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Regulator gazu z zaworem
zatrzaskowym:
RG=połączenie gwintowane
RGD=połączenie gwintowane

WYMIARY:
032= 1" 1/4
040= 1" 1/2
050= 2”

SSV:
Szybkozamykający zawór odcinający

Ciśnienie
maksymalne:
 _  = 500mbar
5B = bar

W zależności od modelu na REGULATORZE GAZU z szybkozamykającym
zaworem odcinającym laserem umieszczono oznaczenia wraz ze specyfikacją
techniczną (Rys. 1):

OZNACZENIA

Rys.1

Pe maks: 5bar         Korpus: 1"1/4
Pd: 60 ÷ 130bar          Upso: 30-60mbar 
T. otoczenia: -20 +60°C         Opso: 150-250mbar
Grupa:  2
            S/N 188801   

RG032-5B-SSV

Wszelkie czynności konserwacyjne musi wykonywać wykwalifikowany personel.
Niniejsze urządzenie należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym zwykle
montuje się przed użytkownikiem. Można go montować w pozycji poziomej,
a strzałką na korpusie musi być skierowany w stronę użytkownika (Rys. 2).
UWAGA: REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym
montować z dala od czynników atmosferycznych.

MONTAŻ I POZYCJA
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OPIS OGÓLNY

REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym

Gniazdo
impulsowe

Odległość:
gniazdo impulsowe/
regulator gazu
z szybkozamykającym
zaworem odcinającym

Rurka miedziana

Kod.
5bar

SPY2-15
SPN2-15
SPR2-15

SPBK2-15
SPG2-15

SPBR2-15

Kolor

ŻÓŁTY
NEUTRALNY
CZERWONY

CZARNY
ZIELONy

BRĄZOWY

ZAKRES SPRĘŻYNY (mbar) 
Zakres (mbar)

6 ÷ 22
10 ÷ 27
28 ÷ 70
60 ÷ 130

120 ÷ 300
220 ÷ 480

Regulator gazu 
z szybkozamykającym zaworem odcinającym

zintegrowanym na wypadek nadciśnienia (OPSO)
i podciśnienia (UPSO) 500mbar/5bar Mod. RG i RGD

Wyprodukowano we Włoszech

Kod.

SPY2-U
SPN2-U

Kolor

ŻÓŁTY
NEUTRALNY

Zakres (mbar)

5 ÷ 14
30 ÷ 60

Kod.

SPB2-O
SPG2-O

SPBR2-O

Kolor

CZARNY
ZIELONY

BRĄZOWY

Zakres (mbar)

150 ÷ 250
300 ÷ 500
500 ÷ 700

UPSO SPRING (mbar)

OPSO SPRING (mbar)

REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym
jednostopniowe regulatory gazu z urządzeniem blokującym ciśnienie.
REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym można
instalować w układach z automatycznymi palnikami gazowymi i w przemysłowych
układach dystrybucji gazu.
REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym ma wewnątrz
trzy membrany: membranę roboczą,  9   membranę kompensacyjną 13
i membranę zabezpieczającą 16 (patrz rys. 3).
Rura odpowietrzająca i wylot na zewnątrz nie są konieczne, ponieważ membrana
zabezpieczająca zatrzymuje ponad 30 dm3/h, punkt 3.3.2 normy
UNI-EN88-1: 2011.
REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym jest zgodny
z dyrektywą ATEX 2014/34/UE jako urządzenie grupy II, kategorii 2G i jako
urządzenie grupy II, kategorii 2D, a w związku z tym nadaje się do instalacji
w strefach 1 i 21 (jak również w strefach 2 i 22), wskazanych w załączniku I
do dyrektywy 99/92/WE.
NIE nadają się do instalacji w strefach 0 i 20 wskazanych w dyrektywie 99/92/WE.
Zalecamy sprawdzenie normy CEI EN 60079-10-1 w celu określenia kwalifikacji
i rozszerzenia obszarów niebezpiecznych.
W skład REGULATORA GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym
wchodzi:
• urządzenie blokujące NADCIŚNIENIE (szybkozamykający zawór odcinający),
   które blokuje przepływ ciśnienia, gdy ciśnienie wyjściowe REGULATORA GAZU
   z szybkozamykającym zaworem odcinającym przekracza ustalony limit (OPSO),
• urządzenie blokujące PODCIŚNIENIE, które blokuje przepływ ciśnienia, gdy
  ciśnienie wyjściowe REGULATORA GAZU z szybkozamykającym zaworem
  odcinającym jest niższe niż ustalony limit (UPSO).

OSTRZEŻENIE: REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem
odcinającym będzie działał tylko wtedy, gdy ciśnienie za nim będzie między
wartością maksymalną (OPSO) a ustawioną wartością minimalną (UPSO).

Rys.3Rys.2

• Przed przystąpieniem do instalacji upewnić się, że odcięto zasilanie gazem.
• Sprawdzić, czy ciśnienie w przewodzie NIE PRZEKRACZA maksymalnego
ciśnienia podanego na TABLICZCE REGULATORA z szybkozamykającym
zaworem odcinającym.
• Upewnić się, że przepływ gazu wskazany przez strzałkę na korpusie
REGULATORA, jest zawsze skierowany w stronę użytkownika.
• Jedno gniazdo impulsowe trzeba zamontować do zaworu odcinającego
z przyłączem G 1/8”, a drugie gniazdo impulsowe na wyjściu REGULATORA
GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym w odległości 5-krotności
średnicy nominalnej rury od jej wyjścia (rys. 3).
Dwa gniazda impulsowe muszą być ze sobą połączone miedzianą rurką
z przyłączem G 1/8".
Jeśli REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym
zainstalowano zgodnie ze wszystkimi wskazaniami poniższego dokumentu,
nie będzie źródłem zagrożenia.
Jedynie w szczególnych warunkach awarii do środowiska mogą uwolnić się
łatwopalne substancje.
Jeżeli REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym
jest zainstalowany w obszarze krytycznym (miejsca niechronione, brak
serwisowania, brak wentylacji) i w obecności potencjalnych źródeł farb
podkładowych lub niebezpiecznych urządzeń, w szczególności w pobliżu
regulatora podczas normalnej pracy, ze względu na podatność na łuki
elektryczne lub iskry, trzeba wcześniej oszacować zgodność regulatora
i tych urządzeń, zalecamy zdjęcie kapturka ochronnego i połączenie rury
przy użyciu przyłącza M10X1. Umieścić drugi koniec rury na zewnątrz
pomieszczenia. W takim przypadku spaliny zostaną odprowadzane
do środowiska zewnętrznego.
Upewnić się, czy wewnątrz rurociągu sieciowego nie powstały zanieczyszcze-
nia lub resztki. Dokładnie sprawdzić wykonane połączenia i sprawdzić układ
pod kątem szczelności.

REGULATOR
GAZU

Szybkozamykający
zawór odcinający

REGULATOR GAZU 500mbar/5 bar

SLAM SHUT VALVE

Kod.
500mbar

SPY2-5
SPN2-5
SPR2-5

SPBK2-5
SPG2-5

SPBR2-5



OPIS MONTAŻU NASTAWA

1 Nasadka uszczelniająca
2 Pierścień uszczelniający
   typu „O”
3 Ściągacz do sprężyn
4 Podkładka
5 Śruby
6 Korek odpowietrzający
7 Górna pokrywa
8 Podkładka z tworzywa
   sztucznego
9 Membrana zabezpieczająca
10 Kalibrowana dysza
11 Podkładka
12 Dysk
13 Membrana kompensacyjna
14 Tuleja górna
15 Dysk
16 Membrana robocza
17 Tuleja dolna
18 Zaślepka
19 Pierścień uszczelniający
     typu „O”
20 Korpus
21 Rurka do czujnika
22 Wałek
23 Podkładka uszczelniająca
24 Zespół wałka wsuwanego
25 Sprężyna
26 Nakrętka
27 Uszczelka
28 Pokrywa
29 Pierścień uszczelniający
     typu „O”
30 Przycisk zwalniający
31 Sprężyna
32 Mocowanie
33 Pierścień uszczelniający
     typu „O”
34 Korpus
35 Pierścień uszczelniający
     typu „O”
36 Pokrętło zazbrajające
37 Pierścień Segera
38 Pierścień uszczelniający
     typu „O”
39 Wałek zwalniający

Rys.4

2

13

12

16

1

34

5

6

7

8
10

11

5
15

20

21

23

27

9

17

22

29 48 51
53

54

45 47 49 50 52

36 37 34

35

32

30

5

28
25

24

19

18

14

26

223mm

238mm

19
7m

m

41
5m

m

DIMENSION

REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym nie wymaga żadnej
szczególnej konserwacji. Coroczny okresowy przegląd normalnej pracy. Przed wykonaniem
jakiejkolwiek operacji przy użyciu REGULATORA GAZU z szybkozamykającym zaworem
odcinającym w razie potrzeby upewnić się, że odcięto zasilanie gazem. Wszelkie czynności
konserwacyjne musi wykonywać wykwalifikowany personel.

KONSERWACJA
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Śruba regulacyjna UPSO

Wyjąć ją, aby
umożliwić regulację.

Śruba regulacyjna OPSO

NASTAWA CIŚNIENIA
Odkręcić nasadkę uszczelniającą  1 , aby uzyskać dostęp do ściągacza do
sprężyn  3  (rys.4). Ciśnienie wylotowe reguluje się obracając ściągacz do
sprężyn (rys.4). Za pomocą klucza imbusowego 10 mm obrócić ściągacz do
sprężyn  3  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć
ciśnienie, natomiast w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby
ciśnienie zmniejszyć. Po wyregulowaniu wymienić nasadkę uszczelniającą  1 .

1" 1/2

4,52

2"
4,4

WYMIARY
Waga (Kgs)

1" 1/4
4,57

Przycisk
zwalniający

30

RĘCZNE ZAZBRAJANIE
Upewnić się, że w układzie jest ciśnienie i postępować zgodnie z następującym opisem:
- Zamknąć zawór za REGULATOREM GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym.
- Odkręcić i pociągnąć pokrętło zazbrajające  36 .
W przypadku ciśnienia powyżej 2 barów przytrzymać pokrętło zazbrajające wciśnięte, dopóki
w układzie nie powstanie równowaga ciśnienia umożliwiająca zazbrojenie szybkozamykają-
cego zaworu odcinającego (może to nastąpić również po kilku sekundach). W przeciwnym
razie oznacza to, że ciśnienie wyjściowe REGULATORA GAZU z szybkozamykającym
zaworem odcinającym jest niższe niż minimalne ciśnienie zadane (UPSO).

PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
Aby zatrzymać przepływ gazu, mocno nacisnąć przycisk ZWALNIAJĄCY  30 .

36

REGULATOR GAZU z szybkozamykającym zaworem odcinającym

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian estetycznych lub funkcjonalnych bez ostrzeżenia.

   dis.8034095    Cod.2.710.XXXX    WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH

GECA Srl   
Via E. Fermi, n°98  25064 Gussago (BS) 
Italy Tel. +39 030 3730218  
www.gecasrl.it

Tecnocontrol Srl   
Via Miglioli, n°47  20090 Segrate (MI) 
Italy  Tel. +39 02 26922890 
www.tecnocontrol.it

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pmax:  maks. wlot – 500 mbar lub 5 bar
Ustawienie
wyjściowe:

 dostępny od 6 do 480mbar – wybrać odpowiednią sprężynę
  
UPSO   dostępny od 5 do 60mbar – wybrać odpowiednią sprężynę
OPSO   dostępny od 150 do 700mbar – wybrać odpowiednią sprężynę

Inne konfiguracja na żądanie  
Połączenie wlot z wylotem: 
  Połączenie gwintowane gazowe 1 1⁄4 , 1"1⁄2 , 2"- ISO 228   
  DN32 DN40 DN50 - przesuwny kołnierz aluminiowy PN10
Punkt badania:: wlot/wylot na żądanie – punkt badania 1/8” NPT
Temperatura robocza:  - 20 °C ... + 60 °C
Zastosowanie: Nieżrące gazy z trzech rodzin - gaz ziemny - gaz LPG - gaz miejski
Dopuszczenie: UNI EN 88-1:2008 / PED

MATERIAŁY:
Kompletny korpus: odlew z aluminium Gd-AlSi12Cu – EN AB 46100
Membrany:  NBR 60Sh – DvGW EN 549
Elementy z tworzywa
sztucznego:

 biały POM/Pa 66 + 25% Gf

Polvalve - oficjalne przedstawicielstwo w Polsce: info@polvalve.com, www.armatura-gazowa.com




