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LRV2 Pøímoèinný redukèní ventil pro kapaliny
Návod k montái a údrbì

Velikosti a pøipojení

1/2", 3/4", 1" Závitové pøipojení se závitem BSP
(= Rp) nebo NPT.
LRV2B - Tìlo z dìlového bronzu, vlnovec
fosforbronz/mosaz.
LRV2S - Tìlo z dìlového bronzu, vlnovec
nerez ocel.
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Omezující podmínky

Maximální pøetlak pøed ventilem: 14 bar
Maximální pøetlak za ventilem : 8.6 bar
Redukèní ventil je dodáván s jednou ze tøí barevnì
odliených pruin pro tøi rùzné rozsahy pøetlakù
za ventilem :
edá pruina pro rozsah
: 0.35/1.7 bar g
Zelená pruina pro rozsah
: 1.4/4.0 bar g
Oranová pruina pro rozsah : 3.5/8.6 bar g
Tato informace je uvedena na nastavovací hlavici
na identifikaèní destièce (Q). Pøesvìdète se, e
dodaný ventil má správnou pruinu.
Doporuèená instalace
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Montá

Ventil LRV2 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. Pøed redukèním ventilem
by mìl být filtr. Za redukèním ventilem je nutné
instalovat manometr, aby bylo moné nastavit
poadovaný pøetlak. Je výhodou mít manometr
také na pøívodním potrubí.

Nastavení

Nastavení tlaku za ventilem se provádí otáèením
nastavovací hlavy (A) - ve smìru hodinových
ruèièek pro zvýení tlaku a proti smìru
hodinových ruèièek pro sníení tlaku (pøed
otáèením nastavovací hlavy se ujistìte, e není
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.
zajitìna proti naádoucí manipulaci èepem (B),
viz èást Výmìna náhradních dílù.
Uvedení do provozu a nastavení
Pøed uvedením redukèního ventilu do provozu
musí být vekeré potrubí dùkladnì propláchnuto/
profouknuto, aby se odstranily pøípadné
neèistoty, zbylý spojovací a tìsnící materiál atd.
Vytoète nastavovací hlavu proti smìru
hodinových ruèièek a na doraz. Otevøete zcela
uzavírací ventily. Pøetlak za ventilem by mìl být
nastaven pøi normálním zatíení. Otáèejte
nastavovací hlavou ve smìru hodinových ruèièek
a do dosaení poadovaného tlaku za ventilem.
Pøi sníeném prùtoku tlak za ventilem mírnì
stoupne a ventil bude udrovat tento zvýený
tlak.
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Údrba

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.

Výmìna náhradních dílù

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).
Èitìní síta
Uvolnìte nastavovací pruinu vytoèením
nastavovací hlavy (A) proti smìru hodinových
ruèièek a na doraz. Povolte a vyroubujte
klíèem 32mm A/F spodní zátku (W). Tím se
uvolní sestava pístu a síta. Vyèistete síto. Pokud
èelo pístu (nitrilová pry) potøebuje vyèistit,
pouijte neabrazivní mìkkou tkaninu. Pøi zpìtné
montái pouijte nové tìsnìní (S) a utáhnìte
zátku momentem 65/75 Nm.
Výmìna sestavy sedla a pístu ventilu
Uvolnìte nastavovací pruinu vytoèením
nastavovací hlavy (A) proti smìru hodinových
ruèièek a na doraz. Po povolení 4 roubù (G) se
estihrannou hlavou sejmìte kryt pruiny a
vyjmìte hlavní øídící pruinu. Vytáhnìte sestavu
vlnovce (E) a vyjmìte tìsnìní (F). Klíèem 30mm
A/F uvolnìte sedlo (L) s tìsnìním (M) a membránu
(R). Povolte a vyroubujte klíèem 32mm A/F
spodní zátku. Proveïte zpìtnou montá nového
sedla, tìsnìní a membrány, ujistìte se, e vechny
komponenty a tìsnící plochy jsou èisté.
Membránu (R) umístìte snímacím otvorem
smìrem ke vstupu do ventilu. Sedlo utáhnìte
momentem 108/132 Nm. Vlote nové tìsnìní a
vlnovec, øídící pruinu, umístìte kryt pruiny.
estihranné rouby víka utáhnìte momentem
18/24 Nm. Vlote nové síto, píst a "O" krouek
a vratnou pruinu. Naroubujte zátku s tìsnìním
(S), zátku utáhnìte momentem 65/75 Nm.

Výmìna vlnovce
Uvolnìte nastavovací pruinu vytoèením
nastavovací hlavy (A) proti smìru hodinových
ruèièek a na doraz. Po povolení 4 roubù (G) se
estihrannou hlavou sejmìte kryt pruiny a
vyjmìte hlavní øídící pruinu. Vytáhnìte sestavu
vlnovce (E) a vyjmìte tìsnìní (F). Vlote nové
tìsnìní a vlnovec, øídící pruinu, umístìte kryt
pruiny, rouby utáhnìte momentem 18/24 Nm.
Zajitìní ventilu proti neoprávnìné
manipulaci
Po dosaení poadovaného tlaku za ventilem
vyjmìte pomocí malého roubováku barevnou
(edá, zelená nebo oranová) kruhovou identifikaèní destièku (Q) z nastavovací hlavy. V
dráce v nastavovací hlavì (A) naleznete malý
èep (B). Pokud tento èep zasunete do
zajiovacího otvoru (C) a dále do jednoho z
deseti "protiotvorù" ve víku pruiny, nastavovací
hlava je zajitìna proti pootoèení. Po zpìtném
zasazení identifikaèní destièky je èep zajitìn.
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Výmìna hlavní øídící pruiny
Uvolnìte nastavovací pruinu vytoèením
nastavovací hlavy (A) proti smìru hodinových
ruèièek a na doraz. Po povolení 4 roubù (G) se
estihrannou hlavou sejmìte kryt pruiny a
vyjmìte hlavní øídící pruinu. Vlote novou
pruinu, umístìte kryt pruiny, rouby utáhnìte
momentem 18/24 Nm.
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Náhradní díly

Dodávané náhradní díly jsou oznaèeny plnou
èarou. Èásti nakreslené pøeruovanou èarou se
nedodávají jako náhradní díly.
Dodávané náhradní díly (ND)
* Hlavní øídící pruina pro nastavení tlaku
edá
0.35/1.7 bar
D,Q
Zelená 1.4/4.0 bar
D,Q
Oranová 3.5/8.6 bar
D,Q
* Sestava vlnovce (fosforbronz)
E,F
(na vyádání nerez ocel 316Ti/316L)
* rouby krytu pruiny (4 kusy v sadì)
G
Sestava kuelky a sedla
1/2"
F,K,R,L,M,V,U,T,S
3/4" a 1"
F,K,R,L,M,V,U,T,S
* Sada tìsnìní
F,M,S
* Síto filtru
T
* Spoleèné pro vechny velikosti
Jak objednávat
Pøi objednávání vdy pouívejte oznaèení
uvedená v odstavci Dodávané náhradní díly (ND).
Uveïte vdy velikost a typ ventilu a dále typ
(barvu) nastavovací pruiny nebo poadovaný
redukovaný tlak.
Pøíklad : Nastavovací pruina pro rozmezí
tlakù3.5/8.6 bar (oranová) pro redukèní ventil
LRV2 3/4".
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