Česká asociace technických plynů

REDUKâNÍ VENTIL PRO TLAKOVÉ LAHVE
Bezpeãná manipulace
POUÎITÍ A CHARAKTERISTIKA
Redukãní ventil je pﬁesné zaﬁízení, které reguluje tlak plynu odebíraného z tlakové lahve na
hodnotu tlaku vyÏadovanou následnou technologií. Redukãní ventily existují ve dvou základních provedeních:
G jednostupÀovém
G dvoustupÀovém
DvoustupÀov˘ redukãní ventil sniÏuje vysok˘
vstupní tlak plynu ve dvou stupních a má tyto
v˘hody:
G konstantní v˘stupní tlak bez závislosti
na úbytku tlaku v lahvi
G pﬁesnûj‰í nastavení v˘stupního tlaku
G del‰í Ïivotnost
G niÏ‰í riziko “zamrznutí“ – není nutné
pravidelné seﬁizování
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redukãní ventil musí b˘t urãen pro dan˘
plyn a tlakov˘ rozsah
rozsah vstupního tlaku uveden˘
na redukãním ventilu musí b˘t stejn˘
nebo vy‰‰í neÏ je tlak plynu v lahvi,
ke které je redukãní ventil pﬁipojen
redukãní ventily nikdy nesmí pﬁijít
do kontaktu s olejem nebo mastnotou
a to ani na rukou nebo rukavicích
dodrÏovat pravidla stanovená dodavatelem
plynu vãetnû návodu k obsluze redukãního
ventilu
pouÏívat pouze originální tûsnûní dodaná
v˘robcem ãi autorizovan˘m dodavatelem
redukãního ventilu, zhruba jednou za pÛl
roku nebo dle potﬁeb vymûnit tûsnûní

INSTALACE A NASTAVENÍ
BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
P¤I MANIPULACI
S REDUKâNÍM VENTILEM
G

vstupní pﬁípojka a matice na redukãním
ventilu musí b˘t kompatibilní s v˘stupním
pﬁipojením uzavíracího ventilu na tlakové
lahvi

sejmout ochrann˘ kryt uzavíracího ventilu
na tlakové lahvi a odstranit pﬁípadné
neãistoty na jeho v˘stupu
G zkontrolovat neporu‰enost tûsnících ploch
redukãního, uzavíracího ventilu a kvalitu
tûsnûní
G pﬁesvûdãit se, Ïe manometry ukazují
na hodnotu „0“
G

na‰roubovat pﬁevleãnou matici redukãního
ventilu na v˘stupní ‰roubení uzavíracího
ventilu lahve
G pﬁesvûdãit se, zda je ovladaã vy‰roubován
na maximum proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek, v pﬁípadû, Ïe je ventil osazen
uzavíracím ventilem na v˘stupu, tento
musí b˘t otevﬁen
G pomalu otevírat uzavírací ventil na tlakové
lahvi a souãasnû sledovat nárÛst tlaku
plynu na vstupním manometru redukãního
ventilu
G provûﬁit tûsnost vstupní pﬁípojky
redukãního ventilu pomocí detekãního
roztoku nebo detektoru netûsností
a následnû ventil dÛkladnû osu‰it
G

G

zvy‰ovat a sniÏovat tlak otáãením ovladaãe
na redukãním ventilu

UZAV¤ENÍ A DEMONTÁÎ
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zavﬁít uzavírací ventil na tlakové lahvi
sledovat na vstupním manometru
redukãního ventilu pokles tlaku plynu,
kter˘ pﬁestane proudit, klesne-li ukazatel
na hodnotu „0“
uzavﬁít ovladaãem redukãní ventil
povolit pﬁevleãnou matici redukãního ventilu
odpojit redukãní ventil od uzavíracího ventilu
uloÏit redukãní ventil – pokud nebude
del‰í dobu pouÏíván – na suchém a ãistém
místû

POZOR
1

redukãní ventil
lze demontovat
pouze v pﬁípadû,
Ïe není
pod tlakem!
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1. v˘stupní manometr – zobrazení
nastaveného pracovního tlaku
2. vstupní manometr – zobrazení
tlaku v lahvi pﬁi otevﬁeném
uzavíracím ventilu
3. uzavírací ventil tlakové lahve
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4. tlaková láhev s technick˘m plynem
5. ovladaã – nastavení pracovního
tlaku
6. pojistn˘ ventil – ochrana
proti nadmûrnému stoupnutí
v˘stupního (pracovního) tlaku
pﬁi poru‰e ventilu
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7. v˘stupní pﬁípojka – pﬁipojení
pro odbûr plynu
8. pﬁevleãná matice s tûsnûním

V pﬁípadû pochybností o správném fungování redukãního ventilu
kontaktujte svého dodavatele technick˘ch plynÛ!
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