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1. Montá
Instrukce se vztahují pøedevím pro pouití
ventilù DP143 a DP163 na páru, ale mohou být
pouity jako prùvodce pøi pouití ventilu na
stlaèený vzduch.
Pro stlaèený vzduch se doporuèuje pouít ventily
DP143G a DP163G, protoe mají jak hlavní, tak
pilotní ventil z nitrilové prye (mìkké tìsné
uzavøení).
Nastavovací roub
Zajiovací matice

2. Umístìní ventilu

(Obr. 2 a 3)
Ventil musí být instalován v horizontálním potrubí
s hlavní membránovou komorou pod osou potrubí.
Pro dosaení vyí kapacity nebo tam, kde je
vyadován iroký rozsah prùtoèného mnoství,
popø. je vyadován záloní ventil, je moné
pouít dva ventily v paralelním zapojení. Pro
pomìr pøetlakù pøed a za ventilem vyí ne
10 : 1 je vhodné pouít dva ventily v sériovém
zapojení, jeden ventil lze pouít vyjímeènì pouze
pro velmi stabilní prùtoèné mnoství a do
pomìru 20 : 1.

3. Dimenzování potrubí
Nastavovací
pruina
Interní
impulsní
potrubí
Alternativní
pøipojení
externího
impulsního
potrubí

Rychlost v potrubí na obou stranách ventilu by
nemìla pøekraèovat 30 m/s. To znamená, e
správnì nadimenzovaný redukèní ventil bude
mít vìtinou mení svìtlost ne potrubí.

4. Napìtí v potrubí

Pnutí potrubí, zpùsobené roztaností nebo
nedostateènými podporami, nesmí mít vliv na
tìlo ventilu.

5. Uzavírací ventily

Pouijte pøednostnì plnoprùtokové typy.

6. Odvádìní kondenzátu

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).
Pokud je uzavírací ventil i za redukèním ventilem,
pak by mìlo být odvodnìní i za redukèním
ventilem, aby bylo moné pøi nulovém odbìru
nebo pøi odstavení ventilu odvádìt vzniklý
kondenzát.

7. Ochrana pøed neèistotami

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. Síto filtru by mìlo být
pravidelnì kontrolováno a v pøípadì nutnosti
èitìno.
Obr. 1

1. Dodávka

(Obr. 1)
Ventil DP143 (163) je dodáván pøipravený k
namontování do potrubí, s nastavovací pruinou
dle objednávky, ale poadovaný výstupní tlak
není pøednastaven !!! Redukèní ventil je
dodáván s jednou ze ètyø barevnì odliených
pruin pro ètyøi rùzné rozsahy pøetlakù za ventilem
(viz str. 6).
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8. Impulsní potrubí

Pokud bude vyadována vyí pøesnost a stabilita
regulace tlaku nebo vyí kapacita ventilu, pak je
tøeba interní impulsní potrubí (s ním je ventil
dodáván) nahradit externím impulsním potrubím
a to následujícím zpùsobem :
Demontujte interní impulsní potrubí vèetnì
kompresních roubení.
Závitový otvor 1/ 8" BSP (= Rp) na tìle ventilu je
tøeba zaslepit zátkou (tato je dodávána v sáèku
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Uzavírací ventil na výstupu
slouí pro nastavení pøetlaku
za ventilem pøi nulovém odbìru

Externí impulsní
potrubí
Redukèní
ventil

Pojistný
ventil

Filtr s jemným sítem
(filtry Spirax 0.16mm)

➧

Separátor

Zpìtný ventil

1.0 m nebo 15 D
na obì strany

➧
Kondenzát

➧

Pøívod
páry
Filtr

Plovákový
odvadìè

Kontrolní
komùrka
SPIRA-tec
Obr. 2

Doporuèená instalace

pøipevnìném na ventilu). Druhý závitový otvor
1
/ 8" BSP (= Rp) na boku komory pilotního ventilu
je tøeba zaslepit zátkou, která je namontována na
pøední stranì komory pilotního ventilu. Po
vymontování této zátky je tøeba do tohoto
závitového otvoru namontovat èást kompresního
roubení s kompresním kroukem (také dodáváno
v sáèku pøipevnìném na ventilu). Toto roubení
je vhodné pro namontování nerezové nebo
mìdìné trubièky 6 mm O/D. Pokud není taková
trubièka k dispozici, je moné místo kompresního
roubení namontovat pøímo do komory pilotního
ventilu ocelovou trubièku o jmenovité svìtlosti
1/ 8" s vnìjím závitem.
Impulsní potrubí by mìlo být pøipojeno na potrubí
redukovaného tlaku seshora, ve vzdálenosti 15D,
nejménì vak 1 m (pøímé potrubí bez armatur,
pøírub apod.). Je vhodné, aby impulsní potrubí
smìrem od ventilu klesalo a tím byl odvádìn
pøípadný kondenzát z ventilu DP. Tam, kde
svìtlost potrubí redukovaného tlaku za ventilem
neumoní spád impulsního potrubí od ventilu k
napojení na potrubí seshora, je moné pøipojit
externí impulsní potrubí ze strany potrubí
redukovaného tlaku za ventilem. Na impulsním
potrubí mùe být namontován uzavírací ventil.

9. Manometry

Za redukèním ventilem je nutné instalovat
manometr, aby bylo moné nastavit poadovaný
pøetlak. Je výhodou mít manometr také na
pøívodním potrubí.
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10. Obtok

Pokud je nutné zachovat dodávku páry i pøi
opravách a údrbì redukèního ventilu, pak je
potøeba instalovat paralelní redukèní ventil nebo
v pøípadì stabilního odbìru obtok s ruèním
uzavíracím ventilem, nejlépe s regulaèní kuelkou.
Svìtlost obtokového ventilu je obvykle stejná,
jako svìtlost redukèního ventilu. Ovládací kolo
ventilu by mìlo být zabezpeèeno proti
neoprávnìné manipulaci. Pøi pouití obtoku by
mìl být obtokový ventil pod stálým dohledem
obsluhy.
Obtok mùe být instalován nad nebo vedle
redukèního ventilu, nikdy vak pod redukèním
ventilem.

11. Pojistný ventil

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. Pøi
stanovování otevíracího pøetlaku je tøeba brát do
úvahy chování redukèního ventilu pøi zmìnách
prùtoku a charakteristiku pojistného ventilu.
Otevírací pøetlak musí být pod úrovní
maximálního povoleného pøetlaku zaøízení za
redukèním ventilem. Výfuk z pojistného ventilu
musí být vyveden na bezpeèné místo a v pøípadì
potøeby také odvodnìn.
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UPOZORNÌNÍ
Platí pouze pro ventily DP143 !!!

Systémy pøímého vstøikování
Redukèní ventil obsahuje inhibitor,
zabraòující korozi bìhem skladování.
Aby se pøedelo pøípadné kontaminaci
vaeho výrobku pøi prvním uvedení
ventilu do provozu, doporuèujeme
øádný proplach ventilu, aby se
odstranily jakékoliv stopy inhibitoru.

Obr. 3

2. Uvedení do provozu
12. Postup nastavení

7.

2.

8.

1.

3.
4.

5.
6.
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Zkontrolujte, zda jsou vechna pøipojení
provedena správnì a zda jsou vechny
uzavírací ventily uzavøeny (i v obtoku).
Vytoète nastavovací roub proti smìru
hodinových ruèièek tak, aby se uvolnila
pruina.
Otevøete uzavírací ventil na externím
impulsním potrubí. Zkontrolujte, zda jsou
otevøeny kohouty u manometrù.
Pro správnou funkci ventilu je nutné, aby
hlavnì pilotní a hlavní ventil nebyly
vystaveny vlivu neèistot èi jiných pevných
èástic. Proto je nutné se pøed uvedením
ventilu do provozu pøesvìdèit, e pøívodní
potrubí bylo øádnì vyèitìno a e je èistý
filtr pøed redukèním ventilema pøed
odvadìèem kondenzátu v pøedøazeném
odvodnìní.
Pomalu otevírejte uzavírací ventil pøed
redukèním ventilem a do plného otevøení.
Klíèem 19 mm A /F pomalu otáèejte nastavovacím roubem ve smìru hodinových
ruèièek tak dlouho, a bude dosaeno
poadovaného pøetlaku za ventilem.

Zajistìte nastavovací roub v poadované
pozici utaením zajiovací matice, ujistìte
se, e podloka ve tvaru "C" zùstala na svém
místì pod maticí.
Pomalu otevírejte uzavírací ventil za
redukèním ventilem a do plného otevøení.

13. Paralelní zapojení

Pøi paralelní zapojení obvykle bývá vhodné pouít
dva ventily o nestejné svìtlosti. Mení ventil je
pak provozován pøi niích prùtoèných
mnostvích, vìtí ventil se pak samoèinnì
pøipojuje pro dosaení normálního a maximálního mnoství. Kadý z obou ventilù musí být
nastavován samostatnì pøi nulovém odbìru, mení
ventil se nastavuje na vyí tlak (o cca 0.1 bar) ne
vìtí ventil.
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3. Údrba
UPOZORNÌNÍ
Platí pouze pro ventily DP163

Nerezová ocel typ 316, pouitá pro tento ventil, je zvlátì u závitových èástí ventilu velmi náchylná
k zadírání nebo "studenému svaøování". Je to normální vlastnost tohoto typu nerez oceli a je tøeba
na to pamatovat pøi demontái nebo zpìtné montái.
Pokud to aplikace dovolí, je vhodné pouít vhodné mazivo na bázi PTFE a lehce jím potøít jakékoliv
spojované èásti pøed zpìtnou montáí.
1
2

3
4

Bezpeènostní
opatøení:

Pøi práci s tìsnìním
je potøeba dbát
zvýené opatrnosti,
protoe tìsnìní je
zesíleno nerezovým
proukem, který by
mohl zpùsobit øezné
rány.
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6
9
8
7
10
12
13
11
18A
18
19
14
20
21
22
23
17
18B

15A
30
16A
16
15

14. Bìná údrba

Doporuèuje se, aby byl ventil demontován
kadých 12 a 18 mìsícù a provedena kompletní
kontrola a údrba.
Následující èásti by mìly být pøedevím
zkontrolovány a pøípadnì provedena jejich
renovace nebo výmìna :
Sedlo (22) a kuelka (21) hlavního ventilu
Sestava (14) pilotního ventilu
Hlavní membrány (10)
Pilotní membrány (28)
Podrobný popis vis body 18. a 22.
Je-li potøeba, musí být zkontrolováno také vodící
pouzdro vøetene (23), øídící clonky (17) a (27A)
musí být v pøípadì potøeby vyèitìny od neèistot
a usazenin.

26
25
27

15. Èitìní membrán, trysek ap.

Pokud je ventil demontován a hlavní nebo pilotní
membrány jsou pouze èitìny, nikoliv vymìnìny
za nové, musí být pùvodní mebrány umístìny
zpìt do ventilu v pùvodní poloze, tj. nesmí být
obráceny apod. Øídící clonky (17) a (27A) a
propojovací trubièky (16) a (15) musí být v
pøípadì nutnosti také vyèitìny, popø. vymìnìny.
K èitìní trysek nepouívejte vrták ani podobné
nástroje.
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27A

Obr. 4

29

28

24

29

Hlavní membrány ventilù
DP143 a DP163
Velikost ventilu
Prùmìr membrány
DN15, DN15 LC a DN20
125 mm
DN25 a DN32
166 mm
DN40 a DN50
230 mm
DN80
300 mm
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16. Rozsah nastavovacích pruin

K dispozici jsou 4 barevnì odliené pruiny pro
4 rùzné rozsahy pøetlakù za ventilem.
lutá
0.2 bar a 3 bar
Modrá
2.5 bar a 7 bar
Èervená
6.0 bar a 17 bar
edá (DP143) 16.0 bar a 24 bar
edá (DP163) 16.0 bar a 21 bar

Kadá z uvedených pruin kromì edé mùe být
pouita pro nastavení pøetlaku za ventilem od
0.2 bar do pøísluné maximální hodnoty, ale s
ohledem na dosaení lepí kvality regulace tlaku
se doporuèuje provozovat redukèní ventily ve
výe uvedených rozsazích pøetlaku za ventilem.

17. Výmìna øídící pruiny

Pøi výmìnì není nutné ventil oddìlit od systému.
1. Uvolnìte zajiovací matici (2). Povolte
nastavovací roub (1) proti smìru hodinových
ruèièek.
2. Vyjmìte "C" podloku (3) a sejmìte víko (4).
3. Vyjmìte pruinu (6) a horní opìrnou desku
(5).
4. Proveïte zpìtnou montá v opaèném poøadí.

18. Údrba sestavy pilotního
ventilu a vlnovcové ucpávky

1. Uzavøete uzavírací ventily a odtlakujte
ventil.
2. Uvolnìte zajiovací matici (2). Povolte
nastavovací roub (1) proti smìru hodinových
ruèièek.
3. Vyjmìte "C" podloku (3) a sejmìte víko (4).

Rovná hrana

4.

Vyjmìte pruinu (6) a horní opìrnou desku
(5).
5. Povolte 4 matice M10 a sejmìte pruinové
tìleso (8), spodní opìrnou desku (7) pruiny
a vyjmìte pilotní membrány (10).
6. Demontujte roubení (18A) a (16A) resp.
(15A) a uvolnìte 6 mm nerezovou trubièku.
7. Uvolnìte matice (11) a sejmìte komoru
(30) pilotního ventilu, ujistìte se, e vratná
pruina (20) je správnì umístìna na kuelce
(21) hlavního ventilu.
8. Pomocí klíèe 27 mm A/F vyroubujte sestavu
(14) sedla pilotního ventilu, zahrnující také
síto (14a) a vyjmìte "pístek" (13).
9. Pomocí klíèe 24 mm A/F vyroubujte sestavu
(12) vlnovcové ucpávky. V pøípadì nutnosti
tuto souèástku nahraïte novou.
10. Pøi stále vyjmuté vlnovcové ucpávce
zaroubujte novou sestavu (14) pilotního
ventilu a utáhnìte momentem 115 Nm.
11. Vsuòte seshora "pístek" (13) a zkontrolujte,
zda je mezera 0.7 mm mezi pístkem a
rovnou hranou mìrky (viz obr. 5).
Pozn. : Z dùvodu výrobní tolerance je
pístek dodáván o nìco delí a mùe se stát,
e bude nutné ho jemnì zkrátit strojovì
nebo brouením. Po tomto opracování nesmí
být na pístku ádné ostré hrany, tyto by
mohly znièit vlnovec. Mezera 0.7 mm
zajiuje, e po namontování vlnovcové
ucpávky bude jemná mezera mezi ucpávkou
a membránou v její neutrální pozici.

Rovná hrana

0.7 mm

Obr. 5
6

IM-P006-07 CH Vydání 6

12. Po opatrném umístìní vlnovcové ucpávky
nad pístek utáhnìte ucpávku momentem
115 Nm.
13. Pomocí mìrky opìt zkontrolujte, e mezi
vrcholem vlnovce jemnì zatlaèeným na
pístek je jemná mezera (viz obr. 5).
14. Pøed zpìtnou montáí ventilu se ujistìte, e
tìsnící plochy na bloku pilotního ventilu a
na tìlese jsou èisté a e pruina (20) je
správnì umístìna na horní stranì kuelky
hlavního ventilu.
15. Umístìte nové tìsnìní (19) a dále sestavu
bloku pilotního ventilu na tìleso spolu s
maticemi (11). Matice utahujte doporuèeným momentem dle tab. 1.
16. Namontujte zpìt 6 mm nerezové trubièky,
roubení (18A) a (16A), resp. (15A).
17. Umístìte dvì pilotní membrány (10), pokud
jsou pùvodní, musí být vyèitìny a vráceny
do pùvodní polohy. Stejnì tak dosedací
plochy musí být èisté.
18. Umístìte spodní opìrnou desku (7) pruiny
a pøipevnìte pruinové tìleso 4 maticemi
M10 (9), matice utáhnìte momentem 50
Nm.
19. Umístìte nastavovací pruinu (6) a horní
opìrnou desku (5) pruiny, otáèejte
nastavovacím roubem (1), a si sedne do
støedu horní opìrné desky. Nasaïte víko (4)
a umístìte "C" podloku (3).
20. Znovuuvedení ventilu do provozu viz Sekce
2. tohoto návodu.

Tabulka 1

Doporuèené utahovací momenty pro matice
(11) bloku pilotního ventilu.
Velikost
Utahovací
ventilu
Matice
moment
DN15LC
M10
40 N m
DN15 a DN20
M10
40 N m
DN25 a DN32
M12
60 N m
DN40 a DN50
M16
110 N m
DN80
M12
80 N m
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13

14A
14C
14D

14

14B

19. Èitìní síta filtru pilotního
ventilu
1.

Uzavøete uzavírací ventily a odtlakujte
ventil.
2. Uvolnìte zajiovací matici (2). Povolte
nastavovací roub (1) proti smìru
hodinových ruèièek.
3. Demontujte roubení (18A) a (16A) resp.
(15A) a uvolnìte 6 mm nerezovou trubièku.
4. Uvolnìte matice (11) a sejmìte komoru
(30) pilotního ventilu vèetnì pruinového
tìlesa, ujistìte se, e vratná pruina (20) je
správnì umístìna na kuelce (21) hlavního
ventilu.
5. Dríce blok pilotního ventilu "vzhùru
nohama" uvolnìte matici (14B) síta klíèem
27 mm A/F.
6. Vyjmìte síto (14A), neztrate pøitom malou
vratnou pruinku (14D) a kulièku (14C).
Vechny tyto èásti je v pøípadì nutnosti
tøeba vyèistit.
7. Umístìte zpìt kulièku, vratnou pruinku,
síto a matici síta (14B), tuto utáhnìte
momentem 15 Nm.
8. Ujistìte se, e tìsnící plochy na bloku
pilotního ventilu a na tìlese jsou èisté a e
pruina (20) je umístìna správnì na horní
stranì kuelky hlavního ventilu.
9. Umístìte nové tìsnìní (19) a dále sestavu
bloku pilotního ventilu na tìleso spolu s
maticemi (11). Matice utáhnìte doporuèeným momentem dle tab. 1.
10. Namontujte zpìt 6 mm nerezové trubièky,
roubení (18A) a (16A), resp. (15A).
11. Znovuuvedení ventilu do provozu viz Sekce
2. tohoto návodu.
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20. Údrba pilotních membrán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Uzavøete uzavírací ventily a odtlakujte
ventil.
Uvolnìte zajiovací matici (2). Povolte
nastavovací roub (1) proti smìru
hodinových ruèièek.
Vyjmìte "C" podloku (3) a sejmìte víko(4).
Vyjmìte pruinu (6) a horní opìrnou desku
(5).
Povolte 4 matice M10 (9) a vyjmìte
pruinové tìleso (8), spodní opìrku (7)
pruiny a pùvodní pilotní membrány (10).
Ujistìte se, e dosedací plochy jsou èisté a
umístìte 2 nové membrány (10).
Umístìte spodní opìrnou desku (7) pruiny
a pøipevnìte pruinové tìleso 4 maticemi
M10 (9), matice utáhnìte momentem 50
Nm.
Umístìte nastavovací pruinu (6) a horní
opìrnou desku (5) pruiny, otáèejte
nastavovacím roubem (1), a si sedne do
støedu horní opìrné desky. Nasaïte víko
(4) a umístìte "C" podloku (3).
Znovuuvedení ventilu do provozu viz Sekce
2. tohoto návodu.

21. Údrba hlavních membrán
1.
2.
3.

4.
5.

Uzavøete uzavírací ventily a odtlakujte
ventil.
Uvolnìte dlouhou matici (27) roubení.
Povolte rouby a matice M12 (26), tím
uvolnìte spodní pøírubu (29) ventilu,
vyjmìte dvì nerezové hlavní membrány
(28) a sestavu (24) vøetene a opìrné desky
membrány.
Vyèistìte spodní pøírubu ventilu a vnitøek
tìlesa ventilu, ujistìte se, e tìsnící plochy
jsou èisté.
Umístìte zpìt sestavu (24) vøetene a opìrné
desky membrány. Spodní pøírubu (29) ventilu
pøichyte 2 rouby v místì u otvoru pro
roubení (viz obr. 6) tak, aby vodící kolík
zapadal do dráky a aby bylo moné pozdìji
umístit a dotáhnout dlouhou matici roubení.

6.
7.
8.
9.

Vsuòte obì hlavní membrány do urèeného
místa ve spodní pøírubì ventilu (viz obr. 6).
Pøizvednìte spodní pøírubu do správné pozice
(musí zapadnout do dráky), matice a rouby
M12 (26) utáhnìte momentem 95 Nm.
Umístìte a utáhnìte dlouhou matici roubení
(27).
Znovuuvedení ventilu do provozu viz Sekce
2. tohoto návodu.

22. Údrba hlavního ventilu a sedla
1.
2.
3.
4.
5.

Uzavøete uzavírací ventily a odtlakujte
ventil.
Demontujte roubení (18A) a (16A) resp.
(15A) a uvolnìte 6 mm nerezovou trubièku.
Povolte matice (11) a sejmìte blok (30)
komory pilotního ventilu spolu s pruinovým tìlesem.
Vyjmìte vratnou pruinu (20) hlavního
ventilu a kuelku (21).
Pomocí nástrèkového klíèe vyroubujte
sedlo (22) hlavního ventilu, viz tab. 2 (pro
DN80 je tøeba specielní pøípravek).

Tabulka 2

Doporuèené utahovací momenty
pro sedlo (22) hlavního ventilu
Velikost
Rozmìr klíèe
Utahovací
ventilu
pøes ploky
moment
DN15
30 mm
110/120 N m
DN15LC
DN20
36 mm
140/150 N m
DN25
41 mm
170/180 N m
DN32
46 mm
200/210 N m
DN40
60 mm
300/310 N m
DN50
65 mm
400/410 N m
DN80

600/700 N m

Obr. 6

8

IM-P006-07 CH Vydání 6

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Nyní je tøeba zkontrolovat stav tìsnících
ploch kuelky a sedla. Pokud jsou pouze
lehce opotøebeny, je moné je zalapovat
jemnou pastou. Kuelka a sedlo se nelapují
vzájemnì proti sobì !!!
Verze G - Pokud je tìsnící plocha z nitrilové
prye opotøebena nebo pokozena, je nutné
pouít novou sestavu kuelky.
V pøípadì vìtího opotøebení kuelky nebo
sedla je tøeba je vymìnit za nové. Není vdy
nutné mìnit sedlo i kuelku, pokud je
pokozeno pouze sedlo nebo pouze kuelka.
Ujistìte se, e závity a dosedací plochy jsou
èisté, utáhnìte sedlo momentem dle tab. 2.
Pokud jsou pouity nové nebo lapované
èásti, je tøeba opìt zkontrolovat, popø.
nastavit správný zdvih ventilu pøestavením
vøetene.
Pro nastavení zdvihu je nutné demontovat
sestavu (23) vøetene a opìrné desky hlavní
membrány dle bodù 21.2 a 21.3.
Sestavu (23) opìrné desky a vøetene umístìte
do tìlesa ventilu, kuelku (21) umístìte na
sedlo ventilu.
Nyní mùe být kuelka zvedána vøetenem,
dokud se opìrná deska (24) membrány
nezastaví o tìleso ventilu. Zmìøte zdvih
ventilu hloubkomìrem (viz obr. 7).
Pokud se zdvih lií od hodnoty v níe
uvedené tabulce, je nutné uvolnit zajiovací
matici (25) a nastavit správný zdvih
roubováním vøetene z nebo do opìrné
desky (24). Po nastavení správné hodnoty
utáhnìte zajiovací matici (25).

Velikost ventilu
DN15 a DN15LC
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN80

IM-P006-07 CH Vydání 6

Zdvih
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
8.0 mm

14. Sestavte spodní èást ventilu dle bodù 21.5 a
21.8.
15. Ujistìte se, e tìsnící plochy na bloku
pilotního ventilu a tìlese ventilu jsou èisté.
Umístìte zpìt kuelku (21) hlavního ventilu
a vratnou pruinu (20) tak, aby správnì
sedìla na horní stranì kuelky hlavního
ventilu.
16. Umístìte nové tìsnìní (19) a dále sestavu
(30) bloku pilotního ventilu na tìleso spolu
s maticemi (11). Tyto matice utáhnìte
momentem dle tab. 1.
17. Namontujte zpìt 6 mm nerezové trubièky,
roubení (18A) a (16A), resp. (15A).
18. Znovuuvedení ventilu do provozu viz Sekce
2. tohoto návodu.

Obr. 7
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4. Náhradní díly
P

V
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T

Obr. 8
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Dodávané náhradní díly
Sada náhradních dílù pro bìnou údrbu (obsaené
díly jsou oznaèeny *)
* Hlavní membrána (2 ks)
A
* Pilotní membrána (2 ks)
B
Sestava ucpávky pilotního ventilu
C
* Sestava pilotního ventilu a pístku
D, E
Sestava hlavního ventilu
F, H
* Vratná pruina hlavního ventilu
G
Nastavovací pruina
lutá
0.2 bar g a 3 bar g
Modrá
2.5 bar g a 7 bar g
Èervená
6.0 bar g a 17 bar g
edá (DP143)16.0 bar g a 24 bar g
edá (DP163)16.0 bar g a 21 bar g

* Sestava trubièky øídícího tlaku
K,
Sestava vyrovnávací trubièky
M, N
* Sada tìsnìní tìlesa (3 ks v sadì)
O
Sada roubù/matic pruinového
tìlesa (4 ks v sadì)
P
Sada roubù/matic bloku pilotního
ventilu (4 ks v sadì)
Q
Sada roubù/matic spodní pøíruby ventilu
R
DN15 a DN20 sada 10 ks
DN25 a DN32 sada 12 ks
DN40 a DN50 sada 16 ks
DN80
sada 20 ks
Sada svorníkù hlavního tìlesa (+ matic pro DN80)
(sada 6 ks)
T
Sestava vøetene a opìrné desky
V
hlavní membrány

Shodnost a zamìnitelnost náhradních dílù
Tabulka ukazuje, e nìkteré náhradní díly jsou pro rùzné svìtlosti stejné. Napø. hlavní membrána je
stejná pro ventily DN15LC, DN15 a DN20 (oznaèení písmenem "a"), pro ventily DN25 a DN32
(oznaèení písmenem "b"), apod.
 Náhradní díly pro DP143 a DP163 jsou z rùzných materiálù !!!

Hlavní membrána
Pilotní membrána
Sestava ucpávky
pilotního ventilu
Sestava pilotního
ventilu a pístku
Sestava hlav. ventilu
Vratná pruina
hlavního ventilu
Nastavovací
pruina
 Sestava trubièky
øídícího tlaku
 Sestava vyrovnávací
trubièky
 Tìsnìní tìlesa
 Sada roubù/matic
pruinového
tìlesa
 Sada roubù a matic
bloku pilotního
ventilu
 Sada roubù a matic
spodní pøíruby
ventilu
 Sada svorníkù a
matic hlav. tìlesa

Velikost ventilu
DN25 DN32
b
b
a
a

DN15LC
a
a

DN15
a
a

DN20
a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

b
a

c
a

d
b

e
b

f
c

g
c

h
d

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

c

d

e

f

g

a

a

b

c

d

e

f

g

a

a

a

b

b

c

c

d

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

b

c

c

d

a

a

a

b

b

c

c

d















a
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DN40 DN50 DN80
c
c
d
a
a
a
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5. Vyhledávání závad
23. Pøedbìné procedury
1.
2.
3.
4.
5.

Uzavøete uzavírací ventily a odtlakujte
ventil.
Povolte zajiovací matici (2) a vyroubujte
nastavovací roub (1) a do úplného uvolnìní
nastavovací pruiny.
Povolte horní roubení øídící trubièky (18A)
na komoøe pilotního ventilu a uvolnìte
trubièku.
Opatrnì pomalu otevírejte uzavírací ventil
na vstupu. Pokud médium uniká z komory
pilotního ventilu, netìsní pilotní ventil.
Pokud médium uniká z uvolnìné trubièky,
pak netìsní hlavní ventil.

24. Pøetlak za ventilem je nulový
nebo pøíli nízký

Pokud výstupní tlak klesá pod nastavený nebo je
nulový, mùe být dùvodem jedna z níe uvedených
pøíèin :
1. Není dostateèný tlak na vstupu do ventilu.
Zkontrolujte, zda je zcela otevøen pøívod
páry a zda je pøedøazený filtr èistý (pro
uvedení do provozu a vyhledávání závad je
vhodné instalovat manometr také pøed
redukèním ventilem).
2. Nastavovací pruina je prasklá.
3. Øídící trubièka (18) je zablokovaná. Povolte
roubení a trubièku vyèistìte a profouknìte.
4. Øídící clonka (27A) je zablokovaná.
Vyroubujte ji z výstupu ventilu a vyèistìte.
Pro snazí identifikaci je estihran oznaèen
drákou.
5. Prasklá hlavní membrána. Proveïte výmìnu
dle Sekce 21.
6. Sestava vlnovce pilotního ventilu netìsní.
Proveïte kontrolu a v pøípadì nutnosti
vymìòte dle Sekce 18.
7. Píst (13) pilotního ventilu je pøíli krátký.
Zkontrolujte a v pøípadì nutnosti vymìòte
dle Sekce 18.
8. Kapacita ventilu je nedostateèná.
Zkontrolujte, zda je dostateèný vstupní tlak.
Pokud je nií, kapacita ventilu je tím sníena.
Ujistìte se, e impulsní trubièka je namontována
tak, jak je doporuèeno v Sekci 1, odstavec 8 a
pokud je to nutné, namontujte externí impulsní
potrubí dle popisu. Pokud je tlak za ventilem stále
pøíli nízký, je tøeba pouít vìtí ventil s vyí
kapacitou.

3.
4.
5.
6.
7.

Prasklá pilotní membrána. Proveïte
výmìnu (postup viz Sekce 20).
Pilotní ventil (14) nebo píst (13) pilotního
ventilu se zadírá. Postupujte dle Sekce 18.
Hlavní ventil (21) nebo pilotní ventil (14)
netìsní. Kontrola viz Sekce 23.
Vøeteno (23) hlavního ventilu se zadírá.
Postupujte dle Sekce 21.
Píst (13) pilotního ventilu je pøíli dlouhý.
Zkontrolujte dle Sekce 18.

26. Kmitání

Kmitání se mùe krýt se zmìnami odbìru. Je-li
tomu tak, pak je tøeba pøed demontáí ventilu
provést následující kroky :
1. Zkontrolujte, zda je stabilní tlak na vstupu
do ventilu. Pokud tlak klesá pøi plném
zatíení, je moné, e pøívodní potrubí je
èásteènì zablokované nebo je poddimenzované. Pokud je tlak na vstupu nízký, zpùsobí
to sníení kapacity ventilu s moností sníení
redukovaného tlaku pøi plném zatíení.
2. Je-li tlak na vstupu správný a stabilní, znovu
nastavte ventil pøi nulovém odbìru. Poté
nastavte plný odbìr. Pokud výstupní tlak
výraznì klesá pøi plném zatíení, je ventil
pravdìpodobnì poddimenzován a mìl by
být nahrazen vìtím.
V pøípadì, e vstupní tlak je správný a stabilní, a
e ventil je správnì nadimenzován, je tøeba
zkontrolovat následující :
3. Pára je mokrá, zkontrolujte, zda je instalace
provedena dle obr. 2.
4. Místo napojení externího impulsního
potrubí na potrubí redukovaného tlaku je v
oblasti turbulencí. Viz Sekce 8.
5. Neèistoty v sestavì øídící trubièky (18).
Trubièku demontujte a vyèistìte.
6. Pilotní ventil (14) nebo píst (13) pilotního
ventilu se zadírá. Postupujte dle Sekce 3
odst. 8.
7. Vøeteno (23) hlavního ventilu se zadírá.
Postupujte dle Sekce 21.
8. Pilotní nebo hlavní membrány jsou
"vytahané". K tomu mùe dojít po dlouhé
dobì provozu Vymìòte je dle postupu v
Sekci 3 odst. 20 a 21.

25. Pøetlak za ventilem je pøíli
vysoký

Pokud výstupní tlak stoupá nad nastavený, mùe
být dùvodem jedna z níe uvedených pøíèin :
1. Impulsní potrubí je zablokované.
Demontujte ho a vyèistìte.
2. Øídící clonka (17) je zablokovaná.
Vyroubujte ji z výstupu ventilu a vyèistìte.
Pro snazí identifikaci je estihran oznaèen
drákou.
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