Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44
Typ 44-1 B · reduktor ciœnienia
Typ 44-6 B · regulator upustowy
Zastosowanie
Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾
i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 · ciœnienie nominalne
PN 25 · dla powietrza o temperaturze do 150°C, azotu o temperaturze do 200°C, innych gazów o temperaturze do 80°C i
cieczy o temperaturze do 150°C

Reduktor ciœnienia typu 44-1 B
zawór zamyka, gdy wzrasta ciœnienie za zaworem.
Regulator upustowy typu 44-6 B
zawór otwiera, gdy wzrasta ciœnienie przed zaworem.

Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego i si³ownika
z mieszkiem nastawczym i nastawnikiem wartoœci zadanej.
Cechy charakterystyczne
• nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bezpoœredniego dzia³ania
• szeroki zakres i wygodna nastawa wartoœci zadanych
• zawór jednogniazdowy wyposa¿ony w sprê¿yny, odci¹¿ony/
nieodci¹¿ony ciœnieniowo za pomoc¹ metalowego mieszka
• odporny na korozjê mieszek nastawczy pe³ni¹cy funkcjê
si³ownika
• zwarta konstrukcja i szczególnie ma³a wysokoœæ zabudowy
• po³o¿enie monta¿owe dowolne
• korpus z mosi¹dzu czerwonego lub stali nierdzewnej.
• spe³nione wymagania przepisów TA-Luft wzglêdnie szczelnoœci na zewn¹trz zgodnie z przepisami VDI 2440
Wykonania
Regulator ciœnienia z si³ownikiem dla zakresu wartoœci zadanych od 0,2 do 20 bar · korpus z mosi¹dzu czerwonego lub ze
stali nierdzewnej z gwintem wewnêtrznym G ½, G ¾ i G 1 ·
korpus ko³nierzowy ze stali nierdzewnej na DN 15 i DN 25 ·
korpus ko³nierzowy z ¿eliwa sferoidalnego na DN 15, DN 25,
DN 40 i DN 50
Reduktor ciœnienia typu 44-1 B (rys. 1, 3) · regulator z zaworem na ciœnienie PN 25 dla cieczy o temperaturze do 150°C,
powietrza o temperaturze do 150°C, azotu o temperaturze do
200°C i innych gazów o temperaturze do 80°C
Regulator upustowy typu 44-6 B (rys. 2) · regulator z zaworem
na ciœnienie PN 25 dla cieczy o temperaturze do 150°C, powietrza o temperaturze do 150°C, azotu o temperaturze do
200°C, innych gazów o temperaturze do 80°C i pary o temperaturze do 200°C
Wykonania specjalne
Z elementami wewnêtrznymi odpornymi na oleje mineralne · korpus z ¿eliwa sferoidalnego, którego elementy maj¹ce kontakt z
medium nie zawieraj¹ domieszek metali kolorowych · bez PTFE ·
dla palnych gazów - na zapytanie · regulator przystosowany do
pod³¹czenia manometru lub zewnêtrznego przewodu impulsowego (gwint przy³¹czeniowy G 1/8) · z elementami wewnêtrznymi z
FFKM w przypadku korpusu ze stali nierdzewnej · z materia³ów
spe³niaj¹cych wymagania przepisów FDA · z elektrycznym nastawnikiem wartoœci zadanej do G 1 wzglêdnie DN 25 dla warto-

Rys. 3 · Reduktor ciœnienia typu
44-1 B, korpus ko³nierzowy ze stali
nierdzewnej

Rys. 2 · Regulator upustowy
typu 44-6 B, korpus z gwintem wewnêtrznym z
mosi¹dzu czerwonego

Rys. 1 · Reduktor ciœnienia typu
44-1 B, korpus ko³nierzowy
z ¿eliwa sferoidalnego

œci zadanych do 10 bar · z pneumatycznym nastawnikiem wartoœci zadanej do G1 wzglêdnie DN 25 jako regulator ró¿nicy ciœnieñ do G 1 wzglêdnie DN 25 · regulator typu 44-6 B dla pary
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stawcz¹. Si³a nastawcza przestawia grzyb zaworu w zale¿noœci
od sta³ej sprê¿yn(y) (7) i po³o¿enia nastawnika (8) wartoœci zadanej lub nastawy œruby (9) do regulacji wartoœci zadanej (zakres wartoœci zadanej od 8 bar do 20 bar oraz w regulatorach
z korpusem ze stali nierdzewnej i z korpusem z ¿eliwa sferoidalnego na DN 40/50).

Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku wskazywanym przez
strza³kê na korpusie. Po³o¿enie grzyba zaworu decyduje o wielkoœci przeœwitu pomiêdzy grzybem (2) i gniazdem (3) zaworu.
Reduktor ciœnienia typu 44-1 B nie poddany dzia³aniu ciœnienia
pozostaje otwarty. Zawór zamyka, gdy ciœnienie (p2) za zaworem wzrasta powy¿ej zadanej wartoœci.
Regulator upustowy typu 44-6 B nie poddany dzia³aniu ciœnienia pozostaje zamkniêty. Zawór otwiera, gdy ciœnienie przed
nim wzroœnie powy¿ej zadanej wartoœci.
W obu urz¹dzeniach ciœnienie, które ma byæ utrzymane na
sta³ym poziomie, jest przenoszone poprzez otwór (4) w korpusie
(1) zaworu na mieszek (5) nastawczy i przekszta³cane w si³ê na-

regulator upustowy typu 44-6 B
korpus z gwintem wewnêtrznym

wykonanie ze stali nierdzewnej/¿eliwa sferoidalnego (tylko na
DN 40/50) i zakres wartoœci zadanej od 8 bar do 20 bar · nastawa
za pomoc¹ klucza z ³bem z wewnêtrznym gniazdem szeœciok¹tnym

reduktor ciœnienia typu 44-1 B
korpus z gwintem wewnêtrznym

Wykonanie specjalne
Gwint zewnêtrzny G 1/8 dla
pod³¹czenia manometru lub zewnêtrznego przewodu impulsowego
wykonanie ze stali nierdzewnej ·
przy³¹cze przewodu przeciekowego

wykonanie ze stali nierdzewnej
przy³¹cze do p³ukania (wykonanie specjalne)
wykonanie specjalne dla korpusu ze stali nierdzewnej ·
przy³¹cze do p³ukania
reduktor ciœnienia typu 44-1 B
korpus ko³nierzowy (¿eliwo sferoidalne)

1
2
3
4
5

korpus zaworu
grzyb
gniazdo
otwór dla ciœnienia
steruj¹cego
mieszek nastawczy

6 mieszek odci¹¿aj¹cy
7 sprê¿yna wartoœci zadanej
8 nastawnik wartoœci zadanej
(pokrêt³o rêczne)
9 œruba do nastawy wartoœci zadanej

Rys. 4 · Sposób dzia³ania
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Tabela 1 · Dane techniczne · wszystkie wartoœci ciœnienia jako nadciœnienie w [bar]
Regulator

typu

reduktor ciœnienia 44-1 B

korpus ze stali nierdzewnej/mosi¹dzu czerwonego

Przy³¹cze

gwint wewnêtrzny G ½, G ¾ i G 1
korpus ko³nierzowy DN 15 i DN 25

korpus ze stali nierdzewnej

korpus ko³nierzowy DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50

korpus z ¿eliwa sferoidalnego

PN 25

Ciœnienie nominalne

150°C

ciecze
Maks. dop. temperatura

Maks. dop. ró¿nica
ciœnieñ ∆ p

80°C

niepalne gazy, powietrze
–

para

200°C

azot

200°C

od G ½ do G 1 · DN 15 i DN 25

16 bar
8 bar

DN 40 i DN 50

od 0,2 bar do 2 bar · od 1 bar do 4 bar · od 2 bar do 6 bar
od 4 bar do 10 bar · od 8 bar do 20 bar 1)

Zakres wartoœci zadanej, nastawa p³ynna

≤ 0,05% wspó³czynnika KVS

Klasa przecieku zgodnie z norm¹ DIN EN 60534-4

60°C

Maks. dop. temperatura otoczenia
1)

regulator upustowy 44-6 B

Zakres wartoœci zadanej nie obowi¹zuje dla DN 40/50

Tabela 2 · Wspó³czynniki KVS i z
Korpus z gwintem wewnêtrznym
Wielkoœæ przy³¹cza
Wspó³czynniki KVS

wykonanie standardowe

G½

G¾

G1

3,2 1)

4 1)

5 1)

wykonanie specjalne – bez
odci¹¿enia ciœnieniowego

0,25 2) · 0,4 · 1 1) · 2,5
0,60

Wspó³czynniki z

0,55

Korpus ko³nierzowy
Œrednica nominalna
Wspó³czynniki KVS

wykonanie standardowe
wykonanie specjalne – bez
odci¹¿enia ciœnieniowego

Wspó³czynniki z
1)
2)

DN 15

DN 25

DN 40

DN 50

3,2 1)

5 1)

16

20

0,25 2) · 0,4 · 1 1) · 2,5
0,60

0,55

8 2)
0,4

Regulatory z korpusem ze stali nierdzewnej i z uszczelnieniem miêkkim z FFKM dostêpne tak¿e jako wykonanie specjalne
Tylko reduktor ciœnienia typu 44-1 B, z uszczelnieniem metal na metal

Tabela 3 · Materia³y
Korpus

mosi¹dz czerwony
CC491K/CC499K

stal nierdzewna
1.4408

1.4305

1.4404

reduktor ciœnienia typu 44-1 B
regulator upustowy typu 44-6 B

mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu,
z uszczelnieniem miêkkim1)

1.4404 z uszczelnieniem metal na metal
lub z uszczelnieniem miêkkim 2)

regulator upustowy typu 44-6 B
– dla pary –

mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu, z uszczelnieniem
miêkkim z PTFE lub z uszczelnieniem metal na metal 1)

1.4404 z uszczelnieniem miêkkim
z FKM/PTFE lub z uszczelnieniem
metal na metal

1.4571

1.4571

Gniazdo

Grzyb

¿eliwo sferoidalne
EN-JS1049

Mieszek odci¹¿aj¹cy

1.4310

1.4310

1.7104 (55SiCr6)

1.4310

Mieszek roboczy

1.4571

1.4571

Ko³pak sprê¿yny

EN AC-44300-DF (ciœnieniowy odlew aluminium)

1.4408

pokrêt³o z PETP z domieszk¹ 30% w³ókiem szklanych 3)

œruba z ³bem z wewnêtrznym gniazdem
szeœciok¹tnym wykonana ze stali 1.4571

Sprê¿yna zaworu
Sprê¿yna wartoœci zadanej

Nastawnik wartoœci zadanej
1)
2)
3)

Armatura z ¿eliwa sferoidalnego z elementami wewnêtrznymi bez domieszki metali kolorowych:
grzyb ze stali 1.4404 z uszczelnieniem metal na metal lub z uszczelnieniem miêkkim
EPDM, FFKM lub PTFE
Zakres wartoœci zadanej od 8 bar do 20 bar: œruba z ³bem z wewnêtrznym gniazdem szeœciok¹tnym wykonana ze stali 1.4571
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Tabela 4 · Warianty wykonania i wspó³czynniki KVS
grzybem z uszczelnieniem miêkkim
Wykonanie z ...
Wspó³czyn- typ 44-1 B
niki KVS
typ 44-6 B

EPDM/FKM

stal nierdzewna
z uszczelnieniem z FFKM

PTFE

grzybem z uszczelnieniem
metal na metal

0,25 · 1 · 2,5 · 3,2 · 4 · 5

1 · 3,2 · 4 · 5

–

0,25 · 0,4 · 1

1 · 2,5 · 3,2 · 4 · 5

1 · 3,2 · 4 · 5

3,2 · 4 · 5

0,4 · 1

Tabela 5 · Materia³y uszczelnienia i maks. temperatura medium
Uszczelnienie grzyba

maks. temperatura medium

EPDM

woda: do 150°C
odolejone powietrze: do 80°C
azot: do 80°C

FKM

oleje mineralne: do 150°C
powietrze: do 150°C
azot: do 200°C

PTFE 1)

para: do 200°C

FFKM

ciecze: do 150°C
gazy: do 80°C

1)

Tylko regulator upustowy typu 44-6 B

Monta¿
Obowi¹zuje zasada:
– kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie zaworu,
– po³o¿enie monta¿owe dowolne
Szczegó³owe informacje zob. instrukcje monta¿u i obs³ugi
EB 2626-1 i EB 2626-2.
Wykres przep³ywu dla wody

Rys. 5 · Wykres przep³ywu dla wody

Copyright © 2013 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

4

T 2626 PL

Tabela 6 · Wymiary i ciê¿ar
Urz¹dzenie z korpusem z gwintem wewnêtrznym · z mosi¹dzu czerwonego · ze stali nierdzewnej 1.4408
Wielkoœæ przy³¹cza

G½

G¾

G1

Gwint wewnêtrzny G

½”

¾”

1”

D³ugoœæ zabudowy L

65 mm

75 mm

90 mm

34 mm

34 mm

46 mm

1,0 kg

1,1 kg

1,5 kg

Rozwartoœæ klucza SW
Ciê¿ar, oko³o

mosi¹dz czerwony/
stal nierdzewna

Wymiary regulatorów w mm z korpusami z gwintem wewnêtrznym
korpus: mosi¹dz czerwony

reduktor ciœnienia typu 44-1 B
1)

wymiary w nawiasach dotycz¹
regulatorów z zakresem wartoœci
zadanej od 8 bar do 20 bar

regulator upustowy typu 44-6 B

Zakres wartoœci zadanej od 8 bar do 20 bar; nastawa wartoœci zadanej
za pomoc¹ œruby z ³bem z wewnêtrznym gniazdem szeœciok¹tnym
korpus: stal nierdzewna

reduktor ciœnienia typu 44-1 B

wymiary w nawiasach dotycz¹
regulatorów z zakresem wartoœci
zadanej od 8 bar do 20 bar

regulator upustowy typu 44-6 B

Rys. 6 · Wymiary
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Tabela 7 · Wymiary i ciê¿ar
Urz¹dzenie z korpusem ko³nierzowym · z ¿eliwa sferoidalnego EN-JS1049 · ze stali nierdzewnej 1.4408
Œrednica nominalna

DN 15

DN 25

DN 40

DN 50

D³ugoœæ zabudowy L

130 mm

160 mm

200 mm

230 mm

Wysokoœæ H1

155 mm

155 mm

245 mm

245 mm

Wysokoœæ H2

–

–

95 mm

95 mm

Ciê¿ar, oko³o

2,6 kg

4,2 kg

7 kg

8 kg

Wymiary w mm regulatorów z korpusem ko³nierzowym w mm

korpus: stal nierdzewna

korpus: ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049

Wykonanie na DN 15/25 z rêcznym
nastawnikiem wartosci zadanej
DN 40/50 oraz dla wartoœci zadanej
w zakresie od 8 bar do 20 bar

reduktor ciœnienia typu 44-1 B,
regulator upustowy typu 44-6 B

reduktor ciœnienia typu 44-1 B,
regulator upustowy typu 44-6 B

Rys. 7 · Wymiary

Tekst zamówienia
Reduktor ciœnienia cieczy i gazów, typ 44-1 B
lub
regulator upustowy dla cieczy, gazów i pary, typ 44-6 B
materia³ korpusu: mosi¹dz czerwony, stal nierdzewna
lub ¿eliwo sferoidalne
z korpusem z gwintem wewnêtrznym G …
lub ko³nierzowym DN …
zakres wartoœci zadanej … bar, wspó³czynnik KVS …
uszczelnienie grzyba: EPDM, FKM, FFKM, PTFE, metal na metal, wykonanie dla pary (typ 44-6 B, wykonanie specjalne)
wykonanie specjalne
Zmiany techniczne zastrze¿one.
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