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1. Budowa i sposób dzia³ania

Regulator ró¿nicy ciœnieñ sk³ada siê z zawo-
ru regulacyjnego z grzybem odci¹¿onym
ciœnieniowo oraz z si³ownika z membran¹
regulacyjn¹ i zespo³em sprê¿yn.
Zadaniem regulatorów ró¿nicy ciœnieñ jest
utrzymanie sta³ej ró¿nicy ciœnieñ odpowie-
dnio do wartoœci zadanej.
Zawór otwiera siê przy wzrastaj¹cej ró¿nicy
ciœnienia.

Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki. Ciœnienie na wylocie
zaworu (ciœnienie minusowe) za pomoc¹
wbudowanego przewodu impulsowego
(10) doprowadzane jest do zewnêtrznej 
komory membrany, natomiast ciœnienie 
plusowe oddzia³uje poprzez otwór (11) 
w korpusie zaworu na wewnêtrzn¹ komorê
membrany.
Na membranie regulacyjnej ró¿nica ciœnieñ
przetwarzana jest na si³ê nastawcz¹, która
s³u¿y do zmiany po³o¿enia grzyba zaworu
w zale¿noœci od stopnia napiêcia sprê¿yn
nastawczych (8).
Przekrêcaj¹c nastawnik wartoœci zadanej
(9) zmienia siê napiêcie sprê¿yn, a tym 
samym wartoœæ zadana.

Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ dokony-
wane 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 mo¿liwe zagro¿enia.
W wypadku powstania zagro¿eñ spowodowanych dzia³aniem 
przep³ywaj¹cego medium, ciœnienia roboczego i ruchomych czêœci
zaworu nale¿y podj¹æ odpowiednie kroki.
Zawór regulacyjny mo¿e byæ stosowany jedynie przy takim ciœnieniu
roboczym i temperaturach, których wartoœci odpowiadaj¹ kryteriom,
ustalonym podczas doboru.
Wymagany jest odpowiedni transport i sk³adowanie urz¹dzeñ.
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Rys. 2 · Przekrój
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wartoœæ momentu
doci¹gaj¹cego
70 (110) Nm
w nawiasach
dla DN 32...504

5 25 (45) Nm
w nawiasach 
DN 40 i DN 50
8 (18) Nm
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8
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1 korpus zaworu
2 gniazdo
3 grzyb
4 nakrêtka
5 talerz membrany
6 membrana regulacyjna
7 œruby
8 sprê¿yna(y) nastawcza(e)
9 nastawnik wartoœci zadanej
10 przewód impulsowy
11 otwór w korpusie
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2. Monta¿

2.1 Po³o¿enie monta¿owe

Regulator powinien byæ montowany z si³owni-
kiem skierowanym ku do³owi zgodnie ze sche-
matem na rys. 3 w przebiegaj¹cym poziomo
przewodzie obejœciowym lub spinaj¹cym.
Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki na korpusie.

2.2 Filtr

Poniewa¿ przenoszone wraz z przep³ywaj¹-
cym medium resztki uszczelek, pozosta³oœci
po spawaniu i inne zanieczyszczenia mog¹
negatywnie wp³yn¹æ na pracê regulatora, 
a przede wszystkim na szczelnoœæ zamkniê-
cia zaworu, nale¿y koniecznie zamontowaæ
przed regulatorem filtr (np. SAMSON 
Typ 1NI).
Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Kosz sita
musi zwieszaæ siê ku do³owi.
Podczas monta¿u nale¿y pamiêtaæ o za-
chowaniu dostatecznej iloœci miejsca dla 
demonta¿u sita.

2.3 Zawory odcinaj¹ce,
    manometry 

Zaleca siê przed filtrem i za regulatorem 
zamontowaæ rêczne zawory odcinaj¹ce 
w celu wy³¹czenia urz¹dzenia z instalacji
w celu ich oczyszczenia i konserwacji oraz
w wypadku d³u¿szych przerw w eksploatacji.
Aby umo¿liwiæ obserwacjê ciœnieñ panuj¹cych
w instalacji, nale¿y zamontowaæ manometry
przed i za regulatorem.

Rys. 3 · Przyk³adowe schematy monta¿owe
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3. Obs³uga

3.1 Nastawa wartoœci zadanej

¯¹dan¹ wartoœæ ró¿nicy ciœnieñ nastawia
siê za pomoc¹ nastawnika wartoœci zada-
nej (9).
Obrót sprê¿yny w prawo zwiêksza, a obrót
w lewo zmniejsza zadan¹ wartoœæ ró¿nicy
ciœnieñ.

3.2 Usterki

Je¿eli ró¿nica ciœnieñ znacznie siê ró¿ni od
nastawionej wartoœci zadanej, mo¿e to oz-
naczaæ zanieczyszczenie lub naturalne zu-
¿ycie gniazda i grzyba.
W przypadku wycieku medium na zew-
n¹trz nale¿y sprawdziæ membranê i w ra-
zie potrzeby j¹ wymieniæ.

Przed dokonaniem naprawy nale¿y
wymontowaæ regulator ró¿nicy ciœ-
nieñ z ruroci¹gu.
W tym celu zmniejszyæ ciœnienie do
zera i opró¿niæ odpowiednie czêœci
regulatora.

3.2.1 Czyszczenie lub wymiana 
     grzyba

1. Zdemontowaæ sprê¿yny (8).

Uwaga!
Sprê¿yny s¹ napiête wstêpnie, przedsiêwzi¹æ
stosowne kroki lub sporz¹dziæ odpowiedni
przyrz¹d do demonta¿u.

2. Odkrêciæ przewód impulsowy (10).
3. Wykrêciæ œruby (7) i zdj¹æ si³ownik.
4. W zaworach o œrednicy DN 15 do 

DN 25 odkrêciæ kluczem nasadowym
(nr katalogowy 1280-3001) i wyj¹æ ze-
spó³ grzyba (3).
 Klucz nasadowy mo¿na wykonaæ po-
przez nawiercenie Ø17 na g³êbokoœæ
17 mm szeœciok¹tnego wk³adu œrubo-
krêta Gedore (IN 19-19).
 W przypadku zaworów o œrednicy 
DN 32 do DN 50 odkrêciæ najpierw ko-
rek, a nastêpnie wyj¹æ zespó³ grzyba.

5. Starannie oczyœciæ gniazdo i grzyb,
sprawdziæ dro¿noœæ przewodu impulso-
wego i otworów (11) w korpusie.

Je¿eli grzyb jest uszkodzony, nale¿y wymie-
niæ ca³y zespó³ grzyba.
Ponowny monta¿ przeprowadzaæ w odwrot-
nej kolejnoœci.
Koniecznie zwróciæ uwagê, aby przed skrê-
ceniem œrubami membrana by³a œciœle umiesz-
czona we wpuœcie korpusu.
Zwróciæ uwagê na momenty doci¹gaj¹ce
zaznaczone na rys. 2.

Rys. 4 · Klucz nasadowy
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3.2.2 Wymiana membrany

1. Zdemontowaæ sprê¿yny (8).

Uwaga!
Sprê¿yny s¹ napiête wstêpnie, przedsiêwzi¹æ
stosowne kroki lub sporz¹dziæ odpowiedni
przyrz¹d do demonta¿u.

2. Odkrêciæ przewód impulsowy (10).
3. Wykrêciæ œruby (7) i zdj¹æ si³ownik.
4. Przytrzymuj¹c doln¹ nakrêtkê odkrêciæ

nakrêtkê (5) zabezpieczon¹ lakierem.
5. Zdj¹æ talerz membrany i wymieniæ

membranê.
6. Ponowny monta¿ przeprowadziæ 

w odwrotnej kolejnoœci.
Koniecznie zwróciæ uwagê, aby przed
skrêceniem œrubami membrana by³a
œciœle umieszczona we wpuœcie korpusu.
Zwróciæ uwagê na momenty doci¹gaj¹ce
zaznaczone na rys. 2.

4. Pytania do producenta

W przypadku pytañ do producenta nale¿y
podaæ nastêpuj¹ce dane:

� Typ i œrednica nominalna regulatora 
ró¿nicy ciœnieñ

�Numer zlecenia i wyrobu 
(wybity na tabliczce znamionowej)

� Ciœnienie przed i za zaworem
�Wielkoœæ przep³ywu w m3/h
� Czy zamontowany zosta³ filtr?
� Szkic monta¿owy
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5. Wymiary i ciê¿ar
Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

Œrednica wewnêtrzna rury Ø d 21,3 26,8 32,7 42 48 60

Przy³¹cze  D G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 3/4 G 2 G 2 1/2

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

Wysokoœæ H 32 45 45

Wysokoœ H1 240 260 405

Koñcówki do wspawania L1 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar ok. kg 2,0 2,1 2,2 8,5 9 9,5

Wykonanie specjalne

z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewnêtrzny A G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2

Ciê¿ar ok. kg 2,0 2,1 2,2 3,5 9 9,5

z ko³nierzami PN 16/25

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar ok. kg 3,4 4,1 4,7 11,7 13 14,5

L1
L

SW

R d

Ø 116
(Ø 160)

G /18

H

H1

wykonanie
z koñcówkami 
do wspawania

L2

A

SW

wykonanie
z koñcówkami 
gwintowanymi

L3

SW

wykonanie
z ko³nierzmi
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