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WSTĘP

Zespół mechanizmu szybkozamykającego składa się z mechanizmu zwalniającego (BM) i dwóch czujników ciśnienia
(układów manometrycznych BMS). Urządzenie to przeznaczone jest do zamykania zaworów szybkozamykających, które
mogą działać oddzielnie (OSB, OSE), zintegrowanych z reduktorami ciśnienia (MP, MPS, DRPN, ASONEX D, CMAX,
DRPN, EZR,...) lub zintegrowanaych w PDIM, w przypadku detekcji za dużego lub za niskiego ciśnienia gazu. Zespół może
być montowany na zaworach o średnicy od DN25 do DN150 i dla ciśnień do PN100. Zespół zapewnia szczelne odcięcie
przepływu oraz może pracować w całkowitym zanurzeniu. Możliwe jest jego podłączenie do zacisków przeciwwybuchowych
(iskrobezpiecznych).
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MECHANIZM ZWALNIAJĄCY (BM)

Mechanizm zwalniający służy do zamykania zaworu szybkozamykającego. Proces zamykania składa się z dwóch etapów:
etapu wykrywania oraz etapu zamykania. Rozdzielenie obu etapów zapewnia maksymalną precyzję działania urządzenia,
niezależność od ciśnienia roboczego, średnicy zaworu szybkozamykającego i natężenia przepływu gazu. Po
zadziałaniu zaworu szybkozamykającego na skutek za dużego lub za małego ciśnienia, mechanizm zwalniający musi zostać
ponownie nastawiony (zresetowany) ręcznie. Na życzenie dostępny jest w uszczelnionej obudowie.

CZUJNIK CIŚNIENIA (BMS)

Czujnik ciśnienia (BMS 1) jest urządzeniem zamieniającym ciśnienie na przesunięcie mechaniczne zamontowanym na
mechaniźmie zwalniającym (BM). Przesunięcie to wykorzystywane jest do uaktywnienia etapu wykrywania w mechanizmie
zwalniającym w przypadku nadciśnienia, nadciśnienia lub podciśnienia oraz podciśnienia. W niektórych konfiguracjach
możliwe jest wykorzystanie drugiego czujnika (BMS 2).

RODZAJE INSTALACJI

BM 1

BMS 1

N01

BM 2

BMS 2 BMS 1

N02

Montaż tylko w rurociągu poziomym:
Montaż od góry (tylko zawór)

1 − BM1: Mechanizm zwalniający
z jednym czujnikiem ciśnienia (BMS 1)

2 − BM2: Mechanizm zwalniający
z dwoma czujnikami ciśnienia (BMS 1, BMS 2)

Montaż od dołu (zintegrowany zawór z reduktorem)

BM 1

BMS 1

N03

BM 2

BMS 1

BMS 2

N04

3 − BM1: Mechanizm zwalniający
z jednym czujnikiem ciśnienia (BMS 1)

4 − BM2: Mechanizm zwalniający
z dwoma czujnikami ciśnienia (BMS 1, BMS 2)
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CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY I MASY

5 − Wymiary

BMS 1
BMS 2
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ywoduboynorhcoasalK ¹dowdopm2ynizdog2786PI
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einein�ic

ewotolW rab001

eworaimoP rab001

ainezcotoarutarepmeT C°17+od03-

urowazkoksynlamyskaM mm05

pyT pyT pyT pyT pyT
)mm(YRAIMYW )mm(YRAIMYW )mm(YRAIMYW )mm(YRAIMYW )mm(YRAIMYW ASAM ASAM ASAM ASAM ASAM

)gk(AAAAA BBBBB

mzinahceM mzinahceM mzinahceM mzinahceM mzinahceM
yc¹jainlawz

1MB 1akinjuzcald 5.2

2MB 2akinjuzcald 5.2

kinjuzC kinjuzC kinjuzC kinjuzC kinjuzC
ainein�ic

)SMB(

261 ywonarbmem 181 38 6.2

17 ywonarbmem 571 63 2.1

71bul72 ywoko³t 402 63 3.2

632 ywokzseim 202 63 4.2

513 ywokzseim 322 63 8.2

W przypadku OS2 z jednym czujnikiem ciśnienia (BMS) dodać masę czujnika (BMS) do masy mechanizmu zwalniającego
1 (BM 1). W przypadku OS2 z dwoma czujnikami ciśnienia (BMS) dodać masę dwóch czujników (BMS) do masy mechanizmu
zwalniającego 2 (BM 2).
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Mechanizm zwalniający (BM)

CZĘŚCI ZAMIENNE
Zespół mechanizmu szybkozamykającego Zespół dławnicy

æ�êzC æ�êzC æ�êzC æ�êzC æ�êzC sipO sipO sipO sipO sipO 1MB 1MB 1MB 1MB 1MB 2MB 2MB 2MB 2MB 2MB

yc¹jainlawzmzinahceM 760181 860181

1
kin�aksw(u³opsezawyrkoP

,yc¹jainlezczsuñeic�reip,aine¿o³op
)abur�

160181

2 umzinahcemu³opsezawodubO 429241 170441

3

ywyrkopyc¹jainlezczsuñeic�reiP *039241 *039241 *039241 *039241 *039241

akinjuzcyc¹jainlezczsuñeic�reiP *139241 *139241 *139241 *139241 *139241

akinjuzcabur� *810204

ybur�ac¹jainlazczsuakda³kdoP *051164 *051164 *051164 *051164 *051164

4
ainezrteiwopdoakpel�aZ 210X1655A72

01x8ainezrteiwopdoezc¹³yzrP 625604

5 omzraJ 240181

6

akwyzrK 029241

ikwyzrkabur� 340181

yc¹jukolbñeic�reiP 821604

7
uhcurkinzcinargO 423041

rotazytromA 296721

8
ywotsupsmzinahceM 140181

ogewotsupsumzinahcemabur� 215204

9 yc¹jalawzywmzinahceM 519242

sipO sipO sipO sipO sipO

acinwa³D acinwa³D acinwa³D acinwa³D acinwa³D

rówaZ

ESO ESV dradnatS

³ópseZ 980181 980181 980181 980181 980181 090181 090181 090181 090181 090181 401181 401181 401181 401181 401181

ñeipzrtiacinwa³D 040181 040181

acinwa³D 621441

ñeic�reiP 415004 022004 415004

ñeic�reiP 122004

7MHawoksicazabur� 820204 820204

8MHawoksicazabur� 630204 630204

7aksa³pakda³kdoP 500504 500504

8aksa³pakda³kdoP 600504

Części wytłuszczone oznaczają części zapasowe

PRZYŁĄCZA
ainezc¹³dopic�owil¿omzeB

hcumdywywokitsalP
mrtlifz

TPN"4/1
ainezc¹³dop¹ic�owil¿omZ

udowezrpodkinzc¹£
01/8ogeworur

einezc¹³oP umzinahcemeic�jyW TPN"2/1

7 9

53

2

1

8

6

4

ABC

6a − Mechanizm zwalniający do 1 czujnika (BMS)

6b − Mechanizm zwalniający do 2 czujników (BMS)

N06

6d − Dławnica VSE

ø 24

ø 7

N08

6c − Standardowa dławnica

ø 24

84

N07
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Mechanizm zwalniający (BM)

DZIAŁANIE

Układ detekcji składa się z dwóch części:

• trzpienia zwalniającego (1),

• spustu pierwszego stopnia (2).

Ciśnienie procesowe podawane do czujnika ciśnienia (BMS) powoduje
ruch kołka zaczepu D1 lub D2, co jest przyczyną obrotu trzpienia
zwalniającego (1) i zwolnienie spustu stopnia pierwszego (2).

Układ wykonawczy składa się z dwóch części:

• spustu stopnia  drugiego (3),

• krzywki (4).

Spust drugiego stopnia (3) uaktywniany przez spust stopnia pierwszego
(1), powoduje zwolnienie krzywki i zamknięcie zaworu.

Proces ponownego nastawienia (kasowania) odbywa się również w
dwóch etapach: najpierw nastawienie układu detekcyjnego, a następnie
układu wykonawczego − patrz część instrukcji dotycząca przekazania
do eksploatacji.

OGRANICZNIK RUCHU

D1

D2

2

3

4

ZAWÓR

1

N09

7 − Mechanizm zwalniający

Wskaźnik położenia

Położenie układu detekcyjnego może być obserwowane przez szklany wziernik w obudowie.

Efekt pamięciowy

Trzpień zwalniający rozpocznie ruch, jeśli ciśnienie procesowe będzie osiągać wartość zbliżoną do wartości nastawy. We
wszystkich innych sytuacjach trzpień pozostaje nieruchomy. Z tego też powodu zespół jest wyjątkowo odporny na
przeciążenia i udary mechaniczne. Jeśli ciśnienia zbliża się do wartości nastawy, to trzpień zwalniający obraca się, lecz w
przypadku wystąpienia najmniejszych udarów lub drgań nastepuje jego powrót do położenia początkowego i ciśnienia
powraca do wartości normalnej. Takie zachowanie układu nazywane jest brakiem efektu pamięciowego.

Odporność na udary

Zespół mechanizmu zwalniającego jest wyjątkowo odporny na udary i przeciążenia (20 udarów pionowych o energii 4 J i 20
uarów wahadłowych o energii 9.81 J), przy ciśnieniu zbliżonym do punktu nastawy (na przykład: 186 mbar dla nastawy równej
200 mbar).

Przyłącza

• Mocowanie BM : Śruby H M7 lub H M8, moment dokręcający 16 Nm

• Łącznik szczelny BM : Płaski pierścień uszczelniający (wodoodporny), dławnica (odporna na gaz)

• Mechanizm/zawór szybkozamykający: Trzpień sterujący

• BM / atmosfera: : Zintegrowana złączka odpowietrzenia z filtrem (dostarczana)

lub złącze zaciskowe (dostarczane) do przewodu giętkiego 8/10 (niedostarczany)*

• Przyłącza elektryczne : Patrz strona 9

* Na przewodzie rurowym 8/10 należy wykonać pętlę oakpową, by zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia
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Mechanizm zwalniający (BM)

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
Mechanizm zwalniający (BM) Dławnica

awodubO awodubO awodubO awodubO awodubO

suproK muinimulA anawonaimorhC

awyrkoP muinimulA anawonaimorhC

aine¿o³opkin�aksW nalgêwiloP

yc¹jukolbomasñeic�reiP latS anawonarofsoF

ywyrkopaktêrkaN anwezdreinlatS

ec¹juny¿êrpseineic�reiP latS anawonarofsoF

mzinahceM mzinahceM mzinahceM mzinahceM mzinahceM

ic�êzceiktsyzsW anazdrawtulatS

eiksa³pic�êzC zd¹isoM

abur� zd¹isoM

ynzcytsaleñeic�reiP latS anawonarofsoF

antêrksany¿êrpS anwezdreinlatS

ug¹icanany¿êrpS z¹rB

omzraJ omzraJ omzraJ omzraJ omzraJ yc¹jukolbomasñeic�reiP latS anawonarofsoF

eineic�reiP eineic�reiP eineic�reiP eineic�reiP eineic�reiP
-ainlezczsu

ec¹j

iksa³P MDPE

ywyrkoP nerpoeN

ewoko³T awolyrtinamuG

suproK z¹rB

yc¹juretsñeipzrT anwezdreinlatS anawomorhC

ywoko³tñeic�reiP awolyrtinamuG

PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Sposób uruchomienia i przekazania do eksploatacji zależy od tego, czy urządzenie wyposażone jest w wewnetrzny lub
zewnętrzny układ obejścia oraz czy wymagane jest zwolnienie urządzenia na skutek nadciśnienia, czy nie.

Uwaga: Umieszczenie ogranicznika ruchu (element 7 na ilustracji 6a) zależy od typu urządzenia i jego wielkości. Pozycja A,
B lub C zależy od maksymalnego skoku roboczego zaworu szybkozamykającego: A = skok 15 mm, B = skok 35 mm, C =
skok 50 mm.

• Uzyskanie dostępu do wnętrza mechanizmu

Aby uzyskać dostęp do wnętrza mechanizmu konieczne jest zdjęcie pokrywy. Po odkręceniu nakrętki należy przy użyciu
pierścienia sprężynującego zdjąć pierścień uszczelniającu. Pokrywa umocowana jestprzy użyciu jednej śruby, którą można
odkręcić ręcznie lub przy użyciu klucza trzpieniowego (maksymalny zalecany moment siły 2.5 Nm).

• Nastawianie ponowne

W celu otwarcia zaworu szybkozamykającego (po określeniu przyczyny zamknięcia) należy ponownie nastawić najpierw
mechanizm pierwszego stopnia ręcznie obracając spust pierwszego stopnia. Jeśli zawór szybkozamykający wyposażony
jest w wewnętrzne obejście, to krzywka musi zostać lekko obrócona przy wykorzystaniu klucza do nastawiania. Jeśli zawór
posiada zewnętrzne obejście, to należy wykorzystać zawór obejściowy.

W obu przypadkach:
Odczekać do wyrównania ciśnień przed ponownym nastawieniem mechanizmu drugiego stopnia.
Przy nastawianiu drugiego stopnia (otwieranie zaworu) konieczne jest wykorzystanie klucza do nastawiania.
Nie wolno przedłużać klucza nastawnego przy użyciu rury do nastawienia drugiego stopnia (maksymalny moment 16
Mn, nie wolno przekraczać 32 Nm).

8a − Kolejne czynności przy nastawianiu mechanizmu zwalniającego
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ZAMKNIĘTY NASTAWIANIE UKŁADU DETEKCJI NASTAWIANIE UKŁADU WYKONAWCZEGO

ZAWÓR

N10

OGRANICZNIK RUCHU

ZAWÓR

N11

OGRANICZNIK RUCHU

ZAWÓR

N12

OGRANICZNIK RUCHU
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Mechanizm zwalniający (BM)

OBSŁUGA

Nastawienie mechanizmów
pierwszego i drugiego stopnia

Dokręcenie dławnicy

Nasmarowanie jarzma

Zwolnić zawór szybkozamykający
Ręcznie nacisnąć zwalniające trzpień kołki

zaczepu D1 lub D2 równolegle do osi czujnika

Odkręcić ogranicznik ruchu  ➱ śrubokręt

Odkręcić śruby mocujące czujnik (BM)

Odłączyć czujnik (BM) od łącznika odblokowując
jarzmo

Przy skladaniu wykonać powyższe czynności
w odwrotnej kolejności

 ➱ klucz 11 (śruba 7) i 13 (śruba 8)

Sprawdzenia

Demontaż Sprawdzenie, czy żaden z podzespołów
nie znajduje się pod ciśnieniem

Montaż
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Mechanizm zwalniający (BM)

OPCJE

• Zdalny alarm (w mechanizmach zwalniających 1 (BM 1) lub 2 (BM 2))

Zdalny alarm sygnalizuje  zadziałanie drugiego stopnia (wykonawczego)

Kontakty

CACACACACA CDCDCDCDCD

d¹rpynlamyskaM d¹rpynlamyskaM d¹rpynlamyskaM d¹rpynlamyskaM d¹rpynlamyskaM A0.7 A8.0

eicêipanenlamyskaM eicêipanenlamyskaM eicêipanenlamyskaM eicêipanenlamyskaM eicêipanenlamyskaM V004 V052

einezcanzO einezcanzO einezcanzO einezcanzO einezcanzO 6TCIIdxEE

ynorhcoasalK ynorhcoasalK ynorhcoasalK ynorhcoasalK ynorhcoasalK 66PI

arutarepmeT arutarepmeT arutarepmeT arutarepmeT arutarepmeT C°17od92-

einawocoM einawocoM einawocoM einawocoM einawocoM 3Mybur�2

lebaK lebaK lebaK lebaK lebaK
FVV50H)akseibein,awoz¹rb,anrazc(y³y¿3

mm57.0x3( 2 mm5.6D)

Wersje

ajsreW ajsreW ajsreW ajsreW ajsreW ejcalatsnI ejcalatsnI ejcalatsnI ejcalatsnI ejcalatsnI æ�onlezczS æ�onlezczS æ�onlezczS æ�onlezczS æ�onlezczS azc¹³yzrP azc¹³yzrP azc¹³yzrP azc¹³yzrP azc¹³yzrP enzcinahcemazc¹³yzrP enzcinahcemazc¹³yzrP enzcinahcemazc¹³yzrP enzcinahcemazc¹³yzrP enzcinahcemazc¹³yzrP
)ytkatnok(enzcyrtkeleazc¹³yzrP )ytkatnok(enzcyrtkeleazc¹³yzrP )ytkatnok(enzcyrtkeleazc¹³yzrP )ytkatnok(enzcyrtkeleazc¹³yzrP )ytkatnok(enzcyrtkeleazc¹³yzrP

ynlópsW ynlópsW ynlópsW ynlópsW ynlópsW
einlamroN einlamroN einlamroN einlamroN einlamroN

ytrawto
einlamroN einlamroN einlamroN einlamroN einlamroN
ytêinkmaz

pyT pyT pyT pyT pyT
wóksicaz

0C0C0C0C0C 86PI zeb TPN2/1awyrkoP

1C1C1C1C1C awohcubywwicezrp 86PI ewohcubywwicezrp m3dówezrp ynrazc ikseibein ywoz¹rb ydowezrp

2C2C2C2C2C awohcubywwicezrp 86PI ewohcubywwicezrp
awoinezc¹³yzrpaknyzrkS

awohcubywwicezrp
3 4 5 ewobur�

3C3C3C3C3C anzceipzeborksi 86PI ewohcubywwicezrp
kinzc¹³ynlezczS
ynzceipzeborksi

A B C enawotul

BK
BU

BN

NF −−>BK/BU
NO −−>BK/BN

PODŁĄCZENIE 3 m

NF: Normalnie zamknięty 
NO: Normalnie otwarty

N13

BK
BU

BN

1 2 3 4 5 6

NF −−>BK(3)/BU(4)

NO −−>BK(3)/BN(5)

PODŁĄCZENIE

N14

BK
BU

BN

A

B

C

NF −−>BK(A)/BU(B)
NO −−>BK(A)/BN(C)

PODŁĄCZENIE

N15

Wersja kontaktów C1
Połączenie przeciwwybuchowe z kablem

i szczelnym dławikiem kablowym

Wersja kontaktów C2
Łącznik przeciwwybuchowy

z przeciwwybuchową skrzynką
przyłączeniową

Wersja kontaktów C3
Łącznik przeciwwybuchowy

ze szczelnym łącznikiem
iskrobezpiecznym

8b − Rózne typy podłączeń układu zwalniającego (BM)

• Zdalne sterowanie

Zawór elektromagnetyczny atmosferyczny (aktywowany przez ciśnienie minimalne) do ciśnienia maksymalnego 30 bar.
Czujnik ciśnieniowy uaktywniany impulsem pneumatycznym lub elektropneumatycznym.

• Ręczne sterowanie w mechanizmie zwalniającym 2 (BM 2) tylko z czujnikiem 1 (BMS 1)

Przycisk montowany w tym samym miejscu, w którym montowany jest czujnik 2 (BMS 2).
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Czujnik ciśnienia (BMS)

BUDOWA I CZĘŚCI ZAPASOWE

N16 N17 N18

Korpus
czujnika

BMS

Korpus
czujnika

BMS

Korpus
czujnika

BMS

Czujnik
ciśnienia
1 (BMS1)
zaczep

Czujnik
ciśnienia
1 (BMS1)
zaczep

Czujnik
ciśnienia
1 (BMS1)
zaczep

Czujnik
ciśnienia
2 (BMS2)
zaczep

Czujnik
ciśnienia
2 (BMS2)
zaczep

Czujnik
ciśnienia
2 (BMS2)
zaczep

9 − Czujnik ciśnienia (BMS)
typu membranowego

10 − Czujnik ciśnienia (BMS)
typu tłokowego

9 − Czujnik ciśnienia (BMS)
typu mieszkowego

sipO sipO sipO sipO sipO
).nimbul/i.skam(ywonarbmeM ).nimbul/i.skam(ywonarbmeM ).nimbul/i.skam(ywonarbmeM ).nimbul/i.skam(ywonarbmeM ).nimbul/i.skam(ywonarbmeM ).nimbul/i.skam(ywoko³T ).nimbul/i.skam(ywoko³T ).nimbul/i.skam(ywoko³T ).nimbul/i.skam(ywoko³T ).nimbul/i.skam(ywoko³T ).nimbul/i.skam(ywokzseiM ).nimbul/i.skam(ywokzseiM ).nimbul/i.skam(ywokzseiM ).nimbul/i.skam(ywokzseiM ).nimbul/i.skam(ywokzseiM

261 261 261 261 261 1717171717 7272727272 7171717171 632 632 632 632 632 513 513 513 513 513

1kinjuzC 1kinjuzC 1kinjuzC 1kinjuzC 1kinjuzC
)1SMB(

einezd¹zrue³aC 170181 270181 999081 899081 370181 470181

suproK 501181 601181 701181 801181 901181 011181

pezcaZ 111181

2kinjuzC 2kinjuzC 2kinjuzC 2kinjuzC 2kinjuzC
)2SMB(

einezd¹zrue³aC 480181 580181 070181 960181 680181 780181

suproK 501181 601181 701181 801181 901181 011181

pezcaZ 211181

ewosapazic�êzC ewosapazic�êzC ewosapazic�êzC ewosapazic�êzC ewosapazic�êzC
anarbmeM 365711 365711 365711 365711 365711 945241 945241 945241 945241 945241

ineic�reipwatseZ 253791 253791 253791 253791 253791

Numery elementów wytłuszczone oznaczają części zapasowe
Maks. = nadciśnienie
Min = podciśnienie
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OS2 MECHANIZM SZYBKOZAMYKAJĄCY

Czujnik ciśnienia (BMS)

OPIS

• Przewód impulsowy

Przewód impulsowy (IS) podłączany jest do instalacji,
która ma być chroniona (zazwyczaj po stronie wylotowej
z reduktora).

• Układ reakcji na ciśnienie

W zależności od zakresu ciśnień i żądanej dokładności,
dostępne są różne typy układów reakcji na ciśnienie:
membranowe, tłokowe lub mieszkowe.

• Sprężyny

W celu pokrycia jak najszerszego zakresu regulacji ciśnień,
dostępne są zestawy sprężyn o równej długości i średnicy,
lecz o różnej średnicy drutu, z którego zostały wykonane
(2 do 6.5 mm).

• Detekcja

Możliwe są następujące konfiguracje.

IS

N19

12a − Czujnik 1 (BMS 1) tylko ciśnienie maksymalne

IS

D2

D1
N20

12b − Czujnik 1 (BMS 1) tylko ciśnienie minimalne

IS

D2

D1
N21

12c − Czujnik 1 (BMS 1) ciśnienie maksymalne
i minimalne

zezrpajcawytkA zezrpajcawytkA zezrpajcawytkA zezrpajcawytkA zezrpajcawytkA .skamoklyT .skamoklyT .skamoklyT .skamoklyT .skamoklyT .nimoklyT .nimoklyT .nimoklyT .nimoklyT .nimoklyT .nimi.skaM .nimi.skaM .nimi.skaM .nimi.skaM .nimi.skaM

SMB1 SMB1 SMB1 SMB1 SMB1 1SMB
ybur�eineinlowZ enwytkA enlartueN enwytkA

pezcaZ enlartueN enwytkA enwytkA

SMB2 SMB2 SMB2 SMB2 SMB2

1SMB
ybur�eineinlowZ enwytkA

pezcaZ enlartueN

2SMB
ybur�eineinlowZ enwytkA enlartueN enwytkA

pezcaZ enlartueN enwytkA enwytkA

ZASADA DZIAŁANIA

Ciśnienie w instalacji, która ma być zabezpieczana powoduje przesunięcie membrany, tłoka lub mieszka. Siła wynikająca
z tego oddziaływania skierowana jest przeciwnie do siły (regulowanej) pochodzącej od sprężyny nastawy punktu pracy. Gdy
ciśnienie zmienia się, to trzpień detekcyjny porusza się powodując zadziałanie mechanizmu zwalniającego przy maksymalnym
lub minimalnym ciśnieniu.

Zadziałanie przy ciśnieniu maksymalnym Zadziałanie przy ciśnieniu minimalnym

einein�iC einein�iC einein�iC einein�iC einein�iC
)1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC

ac¹jainlawzabur� ac¹jainlawzabur� ac¹jainlawzabur� ac¹jainlawzabur� ac¹jainlawzabur� ksicyzrP ksicyzrP ksicyzrP ksicyzrP ksicyzrP

enlamron enlamron enlamron enlamron enlamron 1Dmeineipzrtzutkatnokzeb 2Dmeineipzrtzutkatnokzeb

einezskêiwz einezskêiwz einezskêiwz einezskêiwz einezskêiwz 1Dmeineipzrtztkatnok 2Dmeineipzrtztkatnok

awatsan= awatsan= awatsan= awatsan= awatsan=
utsupseineinlowziogec¹jainlawzaineipzrttórbO

ainpotsogezswreip

einein�iC einein�iC einein�iC einein�iC einein�iC
)1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )1SMB(1kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC )2SMB(2kinjuzC

pezcaZ pezcaZ pezcaZ pezcaZ pezcaZ pezcaZ pezcaZ pezcaZ pezcaZ pezcaZ

enlamron enlamron enlamron enlamron enlamron 2Dmeineipzrtzutkatnokzeb 1Dmeineipzrtzutkatnokzeb

einezsjeinmz einezsjeinmz einezsjeinmz einezsjeinmz einezsjeinmz 2Dmeineipzrtztkatnok 1Dmeineipzrtztkatnok

awatsan= awatsan= awatsan= awatsan= awatsan=
utsupseineinlowziogec¹jainlawzaineipzrttórbO

ainpotsogezswreip

PRZYŁĄCZA

Do mechanizmu zwalniającego : śruby 2H M6x16 (kod 402 018)
Szczelność mechanizmu zwalniającego : Płaski pierścień uszczelniający oraz pierścienie uszczelniające
W czujniku : 1//4” NPT
Zalecany przewód rurowy : 8/10 mm
Przewody impulsowe muszą być podłączone po stronie wylotowej regulatora.
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Czujnik ciśnienia (BMS)

ZAKRESY REGULACJI SPRĘŻYN (patrz definicje na stronie 13)

OKLYT OKLYT OKLYT OKLYT OKLYT
.SKAM

)SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ENLAMYSKAMEINEIN�ICOKLYT ENLAMYSKAMEINEIN�ICOKLYT ENLAMYSKAMEINEIN�ICOKLYT ENLAMYSKAMEINEIN�ICOKLYT ENLAMYSKAMEINEIN�ICOKLYT ∆∆∆∆∆11111
£AIZDEZRP

pyT pyT pyT pyT pyT æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW
SMP SMP SMP SMP SMP
)rab(

acinder� acinder� acinder� acinder� acinder�
)mm(

doK doK doK doK doK

arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP

æ�otrawanloD æ�otrawanloD æ�otrawanloD æ�otrawanloD æ�otrawanloD
.skamanzcinarg

serkazynacelaZ serkazynacelaZ serkazynacelaZ serkazynacelaZ serkazynacelaZ ∆∆∆∆∆11111
)rab(enlod.skaM enlod.skaM enlod.skaM enlod.skaM enlod.skaM enróg.skaM enróg.skaM enróg.skaM enróg.skaM enróg.skaM

ywonarbmeM

261 5

0.2 591311 010.0 510.0 530.0 400.0

5.2 691311 520.0 040.0 080.0 500.0

0.3 791311 540.0 080.0 041.0 010.0

5.3 891311 070.0 070.0 042.0 410.0

0.4 991311 511.0 041.0 083.0 810.0

0.5 102311 041.0 003.0 057.0 050.0

5.5 202311 052.0 006.0 3.1 080.0

5.6 931411 054.0 2.1 3.2 071.0

170 61

5.4 002311 0.1 0.2 1.5 053.0

4.5 202311 1.2 0.4 0.11 007.0

5.6 931411 0.4 0.8 0.61 6.1

ywoko³T

720 001
5.5 202311 0.61 0.61 0.22 0.3

5.6 931411 0.22 0.22 0.04 5.6

710 001
5.5 202311 0.04 0.04 0.55 0.7

5.6 931411 0.55 0.55 0.001 0.21

ywokzseiM
632 53

5.5 202311 5.5 0.11 0.22 0.1

5.6 931411 3.8 0.61 0.53 5.2

513 27 0.5 102311 5.71 0.53 0.27 0.5

OKLYT OKLYT OKLYT OKLYT OKLYT
.NIM

)SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ENLAMINIMEINEIN�ICOKLYT ENLAMINIMEINEIN�ICOKLYT ENLAMINIMEINEIN�ICOKLYT ENLAMINIMEINEIN�ICOKLYT ENLAMINIMEINEIN�ICOKLYT ∆∆∆∆∆11111
£AIZDEZRP

pyT pyT pyT pyT pyT æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW
SMP SMP SMP SMP SMP
)rab(

acinder� acinder� acinder� acinder� acinder�
)mm(

doK doK doK doK doK

arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP

æ�otrawanloD æ�otrawanloD æ�otrawanloD æ�otrawanloD æ�otrawanloD
.nimanzcinarg

serkazynacelaZ serkazynacelaZ serkazynacelaZ serkazynacelaZ serkazynacelaZ ∆∆∆∆∆11111
)rab(enlod.niM enlod.niM enlod.niM enlod.niM enlod.niM enróg.niM enróg.niM enróg.niM enróg.niM enróg.niM

ywonarbmeM

261 5

0.2 591311 010.0 510.0 530.0 400.0

5.2 691311 520.0 040.0 080.0 500.0

0.3 791311 540.0 080.0 041.0 010.0

5.3 891311 070.0 070.0 042.0 410.0

0.4 991311 511.0 041.0 004.0 810.0

0.5 102311 041.0 003.0 056.0 050.0

5.5 202311 052.0 006.0 51.1 080.0

5.6 931411 054.0 2.1 0.2 071.0

170 61

5.4 002311 0.1 0.2 7.4 053.0

4.5 202311 1.2 0.4 5.9 007.0

5.6 931411 0.4 0.8 4.41 6.1

ywoko³T

720 001
5.5 202311 0.61 0.61 0.91 0.3

5.6 931411 0.22 0.91 0.83 5.6

710 001
5.5 202311 0.04 0.83 0.05 0.7

5.6 931411 0.55 0.05 0.09 0.21

ywokzseiM
632 53

5.5 202311 5.5 0.11 0.61 0.1

5.6 931411 3.8 0.61 0.82 5.2

513 27 0.5 102311 5.71 0.82 0.56 0.5

iENLAMYSKAM iENLAMYSKAM iENLAMYSKAM iENLAMYSKAM iENLAMYSKAM
ENLAMINIM

)SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC )SMB(kinjuzC ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS ANY¯ERPS
IENLAMYSKAMEINEIN�IC IENLAMYSKAMEINEIN�IC IENLAMYSKAMEINEIN�IC IENLAMYSKAMEINEIN�IC IENLAMYSKAMEINEIN�IC

ENLMAINIM ∆∆∆∆∆ i1 i1 i1 i1 i1 2∆2∆2∆2∆2∆
Y£AIZDEZRP Y£AIZDEZRP Y£AIZDEZRP Y£AIZDEZRP Y£AIZDEZRP

pyT pyT pyT pyT pyT æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW æ�okleiW
SMP SMP SMP SMP SMP
)rab(

acinder� acinder� acinder� acinder� acinder�
)mm(

doK doK doK doK doK

arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP arotalugeraP

enlaminiM enlaminiM enlaminiM enlaminiM enlaminiM
einein�icewil¿om

einein�ic.skaM einein�ic.skaM einein�ic.skaM einein�ic.skaM einein�ic.skaM ∆∆∆∆∆11111
)rab(

2∆2∆2∆2∆2∆
)rab( )rab( )rab( )rab( )rab(

ywonarbmeM

261 5

0.2 591311 010.0 530.0 400.0 010.0

5.2 691311 520.0 080.0 500.0 520.0

0.3 791311 540.0 041.0 010.0 050.0

5.3 891311 070.0 042.0 410.0 060.0

0.4 991311 511.0 083.0 810.0 051.0

0.5 102311 041.0 057.0 050.0 053.0

5.5 202311 032.0 3.1 080.0 006.0

5.6 931411 054.0 3.2 071.0 1.1

170 61

5.4 002311 0.1 1.5 053.0 5.2

4.5 202311 1.2 0.11 007.0 5.5

5.6 931411 0.4 0.61 6.1 0.01

ywoko³T 720
1SMBzoklytenpêtsodeiN

710

ywokzseiM
632 53

5.5 202311 5.5 0.22 0.1 0.01

5.6 931411 3.8 0.53 5.2 0.02

513 27 0.5 102311 5.71 0.27 0.5 0.33
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Czujnik ciśnienia (BMS)

DEFINICJE

SMP ainezd¹zruezcoboreinein�icenlamyskaM

aP arotalugerjewotolyweinortsopeinein�icenlanimoN

.skamaP )arotalugereicêinkmazec¹judowopeinein�ic(arotalugerjewotolyweinortsopeinein�icenlamyskaM

.nimaP )ewotolweinein�icæineimzy¿elanbul/iarotalugereina³aizdendê³bec¹judowop(arotalugerjewotolyweinortsopeinein�icenlaminiM

.skamdP .skamdP .skamdP .skamdP .skamdP )umzinahcemainaimahcuru(ainainlawzeinein�icenlamyskaM

enróg.skaM ogenlamyskamainein�icæ�otrawazskêiwjaN

enlod.skaM aina³aizdic�onda³kodmeinawohcazzogenlamyskamainein�icæ�otrawazsjeinmjaN

anzcinargæ�otrawanloD )anawotnarawgeinaina³aizdæ�onda³kod(ogenlamyskameinein�icæ�otrawazsjeinmjaN

.nimdP .nimdP .nimdP .nimdP .nimdP )umzinahcemainaimahcuru(ainainlawzainein�icenlaminiM

enróg.niM ogenlaminimainein�icæ�otrawazskêiwjaN

enlod.niM ainalaizdic�onda³kodmeinawohcazzogenlaminimainein�icæ�otrawazsjeinmjaN

anzcinargæ�otrawanloD )anawotnarawgeinaina³aizdæ�onda³kod(ogenlaminimainein�icæ�otrawazsjeinmjaN

∆1 .nimaPa.nimdPyzdêimbul/i.skamaPi.skamdPyzdêimacin¿óranlazczsupodanlaminiM

∆2 .nimdPi.skamdPyzdêimacin¿óranlazczsupodanlamyskaM

DOBÓR URZĄDZENIA

enlamyskameinein�icoklyT enlamyskameinein�icoklyT enlamyskameinein�icoklyT enlamyskameinein�icoklyT enlamyskameinein�icoklyT enlaminimeinein�icoklyT enlaminimeinein�icoklyT enlaminimeinein�icoklyT enlaminimeinein�icoklyT enlaminimeinein�icoklyT enlaminimienlamyskameinein�iC enlaminimienlamyskameinein�iC enlaminimienlamyskameinein�iC enlaminimienlamyskameinein�iC enlaminimienlamyskameinein�iC

.skamdP ≤ akinjuzcSMP
.skamdP ≤ enróg.skaM
.skamdP ≥ enlod.skaM

.skamdP ≥ +skamaP ∆1

akinjuzcSMP<.skamdP
.nimdP ≤ enróg.niM
.nimdP ≥ enlod.niM

.nimdP ≥ -.nimaP ∆1

.skamdP ≤ akinjuzcSMP
.skamdP ≤ enróg.skaM

.skamdP ≥ +skamaP ∆1
.skamdP ≥ ogenlodanzcinargæ�otrawanloD

.nimdP ≥ -nimaP ∆1
.nimdP-.skamdP ≤ ∆2

Uwaga: Jeśli punkt pracy (nastawa maksymalna lub minimalna) wypadnie w przedziale między wartością najmniejszą a najmniejszą
dopuszczalną (graniczną), to dokładność urządzenia zmienia się na gorszą (na przykład AG2.5 −>AG5). W przypadku dwóch czujników
(BMS) oba powinny mieć ciśnienie robocze PMS większe od maksymalnego ciśnienia zwalniania Pd maks.

DOBÓR CZUJNIKA I SPRĘŻYN
Czujnik należy dobrać do ciśnienia PMS oraz wymaganego
typu urządzenia zwalniającego.

Wybór sprężyny:

• Tylko ciśnienie maksymalne lub tylko minimalne

Wybrać sprężynę o maksymalnej wartości punktu pracy
większym od wymaganego ciśnienie uruchomienia
urządzenia.

• Ciśnienie maksymalne i minimalne

Wybrać sprężynę o maksymalnej wartości punktu pracy
większym od wymaganego ciśnienie uruchomienia
urządzenia lub o minimalnym punkcie pracy mniejszym
od minimalnego ciśnienia uruchomienia urządzenia.

SMP SMP SMP SMP SMP ywonarbmeM ywonarbmeM ywonarbmeM ywonarbmeM ywonarbmeM ywokzseiM ywokzseiM ywokzseiM ywokzseiM ywokzseiM ywoko³T ywoko³T ywoko³T ywoko³T ywoko³T

61-0

27-61 )*( )*( )*( )*( )*(

001-27

5.2GA

5GA

.skamoklyT

.nimoklyT

.nimi.skaM

(*) Możliwość wyboru urządzenia tlokowego (standard) lub
mieszkowego (opcja). Urządzenia mieszkowe zalecane są
wówczas, gdy wymagana jest niewielka różnica między ciśnienie
roboczym a ciśnieniem wlotowym oraz duża precyzja działania.
Urządzenia tłokowe nie mogą być stosowane do regulacji ciśnienia
wysokiego i niskiego.

MATERIAŁY
yny¿êrpsawodubO anwezdreinlatS

yny¿êrpsaromoK enawozytamorhcmuinimulA

anarbmeM awolyrtinamuG

ko³T anwezdreinlatS

kezseiM anwezdreinlatS

any¿êrpS anawoknyclatS

anjycalugerabur� anawoknyclatS
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Czujnik ciśnienia (BMS)

OSTRZEŻENIE
TYLKO UPRAWNIONE OSOBY! !

REGULACJA

Zazwyczaj regulacje wykonywane są przy zamkniętym zaworze szybkozamykającym. Tylko stopień detekcyjny jest
nastawiany. Sprawdzenie wartości ciśnień, przy której zachodzi zadziałanie urządzenia możliwe jest tylko po
nastawieniu obu stopni urządzenia.

Ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności

należy sprawdzić, czy sprężyna regulacyjna jest dobrana
odpowiednio do żądanego punktu pracy.

BMS 1 (schemat N22)

URZĄDZENIA UAKTYWNIANE TYLKO CIŚNIENIEM MAKSYMALNYM

• Regulacja śruby zwalniającej

Odkręcić zaczep ciśnienia minimalnego (2). Następnie w warunkach:
− braku ciśnienia działającego na czujnik (BMS),
− sprężyny regulacyjnej ściśniętej tak, by odległość między śrubą
zwalniającą i trzpieniem D1 nie zwiększała się,
wyregulować położenie śruby zwalniającej (1), tak by odległość
X = 1.5 mm (regulacja układu detekcyjnego).
Zablokować dokręcając nakrętkę (3).

• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia maksymalnego

Podać ciśnienie równe Pd maks.
Wkręcić śrubę regulacyjną (5), aż będzie możliwe nastawienie stopnia
detekcyjnego.
Wykręcić śrubę regulacyjną (5) do momentu zwolnienia stopnia detekcyjnego.
Sprawdzić wartość ciśnienia, przy którym nastąpiło zadziałanie urządzenia.
Zablokować dokręcając nakrętkę (4).

URZĄDZENIA UAKTYWNIANE TYLKO CIŚNIENIEM MINIMALNYM

• Regulacja śruby zwalniającej i zaczepu

Odkręcić zaczep ciśnienia minimalnego (2).
Następnie w warunkach:
− sprężyny regulacyjnej zwolnionej (śruba regulacyjna (5) wykręcona),
− ciśnienia równego ciśnieniu zwalniającemu wymaganemu dla Pd min w BMS,
wyregulować położenie śruby zwalniającej (1), tak by odległość X = 2 mm (regulacja układu detekcyjnego).
Zablokować dokręcając nakrętkę (3).
Umieścić zaczep (2) i przy użyciu nakrętek (6) i (7) wyregulować jego położenie, tak  by odległość Y = 1.5 mm
Zablokować dokręcając nakrętki (6) i (7).

• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia minimalnego

Podać ciśnienie równe ciśnieniu, które ma spowodować zadziałanie mechanizmu szybkozamykającego.
Wkręcić śrubę regulacyjną (5)  do momentu zwolnienia stopnia detekcyjnego.
Sprawdzić wartość ciśnienia, przy którym nastąpi zadziałanie urządzenia (w razie potrzeby wykonać regulację).
Zablokować dokręcając nakrętkę (4).

URZĄDZENIA UAKTYWNIANE CIŚNIENIEM MAKSYMALNYM I MINIMALNYM

• Regulacja śruby zwalniającej

Odkręcić zaczep ciśnienia minimalnego (2).

Y

X

D2

D1

12 3 45

6 7
N22

X = odległość między śrubą zwalniającą a trzpieniem D1
Y = odległość między śrubą zwalniającą a trzpieniem D2
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REGULACJE (ciąg dalszy)

Następnie w warunkach:
− sprężyny regulacyjnej zwolnionej (śruba regulacyjna (5) wykręcona),
− ciśnienia równego ciśnieniu zwalniającemu wymaganemu przez BMS,
wyregulować położenie śruby zwalniającej (1), tak by odległość X = 1 mm (regulacja układu detekcyjnego).
Ręcznie zwolnić zaczep. Odkręcić śrubę zwalniającą (1) o 2 obrotu, co daje odległość około 1.5 mm.
Zablokować dokręcając nakrętkę (3).

• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia maksymalnego

Taka sama procedura, jak opisana w części dotyczącej urządzeń uaktywnianych tylko ciśnieniem maksymalnym.

• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia minimalnego

Podać ciśnienie z przedziału między ciśnieniem maksymalnym i minimalnym (np. wartość nastawy regulatora).
Nastawić stopnień detekcyjny.
Podać ciśnienie równe minimalnemu ciśnieniu wymaganemu do zadziałania urządzenia.
Wyregulować położenie zaczepu (2) i przy użyciu nakrętek (6) i (7), tak  by spowodować zadziałanie stopnia
detekcyjnego. Zablokować dokręcając nakrętki (6) i (7).
Sprawdzić wartość ciśnienia, przy którym nastąpiło zadziałanie urządzenia (w razie potrzeby wykonać regulację).

CZUJNIKI BMS 2 Z CZUJNIKIEM BMS 1 dla ciśnienia maks. (schemat N23)

URZĄDZENIA UAKTYWNIANE TYLKO CIŚNIENIEM MAKSYMALNYM

• Regulacja śruby zwalniającej

Odkręcić zaczep ciśnienia minimalnego (2).
Następnie w warunkach:
− braku ciśnienia działającego na czujnik (BMS),
− sprężyny regulacyjnej ściśniętej tak, by odległość
między śrubą  zwalniającą i trzpieniem D1 nie zwiększała się,
wyregulować położenie śruby zwalniającej (1), tak by odległość
X = 1.5 mm (regulacja układu detekcyjnego).
Zablokować dokręcając nakrętkę (3).

• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia maksymalnego

Procedura taka sama, jak dla BMS 1.

URZĄDZENIA UAKTYWNIANE TYLKO CIŚNIENIEM MINIMALNYM

• Regulacja zaczepu ciśnienia minimalnego

Zdemontować przycisk (1) lub wkręcić go, by nie wpływał na działanie urządzenia.
Dokręcić nakrętkę (3). Następnie w warunkach:
− sprężyny regulacyjnej zwolnionej (śruba regulacyjna (5) wykręcona),
− ciśnienia równego ciśnieniu zwalniającemu wymaganemu dla BMS,
wyregulować położenie zaczepu (2), tak by odległość Y = 1.5 mm (regulacja układu detekcyjnego).
Zablokować dokręcając nakrętkę (6).

• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia minimalnego

Procedura taka sama, jak dla BMS 1.

URZĄDZENIA UAKTYWNIANE CIŚNIENIEM MAKSYMALNYM I MINIMALNYM

• Regulacja przycisku

Wykręcić całkowicie zaczep ciśnienia minimalnego (2).
Następnie w warunkach:
− sprężyny regulacyjnej zwolnionej (śruba regulacyjna (5) wykręcona),
− ciśnieniu równemu ciśnieniu zwalniającemu wymaganemu przez BMS,
wyregulować położenie przycsiku (1), tak by odległość X = 0 mm (regulacja układu detekcyjnego).
Ręcznie zwolnić zaczep. Odkręcić przycisk (1) o 2 obrotu, co daje odległość około 1.5 mm.
Zablokować dokręcając nakrętkę (3).

X

Y

D2

D1

134 5

N23
26
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• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia maksymalnego

Taka sama procedura, jak opisana w części dotyczącej urządzeń uaktywnianych tylko ciśnieniem maksymalnym.

• Regulacja stopnia detekcyjnego dla ciśnienia minimalnego

Podać ciśnienie z przedziału między ciśnieniem maksymalnym i minimalnym (np. wartość nastawy regulatora).
Nastawić stopień detekcyjny.
Podać ciśnienie równe minimalnemu ciśnieniu wymaganemu do zadziałania urządzenia.
Wyregulować położenie zaczepu (2) i przy użyciu nakrętki (6), tak  by spowodować zadziałanie stopnia
detekcyjnego. Zablokować dokręcając nakrętkę (6).
Sprawdzić wartość ciśnienia, przy którym nastąpiło zadziałanie urządzenia (w razie potrzeby wykonać regulację).

OBSŁUGA
Sprawdzić działanie zaworu

szybkozamykającego (dwa razy do roku)

Sprawdzić szczelność

Sprawdzić czujnik
(membranowy, mieszkowy lub tłokowy)

Demontaż czujnika (BMS)

Odkręcić nakrętkę blokującą śrubę regulacyjną

 ➱ klucz do nastawianiaWykręcić śrubę regulacyjną

Zdjąć zaczep lub płyty w zależności od typu
czujnika BMS 1 lub 2 z trzpienia detekcyjnego

Przy składaniu wykonać powyższe czynności
w odwrotnej kolejności

 ➱ klucz 7

Sprawdzenia

Demontaż Odkręcić łącznik z przewodów impulsowych

Montaż

 ➱ instrukcja obsługi

Zdjąć górną pokrywę
Czujnik BMS 162
Czujnik BMS 071

Czujnik BMS tłokowy 27/17
Czujnik BMS mieszkowy 236/315

➱ klucz 11
➱ klucz 8
➱ klucz sztorcowy 5
➱ klucz sztorcowy 5

Zdemontować zespół płyty

 ➱ instrukcja obsługiZdemotować mieszek lub tłok i prowadnicę

 ➱ klucz 17 i szczypce

lub

akozak


akozak
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