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BRV71 a BRV73 Pøímoèinné redukèní ventily
Návod k montái a údrbì

1. Montá
2. Profuk/proplach
3. Uvedení do provozu
4. Údrba
5. Náhradní díly
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A Odvadìè kondenzátu
B Filtr (nejlépe s jemným sítem)
C Uzavírací ventil
D Pojistný ventil
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F Separátor vlhkosti
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Nastavovací hlava
Síto filtru
Sedlo ventilu
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Pøi manipulaci s ventilem je tøeba si uvìdomit,
e tìlo ventilu a hlavnì nastavovací hlavice
mohou být velmi horké.
3
4
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1. Montá
Maximální pøetlak pøed ventilem 10 bar g
Redukèní ventil je dodáván s jednou ze tøí barevnì
odliených pruin pro tøi rùzné rozsahy pøetlakù
za ventilem :
edá pruina pro rozsah
: 0.14/1.7 bar g
Zelená pruina pro rozsah
: 1.4/4.0 bar g
Oranová pruina pro rozsah : 3.5/9.0 bar g
Tato informace je uvedena na nastavovací hlavici
na identifikaèní destièce. Pøesvìdète se, e dodaný
ventil má správnou pruinu vyhovující Vaim
poadavkùm.
Ventil BRV71 se dodává v závitovém provedení
1", 1.1/4", 1.1/2" a 2" BSP (= Rp), ventil
BRV73 v pøírubovém provedení DN25, DN32,
DN40 a DN50 BS4504 PN16.
Ventil BRV71/73 se vdy musí montovat do
horizontálního potrubí s nastavovací hlavou nad
nebo pod potrubím. Uzavírací ventily pøed a za
redukèním ventilem by mìly být ve vzdálenosti
8 a 10D (rovný úsek) od redukèního ventilu.
Je dùleité, aby pnutí potrubí, zpùsobené
roztaností nebo nedostateènými podporami,
nemìlo vliv na tìlo ventilu.

Potrubí na obou stranách ventilu musí mít
dostateènou svìtlost, aby nevznikal neádoucí
pokles tlaku. Jakákoliv zmìna prùmìru potrubí
by mìla být provedena excentrickou redukcí.
Pøed redukèním ventilem by mìl být filtr, nejlépe
s jemným sítem (filtry Spirax se sítem 0.16
mm). Filtr by mìl mít síto ve vodorovné poloze,
aby se pøedelo zaplavení tìlesa filtru vodou a
zmenení filtraèní plochy. Je tøeba zajistit, aby
pára vstupující do ventilu nebyla mokrá, proto
se doporuèuje instalovat pøed redukèní ventil
také separátor vlhkosti s odvodnìním (popø.
také kalník s odvodnìním pro zachycení vìtího
mnoství kondenzátu). Za redukèním ventilem
je nutné instalovat manometr, aby bylo moné
nastavit poadovaný pøetlak. Je výhodou mít
manometr také na pøívodním potrubí.
V pøípadì nutnosti ochránit zaøízení za
redukèním ventilem pøed neádoucím zvýením
tlaku je tøeba instalovat také pojistný ventil,
nadimenzovaný s ohledem na maximální
kapacitu redukèního ventilu, danou èíslem kvs.

Pøed uvedením redukèního ventilu do provozu
musí být vekeré potrubí dùkladnì propláchnuto/
profouknuto, aby se odstranily pøípadné

neèistoty, zbylý spojovací a tìsnící materiál
atd.

2. Profuk/proplach

3. Uvedení do provozu
Nastavení tlaku za ventilem se provádí otáèením
nastavovací hlavy - ve smìru hodinových ruèièek
pro zvýení tlaku a proti smìru hodinových
ruèièek pro sníení tlaku.
Vytoète nastavovací hlavu proti smìru
hodinových ruèièek a na doraz. Otevøete zcela
uzavírací ventil pøed redukèním ventilem,
pomalu otáèejte nastavovací hlavou ve smìru
hodinových ruèièek a tím zvyujte tlak za
ventilem. Pomalu otevírejte uzavírací ventil za
redukèním ventilem. Po ustálení odbìru pùvodnì

nastavený tlak za ventilem mírnì poklesne (v
pøípadì nutnosti lze tlak dorovnat za provozu
na poadovanou hodnotu). Pøi krátkodobém
nulovém odbìru by tlak za ventilem nemìl
stoupat nad pùvodnì nastavenou hodnotu, pøi
dlouhodobém nulovém odbìru je vhodné ventil
odstavit (kuelka a sedlo tìsní kov na kov,
proto nelze zajistit stoprocentní tìsnost).
Je nutné poèítat s tím, e po uzavøení odbìru
tlak za ventilem mírnì stoupne.

4. Údrba

Náhradní díly, jejich výmìna a objednávání viz
dalí strana.
Ventil a sedlo musí být udrovány v èistém
stavu. Filtr pøed ventilem a síto uvnitø ventilu by
mìly být pravidelnì èitìny, aby nedocházelo k
omezení prùtoku.
Doporuèené utahovací momenty
rouby krytu pruiny 18/24 Nm.
rouby spodního víka 20/26 Nm.

nebo oranová) z nastavovací hlavy.
2. V dráce v nastavovací hlavì naleznete malý
èep.
3. Pokud tento èep zasunete do zajiovacího
otvoru "A" a dále do jednoho z deseti
"protiotvorù" ve víku ventilu, nastavovací hlava
je zajitìna proti pootoèení.
A

Zajitìní ventilu proti neoprávnìné
manipulaci
1. Po dosaení poadovaného tlaku za ventilem
vyjmìte pomocí malého roubováku barevnou
kruhovou identifikaèní destièku (edá, zelená
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5. Náhradní díly
Dodávané náhradní díly jsou nakresleny plnou
èarou. Díly nakreslené pøeruovanou èarou nejsou
dodávány jako náhradní díly.
DODÁVANÉ NÁHRADNÍ DÍLY
*Nastavovací pruina
edá
0.14/1.7 bar g
K,Q
Zelená
1.4/4.0 bar g
K,Q
Oranová 3.5/9.0 bar g
K,Q
*Øídící vlnovec - nerez ocel
J
Sestava vyrovnávacího vlnovce a vøetene
(zahrnuje kuelku (E) ventilu a "O" krouky,
spodní vøeteno (C) a podloku PTFE) E,C,H
*Spodní víko
B
*Síto filtru
G
*Sada tìsnìní
F
*Sada roubù víka pruiny
(4 ks) L
Sada roubù spodního víka
(4 ks) A
*Vratná pruina
D
*Pozn. : stejné pro vechny svìtlosti
Jak objednávat
Pøi objednávání pouívejte oznaèení uvedená v
odstavci Dodávané náhradní díly (ND). Uveïte
velikost, typ a rozsah redukèního ventilu.
Pøíklad : Nastavovací pruina oranová (3.5/
9.0 bar) pro redukèní ventil BRV73 DN25.
Montá/demontá
Pøed provádìním jakýchkoliv prací na ventilu je
tøeba ventil oddìlit od systému na vstupu i na
výstupu, bezpeènì odtlakovat na úroveò
atmosférického tlaku a nechat vychladnout na
pøijatelnou teplotu, aby se pøedelo nebezpeèí
zranìní popálením. V pøípadì nutnosti pouívejte
vhodné ochranné pracovní pomùcky (vèetnì
ochranných brýlí).
Pokyny pro demontá a zpìtnou montá
1. Ujistìte se, e nastavovací hlava je vytoèena
proti smìru hodinových ruèièek a na doraz.
Postupnì uvolnìte 4 rouby se estihrannou
hlavou klíèem 17 mm A/F ze spodního víka a
opatrnì vyjmìte vratnou pruinu a tìsnìní.
Vratná pruina je stlaèená. Potøebné náøadí :
nástrèný klíè 17 mm A/F.
2. Opatrnì sejmìte "O" krouek ze spodního
vøetene.
3. Vyroubujte spodní vøeteno a opatrnì vyjmìte
kuelku ventilu. Potøebné náøadí : dlouhý
nástrèný klíè 11 mm A/F.
4. Zbývající úkony mohou být ji provádìny z
horní èásti ventilu po uvolnìní 4 roubù 13 mm
A/F se estihrannou hlavou. Potøebné náøadí :
nástrèný klíè 13 mm A/F.
5. Sejmìte víko pruiny a vyjmìte pruinu.
6. Vyjmìte øídící vlnovec, sestavu vyrovnávacího
vlnovce a vøetene, a pak tìsnìní.
7. Nyní mùe být vyjmuto vnitøní síto.
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Zpìtná montá
1. Ujistìte se, e síto je èisté, potom ho vlote
do ventilu kuelovou stranou smìrem dolù tak,
aby spoj na sítu nesmìøoval ke vstupu do ventilu.
2. Umístìte tìsnìní na tìlo ventilu.
3. Umístìte sestavu vlnovce a vøetene tak, aby
vøeteno smìøovalo dolù.
4. Umístìte tìsnìní a sestavu øídícího vlnovce.
5. Umístìte øídící pruinu na sestavu vlnovce.
6. Umístìte víko pruiny. Ujistìte se, e stykové
plochy víka pruiny a tìla ventilu na sebe
dosedají správnì.
7. Namontujte 4 rouby 13mm A/F se estihrannou hlavou a utáhnìte je momentem 18/
24Nm. Potøebné náøadí : nástrèný klíè 13 mm
A/F a momentový klíè.
8. Ujistìte se, e "O" krouek je umístìn v
kuelce ventilu a e dráka kuelky je smìrem
od estihranu na spodním vøetenu, umístìte
spodní vøeteno do sestavy vlnovce. Potøebné
náøadí : dlouhý nástrèný klíè 11 mm A/F.
9. Umístìte "O" krouek do dráky na spodním
vøetenu.
10. Umístìte tìsnìní do tìla ventilu.
11. Umístìte vratnou pruinu na kuelku ventilu.
12. Spodní konec pruiny umístìte na spodní
víko, ujistìte se, e spodní víko je správnì
orientováno vùèi tìlu ventilu.
13. Stlaète pruinu zatlaèení spodního víka na
tìlo ventilu a naroubujte 2 rouby 17mm A/F se
estihrannou hlavou pro zajitìní polohy
spodního víka.
14. Naroubujte zbývající 2 rouby a poté
utáhnìte vechny 4 rouby 17mm A/F momentem
20/26Nm. Potøebné náøadí : nástrèný klíè 17
mm A/F a momentový klíè.
Ventil mùe být znovu pouit, pokud lze
volnì a lehce provést nastavení.
Doporuèené utahovací momenty
rouby víka pruiny 18/24 Nm.
rouby spodního víka 20/26Nm.
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