
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu serii 46/47

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu, typ 46-7 i 47-5
Monta¿ w przewodzie powrotnym

Regulatory ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia i przep³ywu, typ 47-1 i 47-4
Monta¿ w przewodzie zasilaj¹cymin

Zastosowanie
Regulacja ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu lub ciœnienia i przep³ywu
w instalacjach ciep³owniczych i przemys³owych × Zawory
o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 50 × Ciœnienie nomi-
nalne PN 16/25 × Dla cieczy o temperaturze do 150 °C i ga-
zów o temperaturze do 80°C.

Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu przelotowego z regulowa-
nym d³awikiem (kryz¹) i z si³ownika z dwiema membranami re-
gulacyjnymi.
Urz¹dzenia te reguluj¹ przep³yw do nastawionej na d³awiku
wartoœci zadanej i ró¿nicê ciœnieñ lub ciœnienie zredukowane
do wartoœci zadanej nastawionej na si³owniku. Pierwszeñstwo
ma zawsze sygna³ silniejszy.

Cechy charakterystyczne regulatora:
• nie wymagaj¹ce konserwacji regulatory proporcjonalne

bezpoœredniego dzia³ania
• przeznaczony dla wody i innych niepalnych cieczy lub

gazów, o ile nie powoduj¹ one korozji zastosowanych
materia³ów

• wykonanie specjalne dla olejów
• zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym

ciœnieniowo
• przeznaczony szczególnie dla instalacji ciep³owniczych

wykonanych zgodnie z norm¹ DIN 4747 (wymagania
niemieckiego zrzeszenia ciep³owniczego AGFW dla
elementów wêz³ów ciep³owniczych)

Wykonania (rys. 1 do 3)
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu z zaworami o œrednicy
od DN 15 do DN 50, z gwintem zewnêtrznym i koñcówkami
do wspawania (wykonanie specjalne z koñcówkami
gwintowanymi lub nakrêcanymi ko³nierzami, w œrednicach
nominalnych DN 32, 40 i 50 tak¿e korpus ko³nierzowy z ¿eli-
wa sferoidalnego.
Wykonanie standardowe z wbudowan¹ kryz¹ do nastawy
wartoœci zadanej przep³ywu (rys. 2), wykonanie specjalne
z umieszczonym na zewn¹trz pokrêt³em nastawy wartoœci za-
danej przep³ywu (rys. 1).
Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu przeznaczony do
monta¿u w przewodzie ciœnienia minusowego, np. w przewo-
dzie powrotnym wêz³a cieplnego:
Typ 46-7 × z regulowan¹ nastaw¹ wartoœci zadanej ró¿nicy
ciœnieñ i przep³ywu · z wewnêtrznym zabezpieczeniem przed
przeci¹¿eniem (regulator upustowy) w si³owniku
Typ 47-5 × z ustawion¹ na sta³e wartoœci¹ zadan¹ ró¿nicy ciœ-
nieñ × z regulowan¹ nastaw¹ wartoœci zadanej przep³ywu · z we-
wnêtrznym zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem (regulator
upustowy) w si³owniku
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Wzrost przep³ywu lub ró¿nicy ciœnieñ powoduje zamykanie
zaworu.

Rys.1 × Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu, typ 47-1, DN 15
do DN 32, wykonanie z pokrêt³em rêcznym do nastawy wartoœci
zadanej Dp i z pokrêt³em nastawy wartoœci zadanej przep³ywu,
z koñcówkami do wspawania

Rys. 2 × Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu, typ 46-7. wykona-
nie z korpusem ko³nierzowym (DN 32 do DN 50)



Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu przeznaczony do monta-
¿u w przewodzie ciœnienia plusowego, np. w przewodzie zasi-
laj¹cym wêz³a cieplnego:
Typ 47-1 × z regulowan¹ nastaw¹ wartoœci zadanej ró¿nicy
ciœnieñ lub ciœnienia i przep³ywu
Typ 47-4 × z ustawion¹ na sta³e wartoœci¹ zadan¹ ró¿nicy ciœ-
nieñ × z regulowan¹ nastaw¹ wartoœci zadanej przep³ywu

Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Wielkoœæ przeœwitu pomiê-
dzy d³awikiem (1.2), a grzybem zaworu (3) decyduje o
przep³ywie i ró¿nicy ciœnieñ Dp lub wartoœci ciœnienia p2 na wy-
locie z korpusu zaworu..
Ró¿nica ciœnieñ Dp przetwarzana na si³ê nastawcz¹ na pierw-
szej membranie (6.1) nastawczej, a zale¿ny od ró¿nicy ciœnieñ
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Rys. 3 × Sposób dzia³ania regulatora ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia i przep³ywu

Regulator typu 46-7

Regulator typu 47-1
(DN 15 do DN 32)

Regulator typu 47-5,
wykonanie z zaworem ko³nierzowym (DN 32 do DN 50)

Regulator typu 47-4

Regulacja przep³ywu: regulatory typu 46-7, 47-5, 47-1 i 47-4
Ciœnienie minusowe przep³ywu wystêpuj¹ce za d³awikiem (1.2) prze-
noszone jest przez otwór w grzybie (3) zaworu do górnej (A), a ciœ-
nienie plusowe poprzez przewód impulsowy (11) do dolnej (B)
komory górnej membrany.

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ: regulatory typu 46-7 i 47-5
Ciœnienie plusowe ró¿nicy ciœnieñ doprowadzane jest poprzez zew-
nêtrzny przewód impulsowy (13) do komory (D) dolnej membrany.
Ciœnienie minusowe ró¿nicy ciœnieñ Dp odpowiada ciœnieniu pluso-
wemu wytworzonemu przez d³awik przep³ywu i jest przenoszone do
komory C przez otwór miêdzy komorami B i C.

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ: regulatory typu 47-1 i 47-4
Ciœnienie plusowe ró¿nicy ciœnieñ Dp doprowadzane jest poprzez
przewód impulsowy (12) do komory D dolnej membrany. Ciœnienie
minusowe ró¿nicy ciœnieñ przenoszone jest do komory C membrany
poprzez dodatkowy przewód impulsowy (14).

Regulacja ciœnienia: regulator typu 47-1
Przy zastosowaniu regulatora typu 47-1 jako regulatora ciœnienia i
przep³ywu przy³¹cze (14) komory C pozostaje otwarte, natomiast do
komory D doprowadzane jest przewodem impulsowym (12) ciœnienie
minusowe p2.

narysowano od-
wrócone o 90°

narysowano od-
wrócone o 90°

narysowano
odwrócone o 90°

narysowano od-
wrócone o 90°

1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa z uszczelk¹

i koñcówk¹ do wspawania
1.2 d³awik nastawy wartoœci

zadanej przep³ywu
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna zaworu
6 si³ownik
6.1 1. membrana nastawcza
6.2 1. trzpieñ si³ownika
6.3 2. membrana nastawcza
6.4 2. trzpieñ si³ownika
6.5 sprê¿yna
8 sprê¿yna (sprê¿yny)

do nastawy wartoœci zadanej
9 talerz sprê¿yny
10 nastawnik wartoœci zadanej

ró¿nicy ciœnieñ
11 przewód impulsowy
12 przewód impulsowy
13 zewnêtrzny przewód

impulsowy (+)
14 zewnêtrzny przewód

impulsowy (-)
16 wewnêtrzny regulator upustowy

(zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem)
A do D komory membrany
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przep³yw na drugiej membranie (6.3) nastawczej. Pierwsze-
ñstwo ma zawsze sygna³ silniejszy.
Je¿eli np. wzrasta ró¿nica ciœnieñ Dp, to wzrasta tak¿e si³a na-
stawcza na pierwszej membranie (6.1) nastawczej. Zmiana tej
si³y przesuwa trzpienie (6.2 i 6.4) si³ownika oraz grzyb (3) po-
woduj¹c przymykanie zaworu. Wzrost przep³ywu wywo³uje
wzrost ró¿nicy ciœnieñ na kryzie (1.2) i na drugiej membranie
(6.3) nastawczej. Przy takiej zmianie ciœnienia przesuwa siê
tylko drugi trzpieñ (6.4) si³ownika i grzyb (3) przymykaj¹c za-
wór do momentu osi¹gniêcia nastawionej wartoœci zadanej
przep³ywu.
W regulatorach typu 46-7 i 47-5 zabezpieczenie przed prze-
ci¹¿eniem (wewnêtrzny regulator upustowy) (16) zamontowane
w si³owniku

chroni gniazdo i grzyb w nadzwyczajnych warunkach eksplo-
atacyjnych przed przeci¹¿eniem i powstaj¹cymi w jego efekcie
uszkodzeniami armatury i instalacji.
W regulatorach typu 47-1 i 46-7, o œrednicy nominalnej od
DN 15 do DN 32, z zakresem wartoœci zadanej od 0,2 bar do
0,6 bar i od 0,2 bar do 1 bar wartoœæ zadan¹ ró¿nicy ciœnieñ
ustawia siê rêcznie za pomoc¹ pokrêt³a ze skal¹. ¯¹dan¹ ró¿-
nicê ciœnieñ mo¿na w ten sposób ustawiæ ustawiæ z dostateczn¹
dok³adnoœci¹ na podstawie wykresu wartoœci zadanych ró¿ni-
cy ciœnieñ Dp bez stosowania manometru (zob. instrukcja
EB 3131).
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Tabela 1 × Dane techniczne
Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 2) 40 2) 50 2)

Wspó³czynnik KVS 0,4 1) 1 1) 2,5 4 1) 6,3 8 12,5 16/20 2) 20/25 2)

Wspó³czynnik z 0,6 0,55 0,55/0,45 2) 0,45/0,4 2)

Ciœnienie nominalne PN 16/25 25

Maks. dop. ró¿nica ciœnieñ
Dp na zaworze 10 3)/20 bar 16 bar

Maks. dop. temperatura dla cieczy: 130°C 3)/150°C × dla powietrza i niepalnych gazów 80°C

Ciœnienie zadzia³ania wew-
nêtrznego regulatora upusto-
wego przy wzroœcie powy¿ej
ustawionej wartoœci zadanej
(dla typu 46-7 i 47-5)

0,5 bar

Zakresy nastawy wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ

Regulatory typu 46-7 i 47-1:
nastawa regulowana w
zakresie

od 0,2 do 0,6 bar;  od 0,2 do 1 bar; od 0,5 do 2 bar
od 0,2 do 0,5 bar;
od 0,2 do 1 bar;
od 0,5 do 2 bar

Regulatory typu 47-4 i 47-5:
wartoœæ ustawiona na sta³e 0,2; 0,3; 0,4 lub 0,5 bar

Zakresy nastawy wartoœci zadanej dla wody w m3/h

Wartoœæ koñcowa
mierniczego spadku
ciœnienia 0,2 bar

m3/h - - -
0,6 do
1,3 4)

0,8 do
2,3 4)

0,8 do
3,5 4)

2 do
5,8 4)

3 do
9,14)

4 do
14,14)

m3/h 0,01 do
0,2

0,12 do
0,64 0,2 do 1,2 0,6 do 2,5 0,8 do

3,6
0,8 do

5
2 do
10

3 do
12,5

4 do
15

1) Wykonania specjalne
2) Wykonanie dodatkowe: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego (EN-JS1049)
3) Dla wykonania PN 16
4) W przypadku przekroczenia podanych wartoœci zadanych przep³ywu tak¿e przy przep³ywie bez kawitacji nale¿y siê liczyæ z podwy¿szonym
poziomem ha³asu - zob. materia³y niemieckiego zrzeszenia ciep³owniczego AGFW „Fernwärmeversorgung/Bestimmung des Schallpegels von
Regelarmaturen” (Ciep³ownictwo / Okreœlanie poziomu ha³asu w zaworach regulacyjnych)

Minimalna wymagana ró¿nica ciœnieñ Dpmin pomiêdzy zasilaniem i powrotem obliczana jest za pomoc¹ wzoru:

Dpmin = Dpmier. +
&V

K VS

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

2

Dpmin minimalna ró¿nica ciœnieñ na zaworze w bar
Dpmier. ró¿nica ciœnieñ, mierniczy spadek ciœnienia w bar wytworzony na d³awiku (kryzie) dla potrzeb pomiaru przep³ywu
&V nastawiony przep³yw w m3/h
KVS wspó³czynnik przep³ywu przez zawór w m3/h
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Tabela 2 × Materia³y × Numer matiera³u zgodnie z normami DIN EN

Korpus mosi¹dz czerwony CC491K (G-CuSn5ZnPb, Rg 5)
¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 (GGG-40.3) 1)

Gniazdo stal nierdzewna 1.4305

Grzyb
PN 25 mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu z uszczelnieniem miêkkim z EPDM 2)

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

Sprê¿yny zaworu stal nierdzewna 1.4310

D³awik mosi¹dz nie ulegaj¹cy odcynkowaniu

Membrana nastawcza 2) EPDM z wk³adk¹ tekstyln¹

Pierœcienie uszczelniaj¹ce 2) EPDM

1) Wykonanie dodatkowe dla œrednic DN 32, DN 40 i DN 50: zawór ko³nierzowy z ¿eliwa sferoidalnego
2) Wykonania specjalne dla olejów (ASTM I, II, III): uszczelnienie miêkkie z FPM (FKM)

Rys. 4 × Przyk³ady zastosowania, rysunek schematyczny

Przyk³ady zastosowania

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
z zastosowaniem regulatora

typu 46-7 i 47-5

- - - - - przy³¹cze wykonane fabrycznie
= = = = zainstalowaæ podczas monta¿u

Regulacja ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
z zastosowaniem regulatora

typu 47-1 i typu 47-4

Regulacja ciœnienia i przep³ywu
z zastosowaniem regulatora typu 47-1

1) Ciœnienie atmosferyczne
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Monta¿
Regulatory s¹ przystosowane do monta¿u
w przewodach o przebiegu poziomym i
pionowym,
regulatory o œrednicy od DN 32 mo¿na
montowaæ tylko w przewodach o przebiegu
poziomym i z si³ownikiem skierowanym do
do³u.

Generalne nale¿y stosowaæ siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:
– kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z kierunkiem wskazy-

wanym przez strza³kê na korpusie,
– zewnêtrzne przewody impulsowe pod³¹czyæ z boku lub

u góry ruroci¹gu g³ównego
– w miarê mo¿liwoœci przez zaworem nale¿y zamontowaæ

filtr (np. typu 1 NI firmy SAMSON).
Szczegó³owe informacje s¹ zawarte w instrukcji obs³ugi
EB 3131.

Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu,
typ 46-7 / 47-1 / 47-4 / 47-5
DN ..., PN …
Dopuszczalna temperatura ... ° C
Wspó³czynnik KVS...
Z koñcówkami do wspawania / z koñcówkami gwintowanymi/
z ko³nierzami nakrêcanymi / jako zawór ko³nierzowy
DN 32/40/50
Wartoœæ zadana / Zakres nastawy wartoœci zadanej ... bar
Wartoœæ koñcowa mierniczego spadku ciœnienia... bar
Ewentualnie wykonanie specjalne

Wykonania specjalne
Specjalne wartoœci wspó³czynnika KVS dla zaworów o œrednicy
nominalnej DN 15 · Z elementami wewnêtrznymi odpornymi
na dzia³anie olejów (nie dotyczy wykonania dla ciœnienia
PN16) · Z pokrêt³em ze skal¹ (tylko dla zaworów o œrednicy
nominalnej od DN 15 do DN 25) · Wykonania zgodnie z nor-
mami ANSI

Wyposa¿enie dodatkowe
Poœrednicz¹cy element izoluj¹cy dla ruroci¹gów o grubszej
izolacji

5 T 3131 PL

Wykres przep³ywu dla wody

Rys. 5 × Wykres przep³ywu

Dp = ró¿nica ciœnieñ bez mierniczego spadku ciœnienia



6 T 3131 PL

Copyright © 2010 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

Rys. 6 × Wymiary

Regulatory typu 46-7/47-1
z koñcówkami do wspawania

Regulatory typu 46-7/47-1, DN 15 do DN 32,
zakresy nastawy wartoœci zadanej

od 0,2 bar do 0,6 bar i od 0,2 bar do 1 bar

Regulatory typu 47-4/47-5
z zaworem kolnierzowym DN 32 do DN 50

Wykonanie z nakrê-
canymi ko³nierzami

Wykonanie z koñcówkami
gwintowanymi
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Wymiary w mm

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

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

Przy³¹cze R G ¾ G 1 G 1¼ G 1¾ G 2 G 2½

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

H 2) 65 85

Wysokoœæ H1

46-7 248 265 415

47-1 265 285 425

47-4 122 140 192

47-5 108 125 175

Wysokoœæ H2
46-7 185 205

-
47-5 200 220

Æ D 116 160

1) Dodatkowe wykonanie: zawór z korpusem ko³nierzowym
2) Wykonanie z pokrê³em ze skal¹: wymiar H + 10 mm

Wymiary i ciê¿ar zaworów regulacyjnych z korpusem ko³nierzowym (DN 32/40/50) s¹ takie same jak zaworów z ko³nierzami nakrêcanymi!

Wymiary w mm i ciê¿ar w kg – wraz z elementami przy³¹czeniowymi

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

Z koñcówkami do wspawania

L1 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar, oko³o w kg

46-7
47-1 2,6 2,7 2,8 4 12 12,5

47-4
47-5 2,2 2,3 2,4 3,5 6,2 6,7

Z koñcówkami gwintowanymi

L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewnêtrzny A G ½ G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 2

Ciê¿ar, oko³o w kg

46-7
47-1 2,6 2,7 2,8 4 12 12,5

47-4
47-5 2,2 2,3 2,4 3,5 6,2 6,7

z nakrêcanymi ko³nierzami 1) 2) lub z korpusem ko³nierzowym (DN 32 do DN 50)

L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar, oko³o w kg

46-7
47-1 4,0 4,7 5,3 7,2 16,0 17,5

47-4
47-5 3,6 4,3 4,9 6,7 10,2 11,7

1) PN 16/25
2) W zaworach o œrednicy DN 40 i DN 50 ko³nierze s¹ ju¿ zamontowane na zaworze
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Zmiany techniczne zastrze¿one.
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