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Decydując się na zakup niniejszego samoczynnego regulatora, wybrali Państwo nastawnik 
wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 stosowanymi w systemie zarządzania jakością 
w naszej firmie oraz sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub stosownymi 
specyfikacjami zawartymi w umowie.

Aby zagwarantować prawidłowe działanie i niezawodność tego wyrobu proszę przy dostawie 
oraz przed uruchomieniem postępować zgodnie z niniejszą ogólną instrukcją obsługi. 

Nieprzestrzeganie bądź też niedotrzymywanie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi powoduje 
wygaśnięcie gwarancji i odpowiedzialności producenta. Poza tym, jeżeli nie zostało 
uzgodnione inaczej, obowiązują ogólne warunki sprzedaży i dostaw producenta.
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Zakres stosowania Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje dla: 

 • zaworów redukcyjnych 
  (PN 10–40)

 • zaworów przelewowych
  (PN 10 / 40)
 
 z zainstalowanym napędem membranowym

 

Opis produktu 

 Zawory redukcyjne:

 Stosowane są do prowadzonej bez zasilania pomocniczego 
regulacji ciśnień stałych po miejscu ich instalacji. Zawory 
redukcyjne nadają się do montażu w instalacjach z parą wodną, 
obojętnymi niepalnymi oparami, gazami oraz z cieczami.

 Zawory przelewowe:

 Stosowane są do prowadzonej bez zasilania pomocniczego 
regulacji ciśnień stałych przed miejscem ich instalacji. Zawory 
przelewowe nadają się do montażu w instalacjach z parą wodną, 
obojętnymi niepalnymi oparami, gazami oraz z cieczami.

1. Montaż

 Montaż i uruchomienie nastawnika może przeprowadzać 
tylko fachowy personel.  Fachowy personel są to osoby, 
które zaznajomione są z montażem, uruchomieniem 
i eksploatacją tego wyrobu i posiadają kwalifikacje 
odpowiednie dla wykonywanej pracy. 
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1.1 Stan przy dostawie  Standardowo regulatory samoczynne dostarczane są
  z zainstalowanymi napędami, sprawdzone i zmontowane.  

Nieodporne na korozję części korpusów armatury względnie 
napędu posiadają powłokę ochronną, gołe części są pokryte 
smarem a otwory w korpusach zamknięte korkami. Korpusy  
ze stali szlachetnej dostarczane są gołe (wytrawiane lub 
piaskowane).

1.1.1 Transport Przy załadunku i podczas transportu wymagana jest maksymalna 
ostrożność ze względu na nagłe ruchy lub szarpnięcia.  
Podnośników nigdy nie mocować w obrębie wrzeciona zaworu.  
Najlepsze do tego celu są pętle z liny, zakładane na głowicę 
zaworu poniżej jarzma lub też na kolumnie naprzeciwko skali 
podziałki.  Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego 
należy niezwłocznie usuwać. 

1.1.2 Składowanie Na placu budowy zawory należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych na stałej podkładce i aż do montażu chronić 
przed wpływem czynników atmosferycznych, brudem i innymi 
szkodliwymi czynnikami. Bezwarunkowo należy unikać 
magazynowania przejściowego przez czas dłuższy niż 6 
miesięcy.  Korki założone jako ochrona kołnierzy i komór 
wewnętrznych zaworu mogą być zdjęte dopiero na miejscu 
montażu.

1.2 Przygotowanie do montażu w rurociągu

 Fabryczna kontrola ciśnienia, szczelności i funkcjonowania 
oraz system zarządzania jakością gwarantują, że zawór jest 
wykonany zgodnie ze specyfikacją ustaloną w umowie dostawy. 
Numer fabryczny oraz niezbędne dane eksploatacyjne zaworu i 
napędu podane są na tabliczce znamionowej. 

Przed montażem należy koniecznie wykonać 
czyszczenie rurociągu. 

Tabliczka znamionowa  Ponieważ kształt tabliczki znamionowej dostosowany jest 
do wymogów typoszeregu, tabliczki mogą się różnić pod 
względem wyglądu.  Zawierają one następujące informacje: 

 Typ / Type Nr fabryczny / Serial No.
 DN / PN Mat. korpusu / Mat. Body
 Kvs / Cv p1 ciśnienie pierwotne / Inlet Pressure
 maks. temperatura pracy / Working Temperature p2 ciśnienie wtórne / Outlet Pressure
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1.3 Przed montażem sprawdzić: 

• Czy dane znamionowe / funkcjonalne podane na tabliczce 
znamionowej są zgodne z danymi eksploatacyjnymi 
instalacji?

 Niezgodność może spowodować poważne uszkodzenia zaworów!

• Czy w miejscu instalacji jest wystarczająco dużo miejsca dla 
bezproblemowego montażu i demontażu?

 Niezgodność może być przyczyną poważnych problemów i w przypadkach 
granicznych oznaczać konieczność przebudowy rurociągu!

• Czy rurociąg przed montażem został przepłukany i 
oczyszczony?

 Cząstki stałe mogą spowodować uszkodzenie zaworu i napędu, można temu 
zapobiec przez instalację odpowiedniego łapacza zanieczyszczeń!

• Czy zawór przed montażem został przeczyszczony 
i pozbawiony elementów zabezpieczających i 
konserwujących?

 Stosowane środki ochrony antykorozyjnej (niebieska powłoka ściągana 
Mipa) i środek do spryskiwania (Castrol Safecoat DW 32) mogą spowodować 
zanieczyszczenie czynnika roboczego i przed montażem muszą być usunięte!

 Nieodpowiednie środki do czyszczenia, agresywne w stosunku do grafitowych 
zestawów uszczelniających, mogą je uszkadzać i powodować nieszczelności. Z 
tego powodu należy przestrzegać odpowiednich list odporności!

 Usunąć osłony!

• Czy kierunek zaznaczony strzałką na korpusie jest zgodny z 
kierunkiem przepływu czynnika roboczego?

 W razie niezgodności zawór nie działa!

• Czy kołnierze rurociągu są zainstalowane współosiowo i 
równolegle i czy rozstaw odpowiada długości wbudowania 
zaworu?

 Niezgodność może być przyczyną niedozwolonych naprężeń, zakłóceń w pracy 
zaworu i nieszczelności połączeń kołnierzowych!

• Czy rurociąg jest poprowadzony w sposób prawidłowy i czy 
 na zawór nie działają dodatkowe siły wywoływane przez 

rurociąg?
 Niezgodność może być przyczyną nieszczelności i w zależności od wersji awarii 

zaworu!

• Czy przewidziany jest montaż z wrzecionem zaworu w pozycji 
pionowej?

 Niezgodność może być przyczyną większego zużycia, nieszczelności i w 
zależności od wersji zatarcia!

 Jeżeli ze względu na sytuację w miejscu montażu nie można uniknąć montażu w 
poziomie, proszę skontaktować się z producentem !
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• Czy przed i za miejscem montażu zaworu jest odpowiedni 
odcinek stabilizacji?

 Niezgodność może być przyczyną krytycznych warunków eksploatacyjnych i 
powodować niedozwolony poziom hałasu i wibracje!

• Czy potencjały są odpowiednio wyrównane?
 Niedozwolone elektryczne prądy wyrównawcze płynące przez zawór i napęd 

membranowy mogą naładować je statycznie i powodować wyładowania 
elektryczne!

 W strefach zagrożenia wybuchem można stosować tylko 
odpowiednie zawory przy uwzględnieniu dopuszczalnej grupy, 
kategorii urządzeń i klasy temperatur zgodnie z dyrektywą 94/9/
EG (ATEX)!

Zalecenie montażowe  Skuteczne stosowanie regulatorów samoczynnych zależy  
 bezpośrednio od odpowiedniego przygotowania miejsca 
zainstalowania. Zalecamy zachowywanie podanych wytycznych, ponieważ działanie 
regulatorów samoczynnych w znacznym stopniu zależne jest od faktu, czy uwzględniane są 
możliwości fizyczne. Odchyłki mogą powodować znaczące uchyby regulacji, w przypadkach 
granicznych należy się liczyć z kosztowną przebudową rurociągu.  Jednak procesy fizyczne 
mogą w poszczególnych przypadkach dopuszczać rozbieżności w stosunku do wytycznych, 
zakładają jednak wiedzę systemową i wymagają wyraźnej zgody ze strony producenta. 

Założenia fizyczne

• Regulatory samoczynne tego typu można w pierwszej linii stosować 
do pary wodnej, par i gazów. Warunkowo do neutralnych cieczy, 
ponieważ napływ na grzybek odbywa się w kierunku zamykania i przy 
obciążeniu poniżej ok. 20% może dochodzić do „klepania” w obszarze 
zamknięcia. 

• Realny stosunek nastaw 1: 10

• Przy temperaturach roboczych ponad 100°C dla ochrony membrany 
przed przegrzaniem konieczne jest naczynie wstępne dla wody!

• Aby straty z powodu tarcia, zużycie, udary ciśnienia i odgłosy przepływu 
były utrzymane w granicach normy, prędkości wylotowe nie mogą w 
przypadku 

 par i gazów przekraczać 70 m/s
 cieczy i pary mokrej przekraczać 8 m/s!
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• Aby nie przeciążać części mechanicznych, zalecane są dozwolone 
względne ciśnienia różnicowe: 

 DN 15 – 50 maks. 24 bar
 DN 65 -100 maks. 20 bar
 DN 150 -200 maks. 15 bar

Zalecenie montażowe dla
zaworów redukcyjnych
temperatura czynnika roboczego < 100°C

Zalecenie montażowe dla
zaworów redukcyjnych
temperatura czynnika roboczego > 100°C

zawór redukcyjny

łapacz zanieczyszczeń
(0,1 mm) 

czynnik
roboczy

czynnik
roboczy

odległość wbudowania czujnika dla prawidłowego

pobrania impulsu 10 x DN lub min. 1 m

naczynie wstępne

łapacz zanieczyszczeń
(0,1 mm) 

czynnik
roboczy

czynnik
roboczy

odległość wbudowania czujnika dla prawidłowego

pobrania impulsu 10 x DN lub min. 1 m

naczynie wstępne

Zalecenie montażowe dla
zawór przelewowy
temperatura czynnika
roboczego < 100°C

zawór przelewowy

Zalecenie montażowe dla
zawór przelewowy
temperatura czynnika
roboczego > 100°C
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Należy zwracać uwagę, aby naczynie wstępne, jeżeli jest stosowane, 
było ze względów grawitacyjnych umieszczone na wyższym poziomie 
niż napęd!

2. Uruchomienie Czynnik roboczy i zawór mogą być przyczyną następujących 
zagrożeń: 

• Krytyczne warunki eksploatacyjne mogą powodować 
niedozwolony poziom hałasu i wibracje. 

 Uszkodzenia słuchu, zaburzenia układu naczyniowego i nerwowego, zwyrodnienie 
stawów i kości!

• Niewłaściwa konserwacja może być przyczyną emisji 
czynników roboczych. 

 Niebezpieczeństwo oparzenia, zamrożenia!

• Temperatura czynnika roboczego przenosi się na 
powierzchnię zaworu. 

 Niebezpieczeństwo oparzenia, zamrożenia!

Ponieważ źródła zagrożenia znajdują się w obszarze 
wpływów użytkownika, powinien on przestrzegać narodowych 
i międzynarodowych nakazów ochrony środowiska, poprzez 
odpowiednie działania ochronne podejmowane na miejscu 
montażu zachowywać odpowiednie wartości graniczne 
dla stanowisk pracy lub też odpowiednio przeszkolić swój 
personel. 

Ze względu na niebezpieczeństwo obrażeń manipulacje 
w trakcie pracy w obszarze pomiędzy jarzmem / 
kolumnami są zabronione!

 Jeżeli podane źródła zagrożeń zostaną wykluczone poprzez 
odpowiednie działania na miejscu montażu, zawór można 
założyć w rurociąg i połączyć z nim.   Należy przy tym 
pamiętać: 

• Połączenie kołnierzowe:

 Materiały połączeniowe (uszczelki, śruby, nakrętki) nie 
wchodzą w zakres dostawy!

 Uszczelnienia kołnierza zakładać środkowo, niezgodność może być przyczyną 
nieszczelności i powodować większy poziom hałasu!

 W przypadku czyszczenia całkowicie zmontowanego rurociągu poprzez 
płukanie lub przedmuchiwanie, zawór regulacyjny należy zastąpić elementem 
przelotowym!
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Gdy zawór jest połączony z rurociągiem, następuje:

• W przypadku temperatur pracy poniżej 100°C i cieczy, 
odpowietrzanie napędu na górnej śrubie odpowietrzającej.  
W przypadku oparów i gazów zawór redukcyjny / przelewowy 
po wykonaniu podłączeń jest gotowy do pracy.

• Przy temperaturach pracy ponad 100°C przez króciec do 
napełniania zbiornika wstępnego przy otworzonej bocznej 
śrubie odpowietrzającej na napędzie woda jest wlewana 
tak długo, aż będzie wypływała przez nią bez pęcherzy 
powietrza.  Śrubę odpowietrzającą zamknąć i dopełnić 
wodą do poziomu 35 mm poniżej górnej krawędzi króćca 
napełniania. Po zamknięciu otworu do napełniania zawór 
redukcyjny / przelewowy jest gotowy do pracy. 

• Obciążenie zwiększać stopniowo aż do osiągnięcia 
parametrów roboczych. 

 Nagłe wystawienie zaworu na pełne ciśnienie robocze i temperaturę roboczą 
może spowodować powstanie pęknięć naprężeniowych!

• Po pierwszym obciążeniu (praca próbna), bez ciśnienia 
i po ochłodzeniu, w razie potrzeby, równomiernie na krzyż 
dokręcić połączenia śrubowe elementów uszczelniających.

• Nadmierny poziom hałasu i wibracje podczas pracy wskazują 
na krytyczne warunki eksploatacji i należy ich bezwarunkowo 
unikać. 

 Niedozwolona praca ciągła zaworów w krytycznych warunkach eksploatacyjnych 
może być przyczyną uszkodzeń, ponieważ nie są one zaprojektowane do tego 
celu!

• Unikać nietypowo częstego włączania i wyłączania instalacji.
 Podczas rozruchu i zatrzymywania wiadomo z doświadczenia, że często 

dochodzi do krytycznych warunków eksploatacyjnych, które mogą spowodować 
uszkodzenie zaworu!

• Unikać cząsteczek stałych w czynniku roboczym.
 Cząstki stałe mogą spowodować uszkodzenie zaworu, można temu zapobiec 

przez instalację odpowiedniego łapacza zanieczyszczeń!

 W razie uszkodzeń zaworu regulacyjnego i wyposażenia, a także w razie szkód 
osobowych, spowodowanych nieprzestrzeganiem ostrzeżeń, oraz szkód 
transportowych i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem (jako drabinka, itp.), 
wygasa gwarancja i odpowiedzialność producenta!
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3. Konserwacja
 

Czynność Częstotliwość konserwacji
Kontrola wizualna pod kątem zabrudzenia
lub szkód z powodu korozji

w razie potrzeby usunąć
okresowo

poza tym nie są potrzebne jakiekolwiek 
prace konserwacyjne - nie wymaga 
konserwacji

-

4. Naprawa W razie wad lub uszkodzeń, przy których zgodnie z poniższymi 
działaniami należy skontaktować się z działem serwisu lub z 
przedstawicielem, gwarancja i odpowiedzialność producenta 
wygasa, jeżeli przy wystąpieniu wad lub uszkodzeń nie 
dopełniono tego obowiązku. Jeżeli klient samodzielnie 
podejmuje naprawę, należy odpowiednio przestrzegać w 
sposób ścisły niniejszej instrukcji i prawidłowo stosować się do 
jej zaleceń. 

Zawory regulacyjne są zbiornikami ciśnieniowymi!

Każde nieprawidłowe otworzenie napędu lub armatury 
może spowodować zagrożenie dla zdrowia!
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4.1 Lista wyszukiwania błędów 

Błąd Nr Możliwe przyczyny Działania
Wrzeciono nie porusza się 1.1

1.2

• Brak zasilania napędu 
membranowego

• Elementy wewnętrzne zatarte, 
zakleszczone

• Sprawdzić nieszczelności i ciśnienie przewodu 
sterującego

• Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Wrzeciono porusza się 
skokowo

2.1 • Wrzeciono jest uszkodzone • Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Wrzeciono nie przesuwa się 
w całym zakresie suwu
(0 do 100% suwu)

3.1 • Ciało obce w gnieździe zaworu, 
uszkodzone elementy wew-
nętrzne

• Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Przeciek gniazda zaworu 
za duży

4.1

4.2

• Uszkodzona krawędź 
uszczelniająca gniazda zaworu 
lub grzybka

• Ciało obce w obrębie gniazda 

• Powiadomić serwis lub przedstawiciela

• Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Przeciek systemu dławnic 5.1 • Uszkodzony mieszek sprężysty • Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Uszkodzona uszczelka 
nasadki lub pokrywy

6.1 • Uszkodzona uszczelka • Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Nieszczelny korpus 7.1 • Uszkodzenie spowodowane 
czynnikiem roboczym lub 
przepływem

• Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Nieszczelny napęd 
membranowy

8.1 • Uszkodzona membrana 
napędowa

• Powiadomić serwis lub przedstawiciela

Jeżeli podane powyżej działania będą nieskuteczne, konieczne jest powiadomienie działu 
obsługi klienta lub partnera handlowego. 
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