РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ
МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА-

УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ
РЕГУЛАТОРЪТ НА НАЛЯГАНЕ
е конструиран да намалява
автоматично едно високо входно
налягане до постоянно по-ниско,
незвисимо от флуктуациите на
входното налягане и воден поток,
довеждащи до колебания
(повишаване) на налягането в
системата. Това се осигурява от
пилотната система, конструирана:
A. Да се отвори, когато изходното
налягане е под настроеното такова
B. Да се затвори, когато изходното
налягане е по-високо от настроеното.

РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ iVALVE
МОНТАЖ
1. Уверете се, посоката на водния поток
съответствува на стрелката върху тялото.
2. Осигурете достатъчно пространство за
работа.
3. Монтирайте 2-та изолиращи шибъра.
4. Монтирайте филтъра между входния
шибър и регулатора.
5. Всички елементи да се монтират
хоризонтално.
6. След монтажа дезинфекцирайте целия
регулаторен възел.

C: РН

A: Входящ шибър

D: Изходящ шибър

B: Филтър

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Отворете всички кранове в пилотната система.

ПОДДРЪЖКА

2. Отстранете пилотната защитна капа и разхлабете гайката на пилота.

Инспекция, техническо

3. Вижте настройката на пилота на налягане. Обикновено фабричната
настройка е 4 bar. Ако 4 bar е много, завъртете настроечния болт в
посока, обратна на часовниковата стрелка.
1 оборот се равнява на 0.5 bar, при точност ± 0.1 bar.
Внимание: Пренастройката следва да се извършва при протичащ поток.

обслужване и ремонт се

4. Отворете бавно входния пилотен кран и осигурете налягане на
главния пилотен кран.
5. Обезвъздушете главния пилотен кран чрез обезвъздуштелния винт,
намиращ се най-отгоре.
6. Oтворете долния изолиращ кран и осигурете исканото изходно
налягане.
7. Бавно въртете пилота до осигуряване на изходното налягане
(по часовниковата стрелка за увеличаване и обратно - за намаляване).
8. Регулирайте игления лагер до установяване на подходяща скорост на

потока.
9. Затегнете всички разхлабени гайки, винтове и болтове и поставете
пилотната защитна капа.

извършват без демонтаж на
регулатора от водопровода.
Преди началото на евентуален
ремонт следва да се осигурят
основните резервни части:
диафрагма и мембранен диск.
Внимание !
Раглобяването под налягане
може да доведе до сериозни
повреди на регулатора !

