POJISTNÝ VENTIL TYP MVS/1
RELIEF VALVE TYPE MVS/1

MVS/1
II 2G - II 2D
MADAS-07

POPIS

DESCRIPTION

Pojistný ventil absorbuje a uvolňuje přetlak pracovního média.

Díky vysoké kapacitě jsou tyto pojistné ventily vhodné pro domácí i průmyslové použití
pro metan, butan, propan a jiné neagresivní plyny.

and industrial methane, buthan, propane and other not corrosive gas users.

V souladu se smnic

In conformity with the 94/9/CE Directive (ATEX Directive)

94/9/CE (Smnice

ATEX)

TECHNICKﾁ CHARAKTERISTIKA

TECHNICAL DATA

• Použití: neagresivní plyny všech tří skupin (suché plyny)

• Use: not aggressive gases of the 3 families (dry gases)

• Přirubové připojení PN 16: (DN25 ÷ 150) dle ISO 7005

• Flanged connections PN 16: (DN 25 ÷ DN 150) according to ISO 7005

• Na poptání přírubové připojení dle ANSI 150

•

• Maximální pracovní tlak: 2 bar

• Max. working pressure: 2 bar

• Teplota prostředí: -15 ÷ +60 °C

• Environment temperature: -15 ÷ +60 °C

• Maximální teplota povrchu: 60 °C

•

KONSTRUKﾈ Nﾍ MATERIﾁ LY
MATERIALS
•

Litý hliník (UNI EN 1706)

•

mosaz OT-58 (UNI EN 12164)

•

Die-cast aluminium (UNI EN 1706)

•

hliník 11S (UNI 9002-5)

•

OT-58 brass (UNI EN 12164)

•

galvanizovaná a nerezová ocel INOX 430 F

•

11S aluminium (UNI 9002-5)

•

guma NBR (UNI 7702)

•

galvanized and 430 F stainless steel

•

NBR rubber (UNI 7702)

(UNI EN 10088)

(UNI EN 10088)
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Připojení
Connections

Tlak (bar)
 


Obj. kód
Code

DN 25

  

 

DN 50

  

 



 
Hliníkové víčko
astavovací regulační šroub
dvzdušnění 
Jistící matice membrány
embrána
ální vřeteno
!zavírací kuželka
"ěleso
#"ěsnění sedla
Horní disk membrány
 podní disk membrány
Horní víko
astavovací pružina
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Připojení
Connections

Tlak (bar)
 


Obj. kód
Code

DN 65

  



DN 80

  

#

DN 100

  

 







Hliníkové víčko
astavovací regulační šroub
dvzdušnění 2
Jistící matice membrány
embrána
ální vřeteno
!zavírací kuželka
"ěleso
#"ěsnění sedla
Horní disk membrány
 podní disk membrány
Horní víko
astavovací pružina
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Připojení
Connections

Tlak (bar)
 


Obj. kód
Code

DN 125

  





DN 150

  

 







Hliníkové víčko
astavovací regulační šroub
dvzdušnění 2
Jistící matice membrány
embrána
ální vřeteno
!zavírací kuželka
"ěleso
#"ěsnění sedla
Horní disk membrány
 podní disk membrány
Horní víko
astavovací pružina
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Výkonová křivka při 40 mbar - Capacity curves at 40 mbar
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Výkonová křivka při 40 mbar - Capacity curves at 40 mbar
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INSTALACE

INSTALLATION

entil je v souladu se směrnicí ## dle zmíněné směrnice $"  ;| jako výrobek skupiny
II, kategorie 2G a jako výrobek skupiny II, kategorie 2D, a jako takový je vhodný pro instalaci v zónách
1, 21, 2 a 22 dle klasifikace v příloze 1 směrnice 99/92/CE

"Q;%*@*/?V?'*]K*QQ^*/*##@;*Z^*/*$" ;|;@Z*/?V>?&<
/;>?];Z;@Z*/?V>?&</;>?]^V?Q*@;@?**@@&*;W%?W*@;%%Z*
Q?@  ;Z;@/%;@@*Z*Q;;/Q'?Q^*/*###E

entil není vhodný pro použití v zónách 0 a 20 dle výše uvedené směrnice ###q

"Q;%*@?@&*;W%?W&@Z*?@;Z;@/%;@@*Z*Q;%;Z]@;*Z^*/*###
CEq

`ro určení způsobilosti pro širší použití v nebezpečných zónách je nutné se řídit normou# q
"?Z'*Q&;%*/;*?;ZQ~@*??VQZ;>?&@?@@Q?'# q
ýrobek nepředstavuje, pokud je instalován a provozován v souladu se všemi podmínkami a technickými
pokyny uvedenými v tomto katalogovém listu, zdroj zvláštního nebezpečí, zejména, za běžných
provozních promínek, kdy se předpokládá pouze příležitostný únik hořlavých látek do okolí.
entil může představovat zdroj nebezpečí v případě, že je instalován v blízkosti jiných zařízení, ale pouze,
pokud došlo k poškození membrány. Pouze v tomto případě může dojít k úniku média z armatury a
následné explozi. V tomto případě můžeme definovat nebezpečnou oblast 0 jak je stanoveno ve směrnici
###q
Ve zvláště kritických podmínkách instalace (na zařízeních není prováděna předepsaná údržba, špatná dostupnost a nedostatečné větrání), a to zejména blízko ventilů, nebo jiných potenciálních zdrojů vznícení a
nebezpečných zařízení, která by během normálního provozu mohla být zdrojem jiskření, je třeba nejdříve
posoudit kompatibilitu mezi ventilem a těmito zařízeními.
Vždy je nutné příjmout dostatečná preventivní opatření, které budou eleminovat možnost vzniku oblasti 0q
Napřiklad ruční opakované kontroly správné funkce zařízení, případně snížení koncentrace emisí zdroje a
kontrolovat úroveň koncentrace v okolí zdroje.
nížení úrovně emisí je možné dosáhnout připojením odvzdušňovacího výstupu ventilu (pol.3) do
výstupního potrubí.

ozorně čtěte instrukce ke každému produktu

"QZ*/*V*@;%%Z;Z@*/Z@</*>;%%Q/?Z**?@;ZQ/Q*/;%*@&/*?@?VQ*@
Z?/&'*@?@?&/?V@</*/Z;>@*<;*/&%;Z&*>Q?';%K?Y*>*@V?/;@W]
Qelieff ;%Q'*@@*?*Q;'?@<Q?V* ;'';W%@&W@;/?%]?//;@*?;%%]q
"Q;%/;WZ;>?&@;@>;Z@?Q<@//%?@?*?V?QZ*/@?%]*/;@?V
Z;';>?VQK?Y*>Z*;<Q;>'?%]*Q*@/;@Q;%*@;@?&/?V'*@@*??VQ/?*&
Z>~<%?@*;'?@<Q;Z@?*/;?*>*;Z;>?&@;;@;@ZZ*Q###E
^*/*q
/?Z**?@?V<;*/&%;%]/**/*@;%%;*?<%;/@?<?/Z%;/Y?V@*/*>%;/Y*>;;*%;W*%*]
?V*%;*?|;Z@</*;%%]*<@//%?@?Q;%?V<?*;%@?&/@?V<*';Z?
Z;>?&@Z*/@Z&*>Q?';%K?Y*>W/;&@@&@/<*W%??*>*%/*/;/@?@<;Y@*
*@/@@;]?;%&WV?Q/?'<;*W*%*]WKQ;%;ZQ@Z*/@q
;]/;@**@/@@;]?;Y;]&@V&%</;&*??;?*ZQ;Q;%/?&%ZW?*>*?V
;;@V?~;'<%];%]<*?Z*/;%*@</*??V>&%;K?Y*><?@@*W*%*]?/Q;>Q'*@@*?
Z>?VQ@?&/??;Z?Q~Q;&@?&@*ZQ~<%?@*';*;%q
"?Z?@?**@<?@@*W%?/?/?&@*ZW];/?<<<*<QQ;ZZQ?%¼'?*>QW;@@
;*Z&@/;<q
    

  !   ! !

UPOZORNĚNÍ: všechny instalace/údržba musí být prováděny proškolenými a
certifikovanými pracovníky

WARNING: all installation/maintenance work must be carried out by skilled
 

• `řed instalací musí být přerušena dodávka plynuq

• "Q>;@@&<<%]'&@W@Q&?VVWV?*@;%%;*?q

• Zkontrolujte, že provozní tlak NEPŘEKROČÍ maximální hodnotu tlaku uvedenou na
štítku.

• Q/YQ;Q%*<@@&DOES NOT EXCEED Q';~*'&'<@@&@;Z?Q
<?Z&/%;W%q

• Pojistné ventily jsou instalovány na výstup z regulátoru. Do DN 50 může být instalován i
ventikálně, bez vlivu na správnou funkci ventilu. Nemohou být instalovány proti směru
prouděníq Od DN 65 do 150 musí být instalovány v horizontální poloze.

• "Q%*V;%@;*@;%%ZZ?K@;'Q>&%;?@q^&<?^ /;W*@;%%Z
**/;%<?@**?K*Q?&/?'<?'*@*>Q<?<V&/*?*>q"Q]/;?W
*@;%%Z&<@*ZZ?Kq"Q^V?' ? Q;?W*@;%%ZK*QQ?*?;%<*<
?&<@*ZZ?Kq

•

ýstupy z ventilu a odvzdušnění (3| je nutné vyvést do bezpečné zóny. Vý
V stupyy nelze
sdružovat, musí být vyvedeny odděleně. (viz. příklad instalace)

• *@/@@;]?<*<?&K;Z@;Z*;@;V?QZ*@/Q;>?VQ;%;ZQ
Z*@/Q;>3|;@K%%q

• \ěhem instalace dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly nečistotyq
• V případě připojeníí závitové varianty ventilu zkontrolujte, zda připojovací závit potrubí
není delší, než závit armatury, aby nedošlo k jejímu poškození.
• V případě přírubového provedení zkontrolujte souběžnost a souosost protipřírub, abyy nedošlo
k mechanickému poškození tělesa armaturyq Také kalkulujte s dostatečným prostorem
pro použité těsnění. Pokud je mezera pro těsní příliš široká, nesnažte se stahovat příruby
příliš velkým tahem šroubů, ale upravte délku přívodního, nebo výstupního potrubí.
• Vždy po instalaci zkontrolujte plynotěsnost systému q

• \?QQZ*@/Q;>@Q;?W<*<Z?&K;Z@@<;;%]<%;@@*@;%%;*?~'<%|
^&*>*@;%%;*?;Y/;??;%%?KZW*@?@/;<@?V';%?QZ*/q
• VQZ*/*@Q;ZZ/Q/YQ;Q<*<%*Q;Z*@???%?>?%?>Q;Z@
';]Z;';>QW?Z]?VQZ*/KQ@/KZ*?<%;/q
• V Q Z*/ *@ ;>Z /Q/Y Q; Q *% ;Z ?&% /?& ;>@ ; <V/%]
<;;%%%?;?*Z&/@@;] '/Q;*/;%@@@@ ?QW?Z]?VQZ*/q$%@?
/;%/&%;Q@<;/ZZ?Q@;%qVQ>;<%V;VQ@;%*@Z*@??
K*ZZ??]?/%?@*W]?*>Q*>QZ*/@W?%@q
• $%K;]@/Q/YQ;Q@]@'*@>;@*>Q;V*@;%%;*?q

PŘÍKLAD INSTALACE

EXAMPLE OF INSTALLATION

q!zavírací ventil série 
q`lynový filtr série_
q=ycholuzavírací ventil \ 
'aximálního zpětného tlaku
q=>ulátor tlaku plynu=
"Pojistný ventil série#$%
qOvládání uzavíracího ventilu SM

q @*@YQ;Z%__;%
q_@*@>;@%
q \ ';~*'&'Z?K@;'<@@&
/%?@*>;%
q=@*@<@@&>&%;?
"#$% & &
qV?'? __;%/??%

síť<*<

Odfuk do volna
_;*~Q;&@

odběrné zařízení&@
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NASTAVENÍ

CALIBRATION

Příklad nastavení otevíracího přetlaku pojistného ventilu za regulátorem tlaku.

~;'<%;/;%*W;*??V;? ?K;%*@;%%ZZ?K@;';<@@&>&%;?

• výstupní tlak regulátoru'W;
• nastavený tlak rychlouzavíracího ventilu 'W;
• pojistný ventil musí být nastaven na'W;

• >&%;??&%<@@&'W;
• @*>/%?@*>;% 'W;
• Q? ?K;%'&@W@;'W;

Postupujte následovněobr.>q |

`?/Z;@V?%%?K@@>q |

yšroubuj na maximum regulační šroub2|poté nastav výstupní tlak regulátoru<omocí
regulačního šroubu| na potřebnou hodnotu výstupního tlakuv tomto případě  'W;|
povoluj regulační šroub pojistného ventilu 2| dokud pojistný ventil nezačne odfukovat.
Potom obnov nastavení regulátoru (v tomto případě'W;|q

/K;';~*'&'Q>&%;*?@/K2|Q@Q?&<&>&%;?<@@&W]Q
@*>@/K|?QZZ? ?K<@@&;%&*Q*@/;@'W;|&@/KQ
>&%;*?@/K2|?VQ? ?K;%;@%?>;@*@;@?~Q;&@q"Q@?Q
>&%;?@*>;%&*Q*@/;@'W;|q

$šechny výše uvedené operace musí být prováděny pouze kvalifikovanými techniky

,!

&.         ;  ! 



Hlavní rozměry v
Overall dimensions in mm
řírubové připojení
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