
REDUKČNÍ VENTILY S ELEKTRONICKOU REGULACÍ
TYP RV

DN15,25,40,50,65,80,100,125,150
PN16,40

UŽIVATELSKÉ PODKLADY
OBSAH : 

1. ZAPOJENÍ A FUNKCE
2. PRVKY REGULAČNÍ SMYČKY
3. PROVOZNÍ PODMÍNKY
4. MONTÁŽ
5. NASTAVENÍ A PROVOZ
6. ÚDRŽBA A OPRAVY
7. ZÁRUKA, SERVIS, SKLADOVÁNÍ

1. ZAPOJENÍ A FUNKCE

Slouží pro redukci tlaku přivedeného média na konstantní výstupní tlak. Pracovním médiem může být VODA, PÁRA,
VZDUCH, NEAGRESÍVNÍ, NEHOŘLAVÉ KAPALINY A PLYNY. Nejvyšší dovolený provozní přetlak v závislosti na
teplotě je stanoven dle ČSN 130010.

Médium je přiváděno na vstupní přírubu ventilu, na výstupní přírubu je připojen rozvaděč. Na tento rozvaděč je umístěn
uzel vysílače tlaku, který kompenzuje pulsaci v potrubí a odděluje vlastní tlakový snímač od přímého styku s pracovním
mediem. Hodnota snímaného tlaku se ve vysílači  převede na elektrickou hodnotu a kabelem pak na vstup regulátoru.
Tento zpracuje každou změnu tak, že ji srovná s nastavenou žádanou hodnotou. Odchylky převádí na spínání servomotoru,
který pohybem vřetena otvírá, nebo škrtí redukční ventil až do okamžiku vyvážení regulační smyčky. 

Ventily se vyrábí ve světlostech DN 15-80/PN16 a DN15-150/PN40 a dodávají se jako souprava, která obsahuje těleso
ventilu v sstavě  se servomotorem, uzel vysílače tlaku, elektronický regulátor, spojovací materiál,  těsnění a přivařovací
příruby. Regulátor může být implementován do námi dodávané rozváděcí skříně, nebo zvlášť pro montáž do centr. panelu.
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2. PRVKY REGULAČNÍ SMYČKY

SESTAVA VENTILU SE SERVOPOHONEM
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REGULÁTOR PID

Regulátor  je  řídicím  prvkem  regulační  smyčky.  Slouží  k regulaci  a  udržování  nastavené  hodnoty výstupního,
redukovaného tlaku.  MT600 je teplotní/procesový regulátor formátu 72 x 72 mm s jedním měřícím vstupem, jedním
řídícím vstupem/výstupem a se dvěma výstupy. Vyznačuje se vysokou provozní spolehlivostí, jednoduchou a příjemnou
obsluhou, kvalitní regulační algoritmy a možnost propojení s nadřazenými systémy pomocí komunikační linky EIA 485.
Nad obdobné přístroje této kategorie vyniká přesností 0,1 %.
Z  výčtu  základních  funkcí  přístroje  lze  vyzdvihnout  automatickou  optimalizaci  PID  konstant,  jednoduchý  program
regulace  typu  náběh/výdrž,  variabilní  alarmové  funkce,  omezení  výkonu,  okamžité  přepínání  mezi  automatickým  a
manuálním řízením procesu.

• formát 72 x 72 mm
• přesnost ±0,1 %
• jeden teplotní, procesový napěťový
nebo proudový měřící vstup
• provozní teplota 0 až 50 °C
• jednoduchá obsluha

1. TŘÍPOLOHOVÁ REGULACE BEZ ZPĚTNÉ VAZBY – pro servopohon bez odporového snímače
Je možno ji využít u přestaveb regulačních ventilů na redukční.  Ve srovnání s regulací se zpětnou vazbou (viz. dále)
poskytuje tento algoritmus nižší jakost regulace a má za následek vyšší opotřebení regulačního ventilu. Nelze zde využít
některé funkce, které jsou vázány na použití regulačního algoritmu PID. Na druhé straně jej lze použít i tehdy, není–li
ventil  vybaven odporovým snímačem polohy.  Z principu není  možné dosáhnout  nulové  regulační  odchylky.  Měřená
hodnota  kmitá  charakteristickým  způsobem  kolem  žádané  hodnoty.  Nachází-li  se  měřená  hodnota  mimo  pásmo
proporcionality, regulační výstup je trvale ve stavu akční zásah „méně“ popř. „více“, podle směru odchylky. Uvnitř pásma
proporcionality regulační algoritmus generuje impulsy akční zásah „méně“ popř. „více“ s periodou regulačního cyklu a
střídou závislou na velikosti regulační odchylky. Uvnitř pásma necitlivosti je akční zásah potlačen, regulační výstup je
trvale v poloze „vyrovnaný stav“.

2. TŘÍPOLOHOVÁ REGULACE SE ZPĚTNOU VAZBOU
Je  to  kvalitnější  regulace,  doporučený  způsob  použití  přístroje,  dodávané  ventily  pracují  s tímto  typem  regulace.
Servopohon  je  vybaven  odporovým  snímačem  polohy.  Potom přístroj  ovládá  dvě  zpětnovazební  smyčky.  Vnější
smyčka vyhodnocuje pomocí algoritmu PID rozdíl mezi měřenou a žádanou hodnotou a vypočítává výkon (jinými slovy
stupeň  otevření  ventilu)  potřebný  pro  dosažení  žádané hodnoty.  Vnit řní  smyčka  měří  pomocí  odporového  vysílače,
zapojeného na druhý vstup přístroje, skutečnou polohu ventilu.  Třípolohový regulační  výstup ovládá pohon ventilu a
zabezpečuje požadované otevření ventilu. 

TLAKOVÝ SNÍMA Č

Typ:  BD Sensors 26.600 G, 
Keramický sensor
Přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO
Jmenovitý rozsah od 0 …1 bar do 0 … 400 bar
Připojení :  G1/2“
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UZEL VYSÍLAČE TLAKU, ROZVÁDĚCÍ SKŘÍŇ

Uzel snímače tlaku musí být připojen pomocí hrdla přivařením na rozvaděč, nebo v jiném místě potrubního systému, kde
má být zaručen konstantní tlak pracovního média. Mezi rozvaděč a hrdlo je třeba přivařit trubku shodného rozměru 20
mm, délky cca 1 m z důvodu snížení tepelného zatížení vysílače tlaku.  

Rozvodná skříňka není součástí dodávky. Je nutno ji objednat samostatně. Skříňka je zhotovená z ocelového lakovaného
plechu a je vhodná pro montáž na zeď. Je určená pro aplikace, kde při montáži redukčního ventilu není možnost zabudovat
regulátor do stávajícího rozváděče. 

Dodávka skříňky obsahuje:
- zabudovaný regulátor
- jištění pro regulátor
- jištění pro servopohon (dle použitého servopohonu)
- zdroj pro napájení snímače
- připojovací svorkovnici
- vnitřní propojovací kabeláž
- síťový vypínač
- schéma propojení skříňky a zapojení ventilu

Pro  objednávce  skříňky  současně  s ventilem  zabudujeme  a  zapojíme  regulátor  do  rozvodné  skříňky.  Při  samostatné
objednávce skříňky je nutno zadat, k jakému typu ventilu bude skříňka použita. 
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3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Jednotlivé části soupravy mohou pracovat v prostředí, které odpovídá provedení a stupni krytí těchto částí – podrobné
podmínky v technických datech jednotlivých komponent. Armatury je třeba chránit před zamrznutím. 

4. MONTÁŽ

Pracovní  poloha  ventilu  může  být  libovolná,  nesmí  však  docházet  k zatékání  kondenzátu  pod  kryt  servopohonu.
Standardní poloha je se servopohonem nahoře. Nad servopohonem je nutno ponechat volný prostor cca 0,5 m tak, aby bylo
možno  sejmout  kryt  servopohonu.  Rovněž  doporučujeme  umístit  servopohon  tak,  aby  byl  vystaven  co  nejmenšímu
tepelnému namáhání (viz technická data). 
Připojené potrubí nesmí na těleso ventilu přenášet žádné přídavné namáhání. Potrubí musí být položeno na konzolách. 
S ohledem na minimální hlučnost doporučujeme následující:

- veškeré svary a napojení je nutno provést čistě
- vstupní i výstupní potrubí musí být stejné světlosti jako DN  ventilu
- rovná délka potrubí před ventilem má být minimálně 5x DN
- světlost rozvaděče má být volena tak, aby rychlost nepřesáhla 30 m/s
- délka rozváděče má být nejméně 15-krát DN rozváděče
- světlost ventilu má být taková, aby pracoval v rozsahu otevření 20 – 80 %

Uzel vysílače tlaku musí být montován na rozváděč ve svislé poloze (vysílač tlaku nahoře), ve vzdálenosti od vystupního
hrdla  ventilu  nejméně  1/3  délky  rozváděče.  Na rozváděči  musí  být  umístěn  pojistný  ventil,  jenž  je  dimenzován  na
požadovaný výkon redukčního ventilu.  Otevírací přetlak pojistného ventilu  musí  být  maximálně  1,2-násobek rozsahu
tlakové snímače. 
Zabudování  regulátoru  závisí  na  individuálních  podmínkách  uživatele.  Je  možné  použít  stávajících  přístrojových
rozváděčů či ovládacích skříněk, nebo námi dodané zapojené rozvodné skříňky (viz předchozí popis). Regulátor je vhodné
umístit na místě s výhledem na kontrolní manometr. Celkové propojení prvku regulační smyčky je na schématu. Vedení
doporučujeme  vést  samostatně  tak,  aby  nedocházelo  ke  vzájemnému  ovlivňování.  Pokud  z důvodu  prostorového
uspořádání nelze vyloučit vzájemný vliv silového a měřicího vedení, je nutno měřicí vedení stínit a stínění uzemnit. 

Při větší délce kabelů je nutné brát v úvahu vliv odporu vedení. Přídavná chyba regulátoru je asi 0,5 % na 1 Ohm odporu
vedení, při 20 % a 80 % regulačního rozsahu. Regulátor se jistí samostatně pojistkou 250 V/0,04 A. Musí mít předřazen
síťový vypínač. Rovněž je nutné jistit servomotor pojistkou 250 V/0,5 A. Připojení síťového napětí, provedení rozvodu a
zabudování přístroje, musí odpovídat příslušným normám. Pro silové propojení prvků regulační smyčky doporučujeme
běžné typy středních šňůr, např. CYKY, CGSU, SGSG apod., případně šňůry s vyšší teplotní odolností (do 180 °C) typu
CSSS, pro snímač tlaku jsou vhodné kabely typu SRO, SROS, popřípadě typ s vyšší teplotní odolností CSSS. Svorkovnice
silových obvodů umožňují připojení kabelů s maximálním průřezem 2,5 mm2. 

5. NASTAVENÍ A PROVOZ

Každá soustava  je z hlediska regulace  jedinečná.  Základní  parametry  regulátoru  jsou nastaveny  z  výroby na  základě
zadaných  podmínek.  S regulátorem  je  dodán  pro  případné  změny  v  nastavení  podrobný  manuál.  Pro  jednoduché
zaregulování je regulátor je vybaven funkcí automatického nastavení regulačních parametrů :
·  Pb1 šířka pásma proporcionality, zadává se v měřených jednotkách. Je to pásmokolem žádané hodnoty, ve kterém
probíhá regulace.
·  It1 integrační konstanta, zadává se v minutách. Integrační složka kompenzuje ztráty soustavy. Čím větší  je hodnota,
tím méně (pomaleji) se integrační složka uplatňuje.
·  dE1 derivační konstanta, zadává se v minutách. Derivační složka reaguje na rychlé změny a snaží se proti nim působit.
Čím větší je hodnota, tím více derivační složka působí.

6. ÚDRŽBA A OPRAVY

Dle režimu použití, minimálně však 2-krát ročně, proveďte následující kontrolu vlastního ventilu:

1. odstraňte nečistotu na tělese, servopohonu, vysílači i regulátoru,
2. zkontrolujte dotažení šroubů na ventilu a přírubách včetně upevnění servomotoru
3. zkontrolujte těsnost přírubových spojů
4. zkontrolujte těsnost ucpávky a čistotu regulační jehly
5. zkontrolujte, zda-li nejsou poškozeny kabely a zda-li jsou řádně upevněny a utěstněny
6. u servopohonu dle pokynu výrobce promažte převody vhodným tukem. Zkontrolujte, zda-li je zvuk servomotoru

po celou dobu chodu tichý a stejnoměrný.
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Odstavení ventilu z provozu

Při přechodném odstavení ventilu z provozu vyjedeme ručně s regulační jehlou do horní polohy a vytřeme ji do sucha.
Namažeme ji silikonovým olejem a projedeme několikrát nahoru a dolu, aby došlo k zatečení oleje mezi jehlu a matici
ucpávky. Při opětovném uvedení ventilu do provozu uvolníme jehlu opět pomocí ručního vysunutí a vytřeme ji do sucha.
Je nutno použít silikonový olej odolávající vysoké teplotě.  Jiný typ oleje se může v důsledku vysoké teploty na jehle
zapéct a může dojít ke zničení ucpávky. Povrch jehly musí být čistý a hladký. 

Náhradní díly

Nejsou součástí dodávky soupravy a na objednávku dodáváme tyto náhradní díly:
- servopohon
- elektrický třípolohový regulátor PID
- snímač tlaku o daném rozsahu
- zdroj pro snímač tlaku

7. ZÁRUKA, SERVIS, OBSAH DODÁVKY, SKLADOVÁNÍ

Každému ventilu je před expedicí věnována vysoká pozornost. Ventil je mimo kontroly jednotlivých součástí ve výrobě
individuálně vyzkoušen na těsnost. U každého ventilu je po montáži servopohonu vyzkoušena funkčnost a seřízen jeho
zdvih. Dále je přezkoušen tlakový snímač a funkčnost regulátoru. 

Sestava obsahuje :
- ventil se servopohonem
- regulátor PID
- snímač tlaku
- zdroj pro napájení snímače
- kondenzační smyčka
- protipříruby, těsnění
- spojovací materiál

Soupravu lze skladovat do doby montáže v suchém prostředí.
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