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1. Zalecana instalacja stacji redukcyjnej
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Odwadniacz
Filtr
Zawór odcinaj¹cy
Zawór bezpieczeñstwa
Manometr
Separator

Uwaga: W przypadku problemów w trakcie
instalowania lub eksploatacji powy¿szych urz¹dzeñ
prosimy o skontaktowanie siê z in¿ynierem firmy
Spirax Sarco.
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Sprê¿yna
Pokrêt³o nastawnika
Siatka filtracyjna
Gniazdo zaworu

Nale¿y zachowaæ ostro¿noæ, poniewa¿ zawór,
a w szczególnoci pokrêt³o nastawnika, mo¿e
byæ bardzo gor¹ce.
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2. Instalacja i obs³uga zaworu redukcyjnego
Zawory redukcyjne mieszkowe SRV2
przeznaczone s¹ do regulacji cinienia
w instalacjach pary wodnej i gazów, np.
sprê¿onego powierza.
Maksymalne cinienie przed zaworem
redukcyjnym mo¿e wynosiæ 19 bar m.
Zawór SRV2 jest dostarczany w jednej z trzech
wersji zakresu regulacji cinienia, oznaczanych
kolorem p³ytki identyfikacyjnej sprê¿yny:
Szary:
0,14 - 1,70 bar m
Zielony :
1,40 - 4,00 bar m
Pomarañczowy:
3,50 - 8,60 bar m
P³ytka odpowiedniego koloru jest wciniêta do
pokrêt³a nastawnika.

Instalacja

Zawór SRV2 jest dostêpny w wersjach:
z gwintem:
R ½", ¾" lub 1"
z ko³nierzem: DIN PN25
Zawór SRV2 mo¿e byæ instalowany wy³¹cznie
w poziomym odcinku ruroci¹gu, przy czym
pokrêt³o nastawnika mo¿e znajdowaæ siê nad lub
pod zaworem.
Zawory odcinaj¹ce powinny znajdowaæ siê w
odleg³oci od 8 do 10 rednic ruroci¹gu przed
i za zaworem redukcyjnym. Na korpus zaworu
redukcyjnego nie powinny przenosiæ siê
naprê¿enia spowodowane rozszerzalnoci¹
ruroci¹gu lub jego niedostatecznym podparciem.
Ruroci¹g przed i za zaworem powinien mieæ
odpowiednio du¿¹ rednicê w celu unikniêcia
nadmiernych spadków cinienia. Wszelkie
redukcje rednicy powinny byæ wykonywane przy
u¿yciu zwê¿ek niesymetrycznych, aby zapobiec
gromadzeniu siê kondensatu na dnie ruroci¹gu.
Filtr przed zaworem redukcyjnym zwiêksza
pewnoæ jego funkcjonowania. Filtr powinien byæ
zainstalowany w pozycji "kieszeñ w poziomie",
aby nie gromadzi³ siê w niej kondensat. W
przypadku mokrej pary nale¿y dodatkowo
zainstalowaæ zestaw separator-odwadniacz.
Alternatyw¹ mo¿e byæ zainstalowanie
odpowiedniej kieszeni odwadniaj¹cej i
odwadniacza Spirax Sarco.
Za zaworem redukcyjnym nale¿y zainstalowaæ
manometr, który jest niezbêdny do ustawienia
¿¹danego cinienia zredukowanego. Korzystne
jest równie¿ zainstalowanie manometru przez
zaworem redukcyjnym w celu uzyskania
informacji o cinieniu dolotowym.
Zalecamy
zainstalowanie
zaworu
bezpieczeñstwa Spirax Sarco, dobranego
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. W zag³êbieniu znajduje siê ma³a, luno
osadzona szpilka.
3. Szpilkê nale¿y w³o¿yæ do otworu A i do
pasuj¹cego otworu, jednego z dziesiêciu
w os³onie sprê¿yny.

Uruchamianie zaworu i nastawianie
cinienia zredukowanego
Przed zainstalowaniem zaworu SRV2 konieczne
jest dok³adne przedmuchanie ruroci¹gu i
usuniêcie z niego brudu, resztek materia³ów
z³¹cznych, itd. Do nastawiania cinienia s³u¿y
pokrêt³o nastawnika: obrót w prawo powoduje
zwiêkszenie cinienia, obrót w lewo zmniejszenie cinienia. Cinienie nale¿y
nastawiaæ, gdy zawór odcinaj¹cy przed zaworem
redukcyjnym jest ca³kowicie otwarty, natomiast
zawór odcinaj¹cy za zaworem redukcyjnym ca³kowicie zamkniêty. Pokrêt³o nastawnika
nale¿y powoli obracaæ w prawo a¿ do uzyskania
odpowiedniego odczytu na manometrze
zainstalowanym poni¿ej zaworu redukcyjnego.
Powoli otworzyæ zawór odcinaj¹cy za zaworem
redukcyjnym.
Wraz ze zwiêkszeniem przep³ywu pary nastêpuje
nieznaczny spadek cinienia. W miarê
koniecznoci mo¿na zwiêkszyæ cinienie
zmieniaj¹c odpowiednio nastawê zaworu
redukcyjnego. W przypadku zmniejszenia
przep³ywu nast¹pi lekki wzrost cinienia.

Obs³uga

Zamawianie czêci zamiennych omówione jest
na nastêpnej stronie.
Konieczne jest utrzymywanie w czystoci zaworu
i gniazda zaworu. Filtr umieszczony przed
zaworem redukcyjnym oraz siatka filtracyjna
wewn¹trz zaworu powinny byæ regularnie
czyszczone w celu zachowania niezak³óconego
przep³ywu. Wewnêtrzna siatka filtracyjna jest
elementem
zespo³u
grzybka
i gniazda. Zespó³ ten mo¿na wykrêciæ po zdjêciu
pokrywy, mieszka oraz po odkrêceniu zespo³u
zaworu przy u¿yciu klucza nasadowego 32 mm.

A

Zabezpieczanie zaworu SRV2 przed
zmian¹ nastawionego cinienia

1. Po ustawieniu ¿¹danego cinienia
zredukowanego nale¿y podnieæ kolorow¹ p³ytkê
identyfikacyjn¹
(szara,
zielona
lub
pomarañczowa) oznaczaj¹c¹ zakres regulacji
cinienia. W tym celu nale¿y wcisn¹æ ostrze
ma³ego wkrêtaka pod krawêd p³ytki.
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3. Czêci zamienne

Zamawianie czêci zamiennych

Nale¿y podawaæ opis z powy¿szej listy,
do³¹czaj¹c wielkoæ, typ i zakres cinienia
zaworu redukcyjnego.
Przyk³ad: Sprê¿yna kalibruj¹ca z p³ytk¹
identyfikacyjn¹ - pomarañczowa, dla zaworu
redukcyjnego SRV2, DN15, zakres cinienia
zredukowanego 3,5 do 8,6 bar m.

Sprê¿yna kalibruj¹ca
z p³ytk¹ identyfikacyjn¹

G

D

F

E
F

R
L

F

M

M
P

Zespó³
mieszka

Dostêpne czêci zamienne przedstawione s¹
lini¹ ci¹g³¹.
Zespó³ grzybka i gniazda
F,M,L,R
* Zespó³ mieszka ze stali nierdzewnej
E,F
* ruby pokrywy (komplet 4 szt.)
G
* Sprê¿yna kalibruj. z p³ytk¹ identyfikacyjn¹ D,Q
szara
0,14 do 1,7 bar m
zielona
1,4 do 4,0 bar m
pomarañczowa
3,5 do 8,6 bar m
* Komplet uszczelek
* czêci identyczne dla wszystkich wielkoci
zaworów

B

Komplet
uszczelek

Czêci zamienne

Q

Zespó³ grzybka i gniazda

Ostrze¿enie: Stal nierdzewna gatunku 316, u¿yta
w tym produkcie, w tym szczególnie do po³¹czeñ
gwintowanych lub ciasno pasowanych, jest bardzo
wra¿liwa na zacieranie siê oraz zgrzewanie na
zimno. Jest to nieod³¹czna cecha tego materia³u,
wymagaj¹ca nale¿ytej ostro¿noci w trakcie
demonta¿u i monta¿u.
Je¿eli pozwala na to zastosowanie zaworu,
zalecamy nak³adanie cienkiej warstwy smaru
teflonowego na wszelkie wspó³pracuj¹ce czêci.
Uwaga na temat bezpieczeñstwa: Nale¿y
zachowaæ ostro¿noæ podczas dotykania
uszczelek. Wzmacniaj¹cy pasek ze stali
nierdzewnej mo¿e spowodowaæ skaleczenia.

Instalacja

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy
zaworze nale¿y dok³adnie odci¹æ cinienie po
obu stronach zaworu.
Instalowanie nowego grzybka i gniazda lub
czyszczenie sita filtra
Zwolniæ sprê¿ynê kalibruj¹c¹ przez obrót pokrêt³a
nastawnika (B) do oporu w lewo. Wykrêciæ 4
ruby (G) i zdj¹æ pokrywê sprê¿yny. Wyj¹æ zespó³
mieszka z uszczelk¹. Kluczem nasadowym 32
mm, odkrêciæ zespó³ gniazda zaworu (L) oraz
uszczelkê (M). Oczyciæ zewnêtrzn¹
powierzchniê siatki filtracyjnej. Zmontowaæ w
odwrotnej kolejnoci stosuj¹c nowe uszczelki
oraz upewniaj¹c siê, ¿e czêci i powierzchnie
gniazda s¹ czyste. Na³o¿yæ przegrodê ( R ) otworem
w stronê króæca wlotowego. Dokrêciæ gniazdo
kluczem nasadowym 32 mm z momentem si³y 162
- 198 Nm. ruby pokrywy dokrêciæ momentem 18 24 Nm.
Wykrêciæ korek (S) z dolnej czêci korpusu
kluczem 32 mm i oczyciæ wnêtrze korpusu. Po
oczyszczeniu za³o¿yæ pod korek now¹ uszczelkê
(P) i dokrêciæ korek momentem si³y 54 - 60 Nm.

Spirax Sarco Sp. z o.o.

S
Instalowanie nowego mieszka
Zwolniæ sprê¿ynê kalibruj¹c¹ przez obrót ga³ki
nastawnika (B) do oporu w lewo. Wykrêciæ 4
ruby (G). Wyj¹æ zespó³ mieszka i uszczelkê.
Ponownie w³o¿yæ uszczelkê mieszka oraz zespó³
mieszka, sprê¿ynê kalibruj¹c¹ i pokrywê.
Dokrêciæ ruby momentem 18 - 24 Nm.
Wymiana sprê¿yny kalibruj¹cej
Zwolniæ sprê¿ynê kalibruj¹c¹ przez obrót pokrêt³a
nastawnika (B) do oporu w lewo. Wykrêciæ 4
ruby
(G).
Wymieniæ
sprê¿ynê
i za³o¿yæ pokrywê, dokrêciæ ruby momentem 18
- 24 Nm. Je¿eli zosta³a zainstalowana sprê¿yna
na inny zakres cinienia, nale¿y równie¿ w³o¿yæ
odpowiedni¹ now¹ p³ytkê identyfikacyjn¹.
Zalecane momenty dokrêcania rub
ruby z ³bami szeciok¹tnymi 18 - 24 Nm
Zespó³ grzybka i gniazda 162 - 198 Nm.
Korek 54 - 60 Nm.
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