Údržba a servis:

Závady a jejich odstranìní:

Servis je zajišován oddìlením OTS firmy
GMR CZ s.r.o., Skuteè.

V pøípadì poruchy regulátoru je nutno
kontaktovat montážní firmu, nejbližší smluvní
servisní støedisko, nebo výrobce.
Upozornìní pro výše uvedené organizace:
Regulátor do opravy je nutno zasílat
demontovaný z regulaèní soupravy, oèištìný
a v pøípadì záruèní opravy s vyplnìným
záruèním listem a struèným popisem závady.

Záruèní a pozáruèní opravy
GMR CZ s.r.o.
Husova 691
539 73 Skuteè
Telefon:
+420 469366111
Telefax:
+420 469350240
Pøi údržbì je tøeba vìnovat zvláštní
pozornost vìtrání a èistotì prostoru regulátorù,
oznaèení dvíøek, zámkùm apod.

tradièní èeský výrobce
regulaèní techniky pro plynárenství

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
R E G U L Á T O R P Ø E T L A K U Z E M N Í H O P LY N U

ALz-6U/AB
ALz-6U/BD
ALz-6U/CE

Pøíslušenství a náhradní díly:
Náhradní díly:

pojistný kroužek 25
vstupní sítko
sítko odfuku

Náhradní díly lze objednat u výrobce.

Bezpeènostní instrukce:
Pøed uvedením do provozu si peèlivì
pøeètìte Návod k používání, prohlédnìte
vyobrazení a návod uschovejte.
Výrobek se nesmí používat k jiným úèelùm,
než uvádí výrobce.
Výrobce ujišuje, že na tento výrobek vydal
Prohlášení o shodì ve smyslu Zákona è. 22/97
Sb.
Pøi montáži, kontrole, obsluze apod. se
zakazuje manipulovat s otevøeným ohnìm v
okruhu do 1,5 m od zaøízení.

Doprava a skladování:
Pøi dopravì a manipulaci je tøeba
respektovat oznaèení na krabici. Pøi poškození
výrobku z dùvodu nevhodné manipulace
nebude uznána záruka.
Výrobek musí být skladován v krytém,
suchém a neagresivním prostøedí.

Prùvodní dokumentace:
Návod k používání, vèetnì záruèního listu.

Likvidace:
Po vybalení regulátoru odevzdejte
papírovou krabici a polyetylenové sáèky do
sbìru.
Po ukonèení životnosti regulátoru zašlete
výrobek na adresu výrobce, který provede jeho
ekologickou likvidaci, nebo ji proveïte sami
formou tøídìní odpadu na základì zákona èíslo
125/1997 Sb. a provádìcích vyhlášek MŽP è.
337, 338, 339, 340.
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Použití:
Regulátor ALz-6U je urèen ke snižování
pøetlaku topných plynù o vstupním pøetlaku:
provedení
AB 0,05 - 0,1 MPa
BD 0,1 - 0,3 Mpa
CE 0,2 - 0,4 MPa
na výstupní pøetlak 2,0+ 0,3 kPa
Pracovní teplota od -20°C do +50°C.
Regulátor je urèen ke snižování pøetlaku
plynu z rozvodu na nízkotlak a udržuje jej v
konstatní výši. Regulátor má vestavìn pojistný
ventil a bezpeènostní uzávìr, který trvale
uzavøe pøívod plynu do regulátoru pøi poklesu
nebo vzestupu pøetlaku plynu ve výstupním
potrubí nad stanovenou mez.
Regulátory nejsou vhodné pro regulaci plynu
urèeného k pohonu kogeneraèní jednotky. Je
nutná konzultace s OTS výrobce.
Regulátory ALz-6U jsou schváleny
Strojírenským zkušebním ústavem v Brnì.

Umístìní:
Regulátor je nutno umístit podle platných
pøedpisù v dobì uvedení do provozu.
Regulátory se umísují na místech
pøístupných, vìtraných nebo vìtratelných,
suchých, chránìných pøed nepøíznivými
povìtrnostními vlivy, prachem, agresivními
plyny a parami.

Popis výrobku:
Regulátorem lze regulovat pouze zemní plyn.
Regulátor sestává z hliníkového tìlesa a
víka regulátoru, tìlesa ventilu z litiny,
regulaèního ústrojí, pojistného ventilu,
odfukového hrdla s tlumièem a z
bezpeènostního uzávìru (BU). Tìleso
regulátoru a víko jsou spojeny šrouby. Tìleso
regulátoru s tìlesem ventilu je spojeno šrouby.
Vnitøní èásti jsou z materiálù odolných úèinkùm
plynù.
Pro odvìtrání regulátoru nad membránou je
na víku regulátoru nálitek s vnitøním závitem
Rp3/4. V odfukovém otvoru je namontován
tlumiè, sloužící k omezení vzniku vibrací. Tento
odfukový otvor je kryt proti vnikání neèistot
sítkem.
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DN25 PN16

Technické parametry:
Materiál, konstrukce a funkce regulátoru splòují požadavky dané pøedpisy platnými v dobì
uvedení na trh.

Parametry regulátoru pøetlaku plynu ALz-6U:
Tyto parametry jsou garantovány na zkušebních zaøízeních výrobce, která splòují
požadavky státní zkušebny, ÈSN EN 12279 a TDG 609 03.
Typ

Regul.
tøída

Vstupní
pøetlak
Pv
MPa

Výstupní
pøetlak
Ps
kPa

Uzavírací Pojistný
pøetlak
pøetlak
Pp
Pu
kPa
kPa
Tøída SZ10

Bezpeènostní Minimální Maximální Hmotnost
prùtok
prùtok
pøetlak
Qmin
Qmax
Pb
3
-1
kg
m .h
m3.h-1
kPa

ALz-6U/AB

AC 15

0,05 ÷ 0,1

2 ± 0,3

max 2,6

2,9-3,5

pb max 3,5 ÷ 5,0
pb min 0,5 ÷ 1,5

50

90

5,3

ALz-6U/BD

AC 15

0,1 ÷ 0,3

2 ± 0,3

max 2,6

2,9-3,5

pb max 3,5 ÷ 5,0
pb min 0,5 ÷ 1,5

40

140

5,3

ALz-6U/CE

AC 15

0,2 ÷ 0,4

2 ± 0,3

max 2,6

2,9-3,5

pb max 3,5 ÷ 5,0
pb min 0,5 ÷ 1,5

50

150

5,3

Bezpeènostní pøetlak Pb max musí být nastaven tak, aby splòoval podmínku: Pb max > Pp.
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Montáž, demontáž:

Obsluha:

Montáž a demontáž regulátoru smí pro-vádìt
pouze organizace, která má k tomu pøíslušné
oprávnìní. Výrobce nabízí pro provádìní
správné montáže a uvedení do provozu
odborné školení.
Pracovník provádìjící montáž výrobkù musí
používat montážní náøadí odpovídající
normalizovaným rozmìrùm propojovacích
šroubení a armatur.
Pøi montáži je tøeba zajistit, aby po pøipojení
nebyl regulátor mechanicky namáhán.
Pro bezpeèný provoz regulátoru je tøeba dbát
pøi montáži na to, aby se do regulátoru
nedostala voda, prach a jiné neèistoty.
Regulátor je na vstupu vybaven filtraèním
sítkem.
Pøi nedodržení tìchto zásad nebude uznána
záruka.
Má-li být odvìtrání provedeno odfukovým
potrubím, je nutno z otvoru odfuku ve víku
regulátoru vyjmout sítko. Provedení
odfukového potrubí musí být v souladu s
platnými pøedpisy. Propojení a prùmìr trubky
musí být voleny tak, aby nemohlo nastat
porušení funkce regulátoru.
Pokud je regulátor montován samostatnì,
musí být pro montáž použit uzávìr pro vstupní
èást s osvìdèením k použití pro plynová
zaøízení.
Pro pøipojení regulátoru do sítì je na vstupní
stranì pøíruba DN 25 PN 16, na výstupní stranì
pøíruba DN 32 PN 6.
Podmínkou zprovoznìní regulátoru je
instalace dle platných pøedpisù. Do povinného
vybavení patøí vymìnitelné filtraèní sítko.
Regulátor se montuje zásadnì tak, aby šipka
na tìlese regulátoru souhlasila se smìrem toku
plynu a rovina membrány byla vodorovnì s
pružinou nahoøe. Pøed regulátorem a za
regulátorem musí být namontován vstupní
kohout(min. R1) a výstupní kohout(min. R5/4).
Výstupní a výstupní kohout musí být
namontován v bezprostøední blízkosti.
Vzorkovací kohout musí být namontován mezi
regulátor a výstupní kohout, tak aby bylo
možno zprovoznit regulátor podle dále
popsaného postupu. Vzorkovací kohout lze
využít ke kontrole výstupního a uzavíracího
pøetlaku pøi periodických prohlídkách.Pøíklady
montáží jsou v katalogových listech výrobce.

Za normálního provozu regulátor nevyžaduje obsluhu.

Uvedení do provozu:

Uvedení do provozu mùže provádìt pouze
osoba odbornì zpùsobilá.
Uvedení do provozu se provádí podle
následujících pokynù (viz obr.):
- uzavøení uzávìru pøed regulátorem
- uzavøení uzávìru za regulátorem
- sejmutí víèka
- otevøení vzorkovacího kohoutku
- stlaèit táhlo smìrem dolù nadoraz
- lehké zatáhnutí táhla až na doraz škrtícího
uzávìru a podržení v této poloze
- pomalé otevírání uzávìru pøed regulátorem
- vlivem nedostateèného pøitlaèení škrtícího
uzávìru na trysku se naplní prostor pod
membránou a táhlo drží ve vrchní poloze
- pokud táhlo nezùstane ve vysunuté
poloze, opakujeme pøedcházející bod
- uzavøení vzorkovacího kohoutku
- pomalé otevírání uzávìru za regulátorem
- našroubování víèka
- po dotažení zkontrolujeme tìsnost.
- regulátor je uveden do provozu, o uvedení
regulátoru do provozu je nutno provést
záznam do záruèního listu
Pro zajištìní spolehlivosti provozu
doporuèuje výrobce provádìt pravidelné
kontroly:
1 x roènì
- vizuální kontrola stavu
- kontrola tìsnosti membrány a pojistného
ventilu
- podle podmínek provozu vyèištìní,
pøípadnì výmìna filtraèního sítka
1x za 3 roky
- kontrola tìsnosti spojù a membrány
- kontrola výstupního a uzavíracího pøetlaku
- kontrola funkce pojistného ventilu a
bezpeènostního uzávìru
- protoèení uzavíracích kohoutù
- zápis do záruèního listu do záznamu o
kontrole
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Regulaèní souprava šroubovaná
s regulátorem ALU (výstup 6/4")

R 6/4
DN 32

Regulaèní souprava šroubovaná
s regulátorem ALU (výstup 6/4")

R 6/4
DN 32

Regulaèní soupravy se dodávají v èásteènì
rozloženém stavu.
Je provedena pouze montáž kohoutù do
závitových pøírub.

Regulaèní soupravy se dodávají v èásteènì
rozloženém stavu.
Je provedena pouze montáž kohoutù do
závitových pøírub.

~ 410

Hmotnost soupravy ~ 11 kg.

~ 410

Hmotnost soupravy ~ 11 kg.

DN 25
Rp 1

Regulaèná súprava šróbovaná
s regulátorom ALU (výstup 6/4")

Regulaèné súpravy sa dodávajú v èiastoène
rozloženom stave.
Je iba provedená montáž kohútov do
závitových prírub.

Regulaèné súpravy sa dodávajú v èiastoène
rozloženom stave.
Je iba provedená montáž kohútov do
závitových prírub.

DN 25
Rp 1

330

DN 40

Hmotnos súpravy ~ 11 kg.

Hmotnos súpravy ~ 11 kg.

Regulaèní souprava šroubovaná
dvojitá s regulátorem ALU

Regulaèní souprava šroubovaná
dvojitá s regulátorem ALU

Celkový prùtok dvojitou regulaèní soupravou
je (vlivem použitých armatur a pøechodù) o
15÷20% nižší než je souèet prùtokù obou
regulátorù.

Celkový prùtok dvojitou regulaèní soupravou
je (vlivem použitých armatur a pøechodù) o
15÷20% nižší než je souèet prùtokù obou
regulátorù.

DN 80

DN 80

330

Regulaèná súprava šróbovaná
s regulátorom ALU (výstup 6/4")

DN 40

(640)

Hmotnost dvojité regulaèní soupravy ~26 kg.

(640)

Hmotnost dvojité regulaèní soupravy ~26 kg.

Regulaèná súprava šróbovaná
dvojitá s regulátorom ALU
DN 25

DN 25
PN 16

Celkový prietok dvojitou regulaènou
súpravou je (vplyvom použitých armatúr a
prechodov) o 15÷20% nižší ako je súèet
prietokov oboch regulátorov.

(690)

Regulaèná súprava šróbovaná
dvojitá s regulátorom ALU
DN 25

DN 25
PN 16

Celkový prietok dvojitou regulaènou
súpravou je (vplyvom použitých armatúr a
prechodov) o 15÷20% nižší ako je súèet
prietokov oboch regulátorov.

(690)

Hmotnos dvojitej regulaènej súpravy ~26
kg.
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Hmotnos dvojitej regulaènej súpravy ~26
kg.
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