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Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 45-6 ⋅ z si³ownikiem otwieraj¹cym
do monta¿u w przewodach spinaj¹cych i obejœciowych

Zastosowanie
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ dla rozbudowanych systemów ruro-
ci¹gowych i instalacji przemys³owych · Wartoœæ zadana ró¿ni-
cy ciœnieñ w zakresie od 0,1 do 4 bar · Zawory o œrednicy
nominalnej DN 15 do DN 50 · Ciœnienie nominalne PN 25 · Dla
cieczy o temperaturze do 150°C i gazów o temperaturze do
80°C.

Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu przelotowego i si³ownika.
Urz¹dzenia reguluj¹ ró¿nicê ciœnieñ do wartoœci zadanej na-
stawionej na si³owniku.

Cechy charakterystyczne
• nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bez-

poœredniego dzia³ania
• przeznaczony dla wody i innych cieczy lub gazów, o ile nie

powoduj¹ one korozji zastosowanych materia³ów
• wykonanie specjalne dla olejów
• zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo
• regulator kompletnie zmontowany, nie ma koniecznoœci insta-

lowania przewodów impulsowych podczas monta¿u
• wymienna membrana regulacyjna
• niewielka wysokoœæ zabudowy dziêki kompaktowemu wy-

konaniu pakietu sprê¿yn.

Wykonanie
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ przeznaczone do montowania
w przewodach spinaj¹cych lub obejœciowych (zob. przyk³ady
zastosowania).
Zawory o œrednicy DN 15 do DN 50 · Przy³¹cza gwintowane
z koñcówkami do wspawania (wykonanie specjalne z koñców-
kami gwintowanymi lub ko³nierzami nakrêcanymi), zawory
o œrednicy DN 32, DN 40 i DN 50 tak¿e w wykonaniu ko³nie-
rzowym z ¿eliwa sferoidalnego.
Z si³ownikiem otwieraj¹cym i p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej,
z zamontowanym przewodem ciœnienia minusowego i przy-
³¹czem dla ciœnienia plusowego poprzez otwór w korpusie za-
woru. Grzyb odci¹¿ony ciœnieniowo.

Wykonanie specjalne
– wykonanie zgodnie z normami ANSI
– z elementami wewnêtrznymi odpornymi na dzia³anie olejów
– zredukowane wartoœci Kvs dla zaworów o œrednicy DN 15
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Rys. 1 · Regulator ró¿nicy ciœnieñ typu 45-6, z przy³¹czami
gwintowanymi z koñcówkami do wspawania

Wzrost ró¿nicy ciœnieñ powoduje otwarcie zaworu.



Sposób dzia³ania (rys. 3)
Medium przep³ywa przez zawór (1) w kierunku wskazywanym
przez strza³kê na korpusie. Po³o¿enie grzyba (3), a co za tym
idzie, wielkoœæ wolnej przestrzeni pomiêdzy gniazdem (2)
a grzybem decyduje przy tym o ró¿nicy ciœnieñ ∆p.
Regulowana ró¿nica ciœnieñ jest przenoszona na membranê
regulacyjn¹ (6.1), na której jest przekszta³cana w si³ê. W tym
celu ciœnienie za zaworem (ciœnienie minusowe) jest doprowa-
dzane przez zamontowany przewód impulsowy do zewnêtrz-
nej komory membrany (strona minusowa) si³ownika (6).
Ciœnienie przed zaworem (ciœnienie plusowe) oddzia³uje po-
przez otwór w korpusie zaworu (11.1) na stronê plusow¹ mem-
brany.
Wytwarzana si³a nastawcza powoduje przestawienie zaworu
grzyba w zale¿noœci od sta³ej pakietu sprê¿yn (8) i nastawy do-
konanej na nastawniku wartoœci zadanej (10).
Zawór jest odci¹¿ony ciœnieniowo, dziêki czemu eliminowane
s¹ oddzia³uj¹ce na grzyb si³y zale¿ne od ró¿nicy ciœnieñ.

Monta¿
Regulator mo¿na montowaæ w przewodach
o przebiegu poziomym i pionowym, regulatory
o œrednicy wiêkszej od DN 32 mo¿na montowaæ
tylko w przewodach o przebiegu poziomym
i z si³ownikiem skierowanym ku do³owi.
Generalne nale¿y stosowaæ siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:
– kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z kierunkiem wskazy-

wanym przez strza³kê na korpusie
– w miarê mo¿liwoœci przez zaworem nale¿y zamontowaæ

filtr (np. typu 1 NI firmy SAMSON).
Szczegó³owe informacje s¹ zawarte w instrukcji obs³ugi
EB 3126.
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Rys. 3 · Sposób dzia³ania

11
11.1

1
1.1

2

3

4

5

6.1

6

7

8

9

10

p1 p2

Regulator typu 45-6 z przy³¹czami gwintowanymi
z koñcówkami do wspawania

Rys. 2 · Przyk³ady zastosowania
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1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa

z uszczelk¹ i koñcówk¹
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2 gniazdo (wymienne)
3 grzyb (z odci¹¿eniem

ciœnieniowym)
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu

6 si³ownik
6.1 membrana regulacyjna
7 trzpieñ si³ownika
8 sprê¿yna (pakiet sprê¿yn)
9 talerz sprê¿yny
10 nastawnik wartoœci

zadanej
11 przewód impulsowy
11.1 otwór
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odwrócone o 90°C.
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Regulator typu 45-6 z zaworem w wykonaniu ko³nierzowym

korpus si³ownika
i przewód
impulsowy
narysowane
odwrócone
o 90°C.



3 T 3126 PL

Tabela 1 · Dane techniczne
Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 1) 40 1) 50 1)

Wspó³czynnik Kvs 2,5 6,3 8 12,5 16 20

wykonania specjalne 0,4 ⋅ 1 ⋅ 4 −

zawór ko³nierzowy − 12,5 20 25

Wspó³-
czynnik „z”

wykonanie standardowe 0,6 0,55 0,55 0,45

zawór ko³nierzowy − 0,45 0,4

Ciœnienie nominalne PN 25

Max. ró¿nica ciœnieñ ∆p w zaworze 20 bar 16 bar

Max. dopuszczalna temperatura ciecze: 130 °C ⋅ niepalne gazy: 80 °C

Zakresy wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ

Nastawa p³ynna
0,1 do 1 bar 0,2 do 1 bar

0,5 do 2 bar ⋅ 1 do 4 bar

1) dodatkowe wykonanie: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego (EN-JS1049)

Tabela 2 · Materia³y · nr materia³u zgodnie z DIN EN

Korpus mosi¹dz czerwony CC491K (G-CuSn5ZnPb, Rg 5) � ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 (GGG-40.3)

Gniazdo stal nierdzewna 1.4305

Grzyb
PN 25 mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu z uszczelnieniem miêkkim z EPDM 1)

PN 16 mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu i tworzywo sztuczne z uszczelnieniem miêkkim z EPDM 1)

Sprê¿yny zaworu stal nierdzewna 1.4310

Membrana regulacyjna EPDM z wk³adk¹ tekstyln¹ 1)

Pierœcienie uszczelniaj¹ce EPDM 1)

1) wykonanie specjalne dla olejów (ASTM I, II, III): FPM (kauczuk fluorowy)

Wykres ciœnienia i temperatury

Rys. 4 · Wykres ciœnienia i temperatury
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Zakres zastosowania, dopuszczalne ciœnienia i temperatury
s¹ ograniczane przez wykres ciœnienia i temperatury i ciœnienie
nominalne (zgodnie z norm¹ DIN 2401).

EN-JS1049 (GGG-40.3) °C 50 100

Dop. ciœnienie bar 25 21

Wykres przep³ywu dla wody

Rys. 5 · Wykres przep³ywu
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Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnienie typu 45-6
DN ..., PN …
Wspó³czynnik Kvs ..., dop. temperatura … °C
z koñcówkami do wspawania/gwintowanymi/ko³nierzami na-
krêcanymi/z kopusem ko³nierzowym DN 32, DN 40 i DN 50
Zakres wartoœci zadanej … bar
ew. wykonanie specjalne Zmiany techniczne zastrze¿one

T 3126 PL

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02-180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90
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Rys. 6 · Wymiary

Wymiary
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Regulator typu 45-6 z przy³¹czami gwintowanymi
z koñcówkami do wspawania (wykonanie standardowe)

Wymiary w mm · wykonanie standardowe

Œrednica
nominalna DN 15 20 25 321) 401) 501)

Œrednica rury Ø d 21,3 26,8 32,7 42 48 60

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

Wysokoœæ H 32 45

Wysokoœæ H1 240 260 405

Ø D 116 160

1) wykonanie dodatkowe: zawór z korpusem ko³nierzowym

Wymiary i ciê¿ar zaworów regulacyjnych z korpusami ko³nierzowymi
(DN 32, DN 40 i DN 50) s¹ takie same jak zaworów z nakrêcanymi
ko³nierzami!

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg · razem z elementami
przy³¹czeniowymi

Œrednica
nominalna DN 15 20 25 32 40 50

z koñcówkami do wspawania

D³ugoœæ L1 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar, oko³o kg 2,0 2,1 2,2 8,5 9 9,5

z koñcówkami gwintowanymi

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewn. A G 1
2 G 3

4 G 1 G 11
4 G 1 1

2 G 2

Ciê¿ar, oko³o kg 2,0 2,1 2,2 8,5 9,0 9,5

z ko³nierzami nakrêcanymi1) 2)

lub z korpusem ko³nierzowym (DN 32 do 50)

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar, oko³o kg 3,4 4,1 4,7 11,7 13,0 14,5

1) PN 16/25
2) w zaworach o œrednicy DN 40 i DN 50 ko³nierz jest ju¿ zamontowany

L2

A

SW
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Regulator typu 45-6 z zaworem ko³nierzowym
(DN 32 do DN 50)


