest w
instalacji zawsze w po³¹czeniu z zaworem re-
gulacyjnym jako ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa (STB) lub z kompletnym regulato-
rem jako regulator temperatury z ograniczni-
kiem temperatury bezpieczeñstwa TR/STB.

Termostat mo¿na po³¹czyæ z zaworem przed
lub po jego monta¿u w ruroci¹gu.

Fabrycznie nowe termostaty dostarczane s¹
ze zwolnion¹ sprê¿yn¹. Podczas monta¿u
na zaworze przy³¹cze podwójne musi zostaæ
lekko dociœniête, tak aby nakrêtka ko³pako-
wa (6) mog³a uchwyciæ gwint zaworu.

Po monta¿u termostat musi zostaæ odbloko-
wany, zob. rozdz. 3.2.

Podczas monta¿u nale¿y zwracaæ uwagê na
to, aby nie przekroczyæ dopuszczalnej tem-
peratury otoczenia 80°C (w wypadku dodat-
kowego wyzwalacza elektrycznego 60°C).
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Zawór regulacyjny typu 2114
 1 korpus zaworu
 2 gniazdo (wymienne)
 3 grzyb
 4 korpus mieszka
 4.1 mieszek stalowy
 5 trzpieñ grzyba ze sprê¿yn¹

Termostat temperatury bezpieczeñstwa
 6 trzpieñ sprê¿yny pomocniczej
 7 nakrêtka ko³pakowa
 8 Przy³¹cze podwójne ze sprê¿yn¹

pomocnicz¹
 9 czujnik temperatury z os³on¹
10 kapilara
11 nastawnik wartoœci granicznych
12 przy³¹cze dla termostatu 

regulacyjnego

Rys. 2
Ogranicznik temperatury 
bezpieczeñstwa STB z zaworem 
regulacyjnym typu 2114
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2.1 Monta¿ zaworu
Zawór powinien byæ montowany w ruroci¹-
gach poziomych z termostatem skierowanym
w dó³. Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny
z kierunkiem wskazywanym przez strza³kê
na korpusie zaworu.

2.2 Filtr
Poniewa¿ przenoszone wraz z przep³ywaj¹-
cym medium resztki uszczelek, pozosta³oœci
po spawaniu i inne zanieczyszczenia mog¹
zak³óciæ pracê, a przede wszystkim byæ
przyczyn¹ nieszczelnego zamkniêcia zawo-
ru, nale¿y przed zaworem zamontowaæ filtr
firmy SAMSON typ 2 NI. Kosz sita filtra musi
zwieszaæ siê ku do³owi. Nale¿y pamiêtaæ o
zachowaniu dostatecznej iloœci miejsca do
wymontowania sita.

2.3 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
zaworem po jednym rêcznym zaworze odci-
naj¹cym, s³u¿¹cym do zamkniêcia instalacji
w celu jej oczyszczenia i konserwacji lub te¿
podczas d³u¿szych przerw w eksploatacji.
Dla kontroli nastawionej wartoœci zadanej
(wartoœæ temperatury granicznej) zaleca siê
zainstalowanie w pobli¿u czujnika termome-
tru zanurzonego w medium.

2.4 Monta¿ czujnika temperatury

Uwaga! W ¿adnym wypadku nie wolno od-
³¹czaæ termostatu z kapilar¹ i czujnika tem-
peratury od przy³¹cza podwójnego. Próba
rozkrêcenia spowoduje uszkodzenie i utra-
tê gwarancji.

Po³o¿enie monta¿owe czujnika temperatury i
jego os³ony jest dowolne. Musi on byæ jednak
ca³kowicie zanurzony w regulowanym me-
dium. Miejsce monta¿u czujnika nale¿y wy-
braæ w taki sposób, aby nie dochodzi³o w
nim do przegrzewów lub wystêpowania
wyraŸnych stref nieczu³oœci.

W wypadku regulatora temperatury z ogra-
nicznikiem temperatury bezpieczeñstwa
(TR/STB) nale¿y umieœciæ czujnik termostatu
bezpieczeñstwa w pobli¿u czujnika termo-
statu regulacyjnego.

W miejscu monta¿u czujnika nale¿y wspa-
waæ mufê G1 z gwintem wewnêtrznym.
Os³onê wetkn¹æ we wspawany króciec.
Wsun¹æ czujnik i przykrêciæ za pomoc¹ œru-
by zaciskowej.

Uwaga: Aby zapobiec powstawaniu korozji,
nale¿y pamiêtaæ o stosowaniu materia³ów te-
go samego rodzaju.

W wymienniku ciep³a ze stali nierdzewnej
nale¿y zastosowaæ os³onê czujnika ze stali
nierdzewnej.
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Rys. 3 · Ogranicznik temperatury STB (po lewej), 
      regulator temperatury z ogranicznikiem temperatury (po prawej) TR/STB
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2.4.1 Kapilara

Kapilarê zamontowaæ w taki sposób, ¿eby
nie dosz³o do jej mechanicznych uszkodzeñ.
Najmniejszy promieñ giêcia wynosi 50 mm.
Zbêdn¹ d³ugoœæ kapilary zrolowaæ, w ¿ad-
nym wypadku nie wolno jej skracaæ. Tempe-
ratura otoczenia na ca³ej d³ugoœci kapilary
powinna byæ w miarê mo¿liwoœci sta³a.

2.5 Wyposa¿enie dodatkowe

W przy³¹czu mo¿na zainstalowaæ dodatkowo
wyzwalacz i/lub sygnalizator elektryczny.

2.5.1  Wyzwalacz elektryczny (rys. 4)

W tej wersji termostat jest wyposa¿ony w ele-
ktromagnes pod³¹czony do pomocniczego
obwodu steruj¹cego. Przerwa w obwodzie
powoduje zwolnienie elektromagnesu i za-
dzia³anie termostatu (zamkniêcie zaworu)

2.5.2 Sygnalizator elektryczny (rys. 5)

Sygnalizator elektryczny posiada mikroprze-
³¹cznik (maks. obci¹¿enie 10 A, 125V,
250V), który w wypadku przekroczenia war-
toœci granicznej temperatury lub przerwy w
obwodzie czujnika (pêkniêcie kapilary) wy-
sy³a odpowiedni sygna³ steruj¹cy.

3. Obs³uga

3.1 Nastawa wartoœci granicznych

Termostat bezpieczeñstwa jest nastawiony
fabrycznie na okreœlon¹ wartoœæ podan¹ na
zamówieniu.

Jeœli nie podano ¿adnej wartoœci, to dla za-
kresu 40 do 95°C nastawiony jest na 90°C,
a zakres 70 do 120° - 110°C.

Zmiany nastawy mo¿na dokonaæ poprzez
obrót czarnego pokrêt³a z tworzywa sztucz-
nego.

Obrót w prawo obni¿a, a obrót w lewo po-
dwy¿sza temperaturê graniczn¹.

Jeden obrót odpowiada zmianie nastawy o ok.
2,5°C.

W wypadku dok³adnej nastawy temperatury
ograniczenia nale¿y najpierw przekrêciæ w
lewo czarne pokrêt³o z tworzywa sztucznego
ustawiaj¹c temperaturê na maks. wartoœæ
zadan¹.

Oznaczenie skali Zakres nastaw °C

40 do 95 70 do 110

0 40 70
1 55 85

2 70 105

3 85 120

4 95

Rys 4 · Schemat wyzwalacza elektrycznego Rys. 5 · Schemat sygnalizatora
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Czujnik temperatury musi przebywaæ przy-
najmniej 5 min w medium o temperaturze
odpowiadaj¹cej temperaturze granicznej.
Nastêpnie wolno obracaæ pokrêt³o w lewo,
a¿ temperatura graniczna zostanie osi¹gniê-
ta i nast¹pi zadzia³anie temostatu.
Wa¿ne: Nastawy tej nale¿y dokonaæ po za-
montowaniu termostatu na zaworze regula-
cyjnym.

3.2 Odblokowanie termostatu
Odblokowania, po usuniêciu przyczyn nale-
¿y dokonaæ za pomoc¹ dŸwigni poci¹gaj¹c
j¹ do góry. Zadzia³anie termostatu sygnali-
zuje po³o¿enie trzpienia u góry (patrz rys. 6)
Uwaga! Odblokowanie mo¿liwe jest jedynie
wówczas, gdy temperatura ograniczenia
spadnie co najmniej 10°C poni¿ej nastawionej
wartoœci granicznej. W wypadku urz¹dzenia
z wyzwalaczem elektrycznym elektromagnes
musi znajdowaæ siê pod napiêciem.

Rys. 6 · Odblokowanie

trzpieñ

dŸwignia,
 numer kat. 1490-7399

odblokowaniezablokowany
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4. Wymiary w mm
Przy³¹cza DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 65 80 100 125 150 2002) 2502)

Zawór regulacyjny Typ 2111 i 2114 2111 2114

D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 290 310 350 400 480 600 730

H1 do 150°C lub 220°C 225 205 300 355 460 590 730

do 300°C lub 350°C 365 345 440 495 600 730 870

Ciê¿ar (korpus PN 16) 1) ok. kg 5 5,5 6,5 13 13,5 16 24 26 37 27 32 40 70 113 255 300

Zawór regulacyjny Typ 2118 i 2119 2118 2119

D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 290 310 350 400 480 —

H2 70 80 85 100 105 120 130 140 150 130 140 150 190 210 —

H1 do 150°C lub 220°C (300°C)3) 285 280 205 325 395 460 590 —

do 300°C lub 350°C 425 420 345 465 535 600 730 —

Ciê¿ar (korpus PN 16) 1) ok. kg 6 7 8,5 15 17 19 29 44 66 32 50 71 auf Anfrage —

Wysokoœæ
ca³kowita H

STB Typ .../2212 H = H1 + 255

TR/STB H = H1 + 515

Termostat temperatury bezpieczeñstwa typu 2212

Ciê¿ar ok. kg 3,5
1) +15% dla PN 25/40
2) na zapytanie
3) dla typu 2118: DN 15 do DN 50
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Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa z termostatem bezpieczeñstwa typ 2212
z zaworem przelotowym typu 2111/typu 2114            z zaworem trójdrogowym typu 2118/typu 2119
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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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