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Budowa i sposób dzia³ania

1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego i si³ownika zamykaj¹cego
z membran¹ regulacyjn¹.
Wbudowana w korpus regulatora sprê¿yna
nastawcza ustala sta³¹ wartoœæ zadan¹.
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ maj¹ za zadanie
utrzymaæ na sta³ym poziomie ró¿nicê ciœnieñ
miêdzy przewodami plusowymi i minusowymi.
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ powoduje zamkniêcie
zaworu.
Typ 45-1 N, monta¿ w przewodzie
zasilaj¹cym:
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku
wskazanym przez strza³kê, ciœnienie na wyjœciu zaworu (ciœnienie plusowe) oddzia³uje

przez wbudowany przewód impulsowy
(10) na komorê ciœnienia plusowego,
a ciœnienie minusowe na powrocie poprzez
zewnêtrzny przewód impulsowy (5) dzia³a
na komorê ciœnienia minusowego si³ownika.
Typ 45-3 N, monta¿ w przewodzie
powrotnym:
Ciœnienie przed zaworem (ciœnienie minusowe)
przenoszone jest przez otwór w korpusie (8)
do komory ciœnienia minusowego, natomiast
ciœnienie plusowe z zasilania oddzia³uje
poprzez zewnêtrzny przewód impulsowy (5)
na komorê ciœnienia plusowego si³ownika (5).
Ró¿nica ciœnieñ wytwarza na membranie
roboczej si³ê nastawcz¹, która s³u¿y do
przestawienia grzyba zaworu przy uwzglêdnieniu si³y sprê¿yny si³y sprê¿yny nastawczej.

 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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Monta¿

2. Monta¿

2.4 Zawór odcinaj¹cy, manometr

2.1 Po³o¿enie monta¿owe

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

Regulator 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.

2.2 Przewód impulsowy
W miejscu zastosowania nale¿y dopasowaæ
i zainstalowaæ przewód impulsowy wykonany
z rurki o œrednicy 6 mm. Sposób pod³¹czenia
pokazano na schemacie monta¿owym
(rys. 3).

2.3 Filtr
Aby przenoszone przez medium resztki
uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu i inne
zanieczyszczenia nie wywiera³y negatywnego
wp³ywu na sprawne funkcjonowanie,
a zw³aszcza na szczelnoœæ zaworu, 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.
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3. Zak³ócenia
Je¿eli ró¿nica ciœnieñ znacznie siê ró¿ni od
nastawionej wartoœci zadanej, mo¿e to oznaczaæ zanieczyszczenie lub zu¿ycie gniazda
i grzyba. W wypadku nieszczelnoœci nale¿y
sprawdziæ regulator i w razie potrzeby go
wymieniæ.
Uwaga!
W trakcie prac monta¿owych regulator ró¿nicy ciœnieñ musi byæ wymontowany z ruroci¹gu. W tym celu
odpowiedni odcinek instalacji musi
byæ pozbawiony ciœnienia i opró¿niony.

Wymiary w mm

4. Wymiary w mm

~20
~65

~65

ISO 228/1-G ¾ B

65

ISO 228/1-G ¾ B

65

Ø95

Typ 45-1 N

Ø21,3

Ø21,3

Typ 45-3 N

L

210
di

G½

129

~70

Ø95

SW30

koñcówki gwintowane

SW30

koñcówki do wspawania
Ød = 21,3 mm

SW30

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

5. 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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