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Budowa i sposób dzia³ania

1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulator przep³ywu sk³ada siê z korpusu
zaworu z d³awikiem, gniazda i grzyba
oraz si³ownika zamykaj¹cego z membran¹
regulacyjn¹.
Regulator, stosowany przede wszystkim
w lokalnych systemach ciep³owniczych
i instalacjach grzewczych, ogranicza
przep³yw do wartoœci zadanej.
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku
wskazanym przez strza³kê. Wielkoœæ
przeœwitu miêdzy d³awikiem (11) i grzybem
zaworu (3) decyduje o wartoœci przep³ywu.
Wbudowana sprê¿yna (5) ustala wartoœæ
mierniczego spadku ciœnienia na 0,2 bar.

Ciœnienie plusowe wystêpuj¹ce przed d³awikiem (11) przenoszone jest przez zabudowany przewód impulsowy (7) na stronê
plusow¹ si³ownika.
Ciœnienie minusowe wystêpuj¹ce za d³awikiem
oddzia³uje poprzez otwór w grzybie zaworu
na stronê minusow¹ membrany regulacyjnej
(9).
Za pomoc¹ membrany regulacyjnej ró¿nica
ciœnieñ wytworzona przed d³awikiem (mierniczy spadek ciœnienia) przekszta³cana jest
w si³ê nastawcz¹, która s³u¿y do przestawienia grzyba zaworu. Przy wzroœcie przep³ywu
zawór jest zamykany.
Przekrêcaj¹ œrubê nastawcz¹ (11) nastawiamy wartoœæ przep³ywu.

 Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane



tylko przez fachowy personel.
Przez fachowy personel nale¿y rozumieæ osoby, które dziêki zawodowemu
wykszta³ceniu, wiedzy i doœwiadczeniu oraz znajomoœci odnoœnych norm
potrafi¹ rozpoznaæ i oceniæ potencjalne zagro¿enia.
W wypadku powstania zagro¿eñ spowodowanych dzia³aniem przep³ywaj¹cego medium i ciœnienia roboczego nale¿y podj¹æ odpowiednie kroki.

 Urz¹dzenie mo¿e byæ stosowane jedynie przy takim ciœnieniu roboczym
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i temperaturach, których wartoœci odpowiadaj¹ kryteriom ustalonym
podczas doboru.
Wymagany odpowiedni transport i sk³adowanie urz¹dzeñ.
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Rys.2 · Przekrój

2. Monta¿
2.1 Po³o¿enie monta¿owe
Regulator przep³ywu powinien byæ wbudowany z si³ownikiem skierowanym ku do³owi
w przewód rurowy przebiegaj¹cy poziomo. Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z
kierunkiem wskazanym przez strza³kê na
korpusie.

wp³ywu na sprawne funkcjonowanie zaworu,
zw³aszcza na jego szczelnoœæ, zaleca siê
zamontowanie przed regulatorem filtra
(np. typu 1NI firmy Samson). Filtr nale¿y zamontowaæ tak, aby kierunek przep³ywu by³
zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie.
Kosz sita musi zwieszaæ siê ku do³owi.
Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniej
iloœci miejsca dla demonta¿u sita.

2.2 Filtr

2.3 Zawór odcinaj¹cy, manometr

Aby przenoszone przez medium resztki
uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu i inne
zanieczyszczenia nie wywiera³y negatywnego

Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
regulatorem ró¿nicy po jednym rêcznym zaworze odcinaj¹cym s³u¿¹cym do zamkniêcia
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Nastawa wartoœci zadanej

instalacji w celu jej oczyszczenia i konserwacji
lub te¿ podczas d³u¿szych przerw w eksploatacji.
Dla obserwacji ciœnienia w instalacji nale¿y
przed i za regulatorem zamontowaæ manometry.

3. Nastawa wartoœci zadanej
Nastawê lub zmianê wartoœci przep³ywu
nale¿y przeprowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
Odkrêciæ pokrywê (13), poluzowaæ
nakrêtkê kontruj¹c¹ (12), przekrêciæ
œrubê nastawcz¹ (11) w prawo do oporu
za pomoc¹ szeœciok¹tnego klucza
imbusowego 4 mm.
Korzystaj¹c z wykresu (rys. 3) wyznaczyæ
liczbê obrotów wymagan¹ do nastawy
danej wartoœci przep³ywu.





obroty œruby nastawczej
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o okreœlon¹ liczbê obrotów.

Aby nastawa by³a dok³adna, wartoœæ skorygowaæ korzystaj¹c z miernika przep³ywu.
Przekrêcanie œruby nastawczej (11)
w prawo prowadzi do zamykania
d³awika i spadku przep³ywu.
Przekrêcanie œruby nastawczej (11)
w lewo prowadzi do otwierania d³awika
i wzrostu przep³ywu.
Po zakoñczeniu nastawy dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (12) i przykrêciæ pokrywê
(13).





4. Zak³ócenia
Je¿eli wartoœæ przep³ywu znacznie siê ró¿ni
od nastawionej wartoœci zadanej, nale¿y
najpierw sprawdziæ dro¿noœæ przewodu impulsowego. Mo¿e to te¿ oznaczaæ zanieczyszczenie lub zu¿ycie gniazda i grzyba. W
wypadku nieszczelnoœci nale¿y sprawdziæ
regulator i w razie potrzeby go wymieniæ.
Uwaga!
Przed napraw¹ lub demonta¿em
regulatora z ruroci¹gu nale¿y odpowiedni odcinek instalacji pozbawiæ
ciœnienia i opró¿niæ. Je¿eli wystêpuj¹
wysokie temperatury, nale¿y poczekaæ na och³odzenie instalacji.
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Rys.3 · Wykres nastaw przep³ywu
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 Przekrêciæ œrubê nastawcz¹ (11) w lewo

EB 3138 PL

1

2 m3/h

Wymiary w mm

5. Wymiary w mm

65

65

Ø95

~70

SW30

koñcówki gwintowane

Ø21,3

Ø21,3

G½

L

210

129

SW30

d1

regulator przep³ywu
typu 45-9
bez wyposa¿enia
dodatkowego
ciê¿ar ok. 0,85 kg

~65

ISO 228/1-G ¾ B

SW30

koñcówki do wspawania
Ød = 21,3 mm

koñcówki do wlutowania
L = 107 przy Ødi = 15 mm
L = 103 przy Ødi = 18 mm

6. Pytania do producenta
Do pytañ nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dane:

 typ i œrednica nominalna regulatora




przep³ywu,
nr zamówienia i nr fabryczny
(naniesione na tabliczce znamionowej),
ciœnienie przed i za zaworem,
przep³yw w m3/h

 czy jest zamontowany filtr?
 szkic monta¿owy.
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