Reduktory ciœnienia
Typ 44-2
Typ 44-3 (SAV)

Rys. 1 · Reduktor ciœnienia typu 44-3
1. Budowa i sposób dzia³ania
Zadaniem reduktora ciœnienia jest utrzymywanie ciœnienia za zaworem na sta³ym poziomie,
zw³aszcza w instalacjach ciep³owniczych i rozbudowanych systemach ogrzewania.
Reduktory ciœnienia typu 44-2 i 44-3 sk³adaj¹
siê z zaworu regulacyjnego z odci¹¿onym ciœnieniowo gniazdem i grzybem oraz si³ownika
z membran¹ nastawcz¹ i pakietem sprê¿yn.

Wydanie sierpieñ 2002 (06/96)

Reduktor typu 44-3 jest reduktorem ciœnienia
bezpieczeñstwa i dlatego wyposa¿ono go w
drug¹ membranê nastawcz¹. W przypadku
uszkodzenia pierwszej membrany regulator
dzia³a nadal, ale przy zbyt wysokim ciœnieniu za zaworem regulator funkcjonuje jako
odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa zamykaj¹c zawór.

Instrukcja monta¿u i obs³ugi
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Uwaga: pakiet sprê¿yn
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9

10

Typ 44-2

Typ 44-3 (SAV)
1 korpus zaworu
1.1 nakrêtka ko³pakowa
z pierœcieniem uszczelniaj¹cym
i koñcówk¹ do wspawania
2 gniazdo
3 grzyb
4 trzpieñ grzyba
5 sprê¿yna grzyba
6 membrana nastawcza
6.1 dodatkowa membrana nastawcza
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trzpieñ si³ownika
pakiet sprê¿yn
talerz sprê¿yn
nastawnik wartoœci
zadanej
przewód impulsowy
œruba
pierœcieñ poœrednicz¹cy
talerz membrany
nakrêtka

Rys. 2 · Przekrój reduktora ciœnienia
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Medium przep³ywa przez przeœwit miêdzy
gniazdem (2) i grzybem (3) zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strza³kê na
korpusie.
Ciœnienie zredukowane oddzia³ywuje przez
przewód impulsowy (11) na membranê nastawcz¹ (6) i przetwarzane jest na si³ê nastawcz¹, równowa¿on¹ si³¹ napiêcia sprê¿yn.
Obrót nastawnika wartoœci zadanej (10) powoduje zmianê napiêcia sprê¿yny oraz wartoœci zadanej.
Wzrost ciœnienia za zaworem powoduje jego
zamykanie.
Atest:
Reduktor ciœnienia posiada atest jako odcinaj¹cy zawór bezpieczeñstwa (SAV) wydany przez Urz¹d Dozoru Technicznego (TÜV).
Oznaczenie kontroli na ¿yczenie.













2. Monta¿
2.1 Po³o¿enie monta¿owe
Reduktor ciœnienia powinien byæ montowany
w ruroci¹gu poziomym z si³ownikiem skierowanym do do³u za pomoc¹ z³¹czek. Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie.

2.2 Filtr
Poniewa¿ przenoszone przez medium resztki uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu i
inne zanieczyszczenia mog¹ wp³ywaæ negatywnie na funkcjonowanie i szczelnoœæ urz¹dzenia, przed reduktorem ciœnienia nale¿y
koniecznie zamontowaæ filtr (firmy SAMSON typu 1 NI).
Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Kosz sita
musi zwieszaæ siê w dó³. Nale¿y zwracaæ
uwagê na to, aby pozostawiæ wystarczaj¹co
du¿o miejsca do demonta¿u sita.

2.3 Dodatkowe prace monta¿owe
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Rys. 3 · Przyk³ad monta¿u
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Zalecane jest zamontowanie dwóch rêcznych zaworów odcinaj¹cych: przed filtrem i
za reduktorem. Umo¿liwia to wy³¹czanie instalacji podczas czyszczenia, prac konserwacyjnych i w czasie d³u¿szych przerw w
eksploatacji.
Aby móc obserwowaæ wartoœci ciœnienia w
instalacji nale¿y zamontowaæ dwa manometry: przed i za reduktorem.
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3. Obs³uga

3.2.1 Czyszczenie lub wymiana grzyba

3.1 Nastawa wartoœci zadanej

Wymontowaæ urz¹dzenie z ruroci¹gu.

Podczas uruchamiania nale¿y najpierw otworzyæ rêczny zawór odcinaj¹cy za reduktorem
ciœnienia, nastêpnie powoli otwieraæ zawór odcinaj¹cy znajduj¹cy siê przed reduktorem.

Odkrêciæ przewód impulsowy (11) i wyj¹æ
sprê¿yny (8) pos³uguj¹c siê odpowiednim
narzêdziem (nr katalogowy 9129-2747).
Uwaga! sprê¿yny s¹ naprê¿one wstêpnie
do 180 mm.

Wymagan¹ wartoœæ zredukowan¹ ciœnienia
ustawiæ przy pomocy nakrêtki (10) obserwuj¹c przy tym manometr po stronie ciœnienia
minusowego.
Obrót nastawnika w prawo podwy¿sza ciœnienie za reduktorem, natomiast obrót w lewo obni¿a je.
3.2. Zak³ócenia
Je¿eli ciœnienie zredukowane roœnie po wy³¹czeniu wszystkich instalacji odbiorczych, oznacza to, ¿e zawór nie zamyka siê szczelnie.
Mo¿e to oznaczaæ zanieczyszczenie gniazda i grzyba lub ich nieszczelnoœæ powsta³¹ w
wyniku zu¿ycia.
Jeœli wyst¹pi przeciek na si³owniku lub wzroœnie nagle wartoœæ ciœnienia zredukowanego,
nale¿y sprawdziæ membranê nastawcz¹ i w razie koniecznoœci j¹ wymieniæ.
Tylko typ 44-3 (2 membrany): w pierœcieniu
poœrednicz¹cym (13) odcinaj¹cego zaworu
bezpieczeñstwa znajduje siê otwór z mechanicznym wskaŸnikiem uszkodzenia membrany (punkt zadzia³ania przy ok. 1,5 bar) lub
presostat. W przypadku uszkodzenia dolnej
membrany (6.1) ciœnienie atmosferyczne w
komorze miêdzy membranami wzrasta do
poziomu ciœnienia zredukowanego, w wyniku czego na wskaŸniku mechanicznym pojawia siê czerwony znacznik. W przypadku
sygnalizacji uszkodzenia membrany za pomoc¹ presostatu istnieje mo¿liwoœæ sygnalizacji œwietlnej lub akustycznej.
Uszkodzon¹ membranê (6.1) nale¿y wymieniæ.
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Uwaga:
Podczas konserwacji i napraw urz¹dzenie powinno byæ wymontowane
z ruroci¹gu. W tym celu nale¿y zredukowaæ do zera ciœnienie w odpowiednim odcinku instalacji i opró¿niæ j¹.

Odkrêciæ œruby (12) i zdj¹æ si³ownik.
W przypadku reduktorów DN 15 do DN 25
wykrêciæ ca³y zespó³ grzyba (3), natomiast w
przypadku reduktorów DN 32 do DN 50 najpierw wyj¹æ korek, a nastêpnie wyci¹gn¹æ
zespó³ grzyba. Gniazdo i zespó³ grzyba
gruntownie oczyœciæ. Sprawdziæ dro¿noœæ
przewodu impulsowego (11).
W przypadku uszkodzenia grzyba nale¿y
wymieniæ ca³y zespó³.
Monta¿ przeprowadziæ w odwrotnej kolejnoœci.

3.3 Wymiana membrany
Wymontowaæ urz¹dzenie z ruroci¹gu.
Odkrêciæ przewód impulsowy (11) i wyj¹æ
sprê¿yny (8) pos³uguj¹c siê odpowiednim
narzêdziem (nr katalogowy 9129-2747).
Uwaga! sprê¿yny s¹ naprê¿one wstêpnie
do 180 mm.
Odkrêciæ œruby (12) i zdj¹æ si³ownik.
Odkrêciæ nakrêtkê (15) i unieœæ talerz membrany (14) (w typie 44-3 dodatkowo pierœcieñ poœrednicz¹cy (13)).
Wymieniæ membrany(ê).
Monta¿ przeprowadziæ w odwrotnej kolejnoœci. Dokrêciæ œruby (12) zwracaj¹c uwagê
na momenty obrotowe 8 Nm dla reduktorów
o œrednicach DN 15 do DN 25 lub 18 Nm dla
reduktorów o œrednicach DN 32 do DN 50.

3.4 Wy³¹czenie
Najpierw zamykaæ zawór odcinaj¹cy przed,
a potem za reduktorem.
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4. Wymiary i ciê¿ar
Œrednica nominalna

15

20

25

32

40

50

Œrednica rury Ød

DN

21,3

26,8

33,7

42

48

60

R

G3/4

G1

G11/4

G13/4

G2

G21/2

Rozwartoœæ klucza SW

30

36

46

59

65

82

D³ugoœæ L

65

70

75

100

110

130

L1 z koñcówkami do wspawania

210

234

244

268

294

330

Ciê¿ar w kg.,

2,0

2,1

2,5

8,5

9

9,5

228

ok.

Wykonanie specjalne
z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)
D³ugoœæ L2

129

144

159

180

196

Gwint zewnêtrzny A

G1/2

G3/4

G1

G11/4

G11/2

G2

2,0

2,1

2,5

8,5

9

9,5

130

150

160

180

200

230

3,5

4,1

5

11,2

13

14

Ciê¿ar w kg.,

ok.

z ko³nierzami PN 16/25
D³ugoœæ L3
Ciê¿ar w kg.,

ok.

SW

L3

A

L2

SW

SW
260(393)

wartoœci w nawiasach:
DN 32-50

wykonanie z koñcówkami
do wspawania
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wykonanie z koñcówkami
gwintowanymi

wykonanie
z ko³nierzami

5

5. Pytania do producenta
Przy kierowaniu pytañ do producenta prosimy o nastêpuj¹ce dane:

DF 08/02

1. Typ i œrednica nominalna reduktora
ciœnienia
2. Numer wyrobu i numer zlecenia
(na tabliczce znamionowej reduktora)
3. Ciœnienie przed i za reduktorem
4. Przep³yw w m3/h
5. Czy zamontowany zosta³ filtr?
6. Szkic monta¿owy
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Zastąpienie chromianowania
pasywowaniem iryzacyjnym



Zastąpienie chromianowania pasywowaniem iryzacyjnym
SAMSON zmienia metodę obróbki powierzchni pasywowanych stalowych elementów
konstrukcyjnych. Z tego powodu mogą Państwo otrzymać urządzenie, w którym zastosowano części poddane obróbce powierzchni różnymi metodami. To powoduje, że niektóre 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

PL

