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1. ОПИС ВИРОБУ 
                                                                                                                                                                    

Фігура 226 
Приєднання фланцеве 
Форма пряма 
 
Виконання 10 

                                        
                                                                                   Малюнок 1 
 
 
Матеріали, з яких зроблений регулятор тиску, знаходяться в таблиці 1. 

ZETKAMA Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 12  

PL 57-410 Ścinawka Średnia 
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Таблиця 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Виконання 20 

                                                     
 

Малюнок 2 
 
 

Матеріали, з яких зроблений регулятор тиску, знаходяться в таблиці 2. 
 

 Матеріал A 

 Виконання 10 

1 Корпус EN-GJL-250     JL 1040 

2 Корпус мембрани EN-GJL-250     JL 1040 

3 Клапан X20Cr13          1.4021 

4 Шток X20Cr13          1.4021 

5 Пружина 60SI7 

6 Регулююча гайка 1.0503 

7 Мембрана EPDM 

Максимальна температура 150°C 
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Таблиця 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Регулятори тиску мають маркування згідно з вимогами норми PN-EN19 та містять таку інформацію: 

• Номінальний діаметр DN, мм; 

• Номінальний тиск PN, бар; 

• Позначення матеріалу (корпус, кришка); 

• Стрілка, що показує напрямок потоку середовища; 

• Знак виробника; 

• Ливарний номер; 

• Знак CE, для клапанів, що підлягають директиві 2014/68/UE. Знак CE тільки від DN32 

 

 

 

 

 

 Матеріал A 

 Виконання 20 

1 Корпус EN-GJL-250     JL 1040 

2 Корпус мембрани EN-GJL-250     JL 1040 

3 Клапан X20Cr13          1.4021 

4 Шток X20Cr13          1.4021 

5 Пружина 60SI7 

7 Мембрана EPDM 

Максимальна температура 150°C 

НАПРЯМОК 
ПОТОКУ 

НОМІНАЛЬНИЙ 
ДІАМЕТР 

НОМІНАЛЬНИЙ 
ТИСК МАТЕРІАЛ 

ЗНАК  
ВИРОБНИКА 

НОМЕР ПЛАВКИ 

ЗНАК У ВІДПОВІДНОСТІ З 
ДИРЕКТИВОЮ З ОБЛАДНАННЯ, 
ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ 
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2. ВИМОГИ ДО ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ 
 

Монтаж та експлуатацію виробу повинні проводити кваліфіковані фахівці, які вивчили цю документацію та 
пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки. 
При експлуатації регуляторів тиску з високою температурою робочого середовища користувачеві необхідно 
застосовувати захисні засоби, запобігаючи цим себе від опіків і встановити ізолюючі екрани та попереджувальні 
таблиці. 
 
3. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 

Транспортування та зберігання повинні проводитися при температурі від -20°С до +65°С. Ругулятори тиску 
необхідно убезпечити від пошкодження шару фарбування. Фарба захищає від корозії під час транспортування 
та зберігання. Регулятори тиску повинні зберігатися у незабрудненому приміщенні та бути захищені від впливу 
атмосферних опадів. У приміщеннях з підвищеною вологістю необхідно застосовувати осушуючий засіб, щоб 
запобігти появі конденсату. Під час підготовки до транспортування необхідно переконатися, що штурвал не 
буде пошкоджено у процесі переміщення. 

 
Не допускається кріплення підйомних пристроїв за пружини або отвори у фланцях. 
 

 
4. ФУНКЦІЯ 

 

Регулятори прямої дії для роботи використовують енергію середовища. Принцип дії полягає в урівноважуванні 
сили пружної деформації пружини та сили, спричиненої різницею тисків у камерах корпусу мембрани. 
Типовим застосуванням регуляторів є підтримання певної різниці тисків між подавальним та зворотним 
трубопроводами теплоносія в системах теплопостачання. Регулятори тиску як редуктор використовуються для 
підтримки заданого перепаду тиску за клапаном шляхом зміни швидкості потоку рідини. Регулювання 
відбувається лише за наявності витрати робочого середовища. Після зупинки потоку, регулятор закривається 
(виконання 10) або відкривається (виконання 20). 
 

5. ЗАСТОСУВАННЯ 
 

- рідини та гази групи 2 
- холодна та гаряча промислова вода 
- етиленгліколь 
- пропіленгліколь 
- нейтральні фактори 
- теплоенергетика 
 
Робоче середовище зобов'язує чи забороняє застосування певних матеріалів. Регулятори тиску запроектовані 
для нормальних умов експлуатації. Якщо вимоги більші за зазначені параметри, то споживач повинен перед 
розміщенням замовлення звернутися з відповідним питанням до виробника. 
 
Робочі тиски щодо максимальної температури середовища необхідно вибирати згідно з наведеними нижче 
таблицями. 
 

Згідно EN 1092-2 Температура [º C] 

Матеріал PN от -10 до +90 150 

EN-GJL250 16 16 бар 14,4 бар 

 
Захист від перевищення допустимих меж тиску та температури: 
Якщо за розумно передбачуваних умов допустимі межі будуть перевищені, обладнання, що працює під тиском, 
має бути оснащене відповідними запобіжними пристроями або повинна бути передбачена можливість їх 
приєднання, або обладнання буде захищене іншими запобіжними пристроями в рамках набору. 
Робочі тиски та відповідні їм температури, зазначені в таблиці, мають плавний характер. Різкі стрибки тиску 
неприпустимі. 
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За правильний підбір клапана для застосовуваного робочого середовища, відповідальність несе 
проектувальник системи. 

 

6. МОНТАЖ  
 

Під час монтажу регуляторів тиску необхідно дотримуватися наступних правил: 

- Перед монтажем необхідно переконатися у відсутності пошкоджень під час транспортування або 

зберігання; 

- Переконатися у відповідності до параметрів регуляторів тиску параметрів системи, в якій вони будуть 

використовуватися; 

- Зняти пластикові заглушки; 

- Під час зварювальних робіт необхідно захистити регулятор тиску від попадання на нього іскор, а 

матеріали, що використовуються, від високої температури;  

 
Монтаж ругуляторів необхідно здійснювати таким чином, щоб на них не впливали розтягуючі та 
згинаючі моменти. 

 

- Використовувати компенсатори для зменшення впливу теплового розширення трубопроводів; 
 

Монтаж регуляторів необхідно здійснювати таким чином, щоб напрямок стрілки на корпусі збігався з 
напрямком потоку робочого середовища 

 

- Для правильної роботи регулятора потрібні відповідної довжини прямі відрізки: 5 x DN перед та 2 x DN 
після регулятора, 10 x DN перед, якщо є насос 

- Під час фарбування трубопроводу слід закрити пластмасові частини та шкалу регулятора; 

- Регулятори можуть монтуватись на горизонтальній ділянці трубопроводу в будь-якому положенні до 
температури 90°C. Коли температура вища, регулятори повинні бути встановлені корпусом мембрани 
вниз; 

- Перед початком монтажу промийте систему трубопроводів при повністю відкритому регуляторі; 

- Встановлення фільтра перед регулятором збільшує його правильну роботу та необхідно в 
обов'язковому порядку; 

- Підключити імпульсну трубку до знака „+” а позначену знаком „-” залишити відкритою; 

- Провести пробу регулятора холодною водою. 
 
  Не можна змінювати спосіб підключення імпульсних трубок.  
 

 
      Схема підключення регулятора як редуктор тиску для виконання 10. 

 
 

 
                                        
 
 

ОБ’ЄКТ 



6/8 

 
 
Схема підключення регулятора як редуктор тиску для виконання 20. 

 
 
 
Схема підключення регулятора перепаду тиску після установки на трубопроводі, що подає, для виконання 10. 
 

 
Схема підключення регулятора перепаду тиску після установки на трубопроводі, що подає, для виконання 10.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІМПУЛЬСНА 
ТРУБКА 

ОБ’ЄКТ 
 

ОБ’ЄКТ 

ОБ’ЄКТ 

ІМПУЛЬСНА 
ТРУБКА 

ІМПУЛЬСНА 
ТРУБКА 
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7. РЕГУЛЮВАННЯ 

 
1. встановити пружину або пружини відповідно до необхідної межі 

2. використовуючи манометри, встановити необхідний тиск за допомогою регулюючої гайки 

     Гайка не повинна бути затягнута до кінця різьби. Необхідно залишити не менше 3 мм. 

 

3. якщо тиск скаче, потрібно його зменшити, регулюючи тиск, що подається на мембрану голчастим 

клапаном, встановленим на імпульсній трубці. 

Якщо тиск не зменшується, необхідно голковий клапан встановити в іншому положенні; потрібно клапан 

повністю закрити, а далі відкрити на 1/3 - 1/2 обороту 

   Не допускається робота регулятора при повністю закритому голчастому клапані.  
 

4.   Щоб закрити регулятор, потрібно закрити запірний вентиль та спустити тиск на імпульсній трубці „+”.                                                                   

    Для безопасной работы каждый вентиль и регулятор должен периодически проходить проверки.  
 

 

Не рекомендується налаштовувати регулятор біля крайніх значень діапазонів налаштування, через 
збільшення похибки регулювання. При налаштуванні регулятора поблизу нижньої межі діапазону 
налаштування, слід враховувати похибки манометрів, які використовуються для регулювання. 
 
 

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ 
 

Регулятори тиску, фігура 226, не вимагають обслуговування за умови, що використовуються відповідно до 
свого призначення. 
 

Перед початком будь-якого сервісу необхідно перевірити: перекриття доступу середовища до системи, 
зниження тиску до атмосферного, відсутність середовища у системі, охолодження системи. 

 

- Будь-які роботи з технічного обслуговування та ремонту повинні виконувати кваліфіковані спеціалісти при 
використанні відповідного інструменту та оригінальних запасних частин. 

- Перед початком будь-яких робіт необхідно вимкнути експлуатацію ділянки трубопроводу. 

- Использовать необходимые защитные средства  

- При повторному монтажі регулятора до трубопроводу, необхідно замінити ущільнення на нові 

- При повторному монтажі регулятора до трубопроводу, необхідно перевірити працездатність та 
герметичність регулятора та всіх з'єднань. Герметичність перевіряється водою під тиском 1,5 x номінального 
тиску регулятора. 

 
 

9. ПРИЧИНИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПЕРЕШКОД ТА ЇХ УСУНЕННЯ  

 
Під час пошуку причин неправильної роботи арматури потрібно дотримуватись правил безпеки праці на 

виробництві. 
 

Несправність арматури Можливі причини Дії персоналу 

Витікає середовище із 
трубки зі знаком „-” 

Пошкоджено мембрану Замінити мембрану 

Пошкоджено ущільнення штока Замінити ущільнення  

Пошкоджена прокладка мембрани Замінити прокладку 

Регулятор не містить 
потрібних параметрів 

Неправильно відрегульований редуктор Відрегулювати редуктор 

Між витками пружини знаходиться предмет Перевірити, прибрати 
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Забруднений регулятор у середині  Прочистити  

Пошкоджено мембрану Замінити мембрану 

Пошкоджено ущільнення штока Замінити ущільнення  

Клапан на імпульсній трубці закритий Відкрити та відрегулювати клапан 

Забруднена імпульсна трубка Прочистити  

Немає герметичності на 
штоку 

Пошкоджено ущільнення Замінити ущільнення  

Немає герметичності на 
мембранній коробці 

Слабо затягнуті гвинти Затягнути гвинти 

Пошкоджено мембрану Замінити мембрану 

Немає герметичності на 
з'єднанні імпульсних 
трубок 

Трубки прикручені слабо Прикрутити трубки 

Пошкоджено імпульсні трубки Замінити  

Немає герметичності між 
корпусом та кришкою 

Слабо затягнуті гвинти Затягнути гвинти 

Пошкоджена прокладка Замінити 

Тиск скаче Неправильно підібрано регулятор Перевірити  

Важко змінювати 
налаштування регулятора 

Забруднене або пошкоджене різьблення 
гайки 

Почистити різьблення або замінити 

 
10. ВИХІД З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Після виведення з експлуатації регулятор не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Регулятори 
виготовлені із матеріалів, які можуть бути використані повторно. З цією метою потрібно доставити їх до пункту 
переробки. 
 
11. УМОВИ ГАРАНТІЇ  

 
Фабрика ZETKAMA гарантує якість і надійну роботу своїх виробів, при умові монтажу та експлуатації відповідно 
до інструкції, умов і технічним параметрам, зазначеними в каталожних картах ZETKAMА. Термін гарантії 18 
місяців з моменту установки, але не більше 24 місяців з моменту продажу. 
 
Гарантія не поширюється, якщо користувачем були самостійно проведені зміни конструкції виробу, а також при 
природному зносі виробу. 
 
Про дефекти виробу, користувач повинен повідомити постачальника або виробника відразу після виявлення. 
 
УВАГА!  
Виробник залишає за собою право внесення технічних змін, що є результатом удосконалення конструкції та 
технології виготовлення. 
 
Недотримання користувачем розпоряджень та вказівок, що містяться в цій інструкції, звільняє виробника від 
будь-яких зобов'язань та гарантій. 
 
Претензії мають бути оформлені у письмовій формі за адресою. 
 
Адреса для кореспонденції: 
 
ZETKAMASp. zo.o. 
ul. 3 Maja12     57-410 Ścinawka Średnia 
Телефон  (0048) (74) 8652100 
Телефакс  (0048) (74) 8652101 
Інтернет: http:// www.zetkama.pl 

 


