
1.1 Zastosowanie

Stacje rozprê¿ania s¹ g³ównymi urz¹dzeniami zaopatruj¹cymi w acetylen jedno lub 
wiêcej miejsc poboru.
Dostêpne s¹ stacje rozprê¿ania w ró¿nych wersjach.

- stacja do przy³¹czenia jednej butli
- stacja do przy³¹czenia 2 do 6 butli, butle s¹ odcinane pojedynczo

Ciœnienie w butli (ok. 18 bar przy 20C) reguluje siê za pomoc¹ regulatora ciœnienia 
baterii do mo¿liwie niezmiennego ciœnienia wyjœciowego (maks. 1,5 bar)!
W stacji rozprê¿ania przed regulatorem ciœnienia baterii zamontowany jest rêczny 
zawór szybkiego zamykania (zawód kurkowy). Blokada rozpadu acetylenu pod³¹czona 
jest za regulatorem ciœnienia baterii.

Regulator ciœnienia posiada zawór wydmuchowy. Za regulatorem ciœnienia 
zamontowany jest zawór bezpieczeñstwa. Dziêki temu ciœnienie u¿ytkowe 
pod³¹czonych za nim przewodów rurowych ograniczone jest do maks. 1,5 bar.

W przewodzie rurowym za stacj¹ rozprê¿ania musi zostaæ zainstalowany zawór 
odcinaj¹cy przewody. Mo¿e go tam nie byæ, je¿eli bezpoœrednio za stacj¹ znajduje siê 
punkt poboru. Zawartoœæ butli gazowych mo¿e byæ kontrolowana przez wbudowany 
manometr dotykowy w po³¹czeniu z urz¹dzeniem sygnalizuj¹cym brak gazu.

8. Naprawy

8.1 Ze wzglêdów bezpieczeñstwa naprawy mog¹ byæ przeprowadzane tylko w 
autoryzowanych serwisach, u producenta lub przez wykwalifikowany 
personel.

8.2 Mo¿na stosowaæ jedynie oryginalne czêœci zamienne.
8.3 Po ka¿dej naprawie nale¿y przetestowaæ stacjê pod wzglêdem funkcjonalnoœci 

i szczelnoœci.
8.4 W przypadku nieodpowiednich napraw w nieautoryzowanych serwisach, 

przeróbek stacji, jak równie¿ przy stosowaniu nieoryginalnych czêœci 
zamiennych natychmiast wygasa odpowiedzialnoœæ cywilna i gwarancja 
producenta. 

8.5 Urz¹dzenie powinno byæ corocznie sprawdzane przez producenta pod 
wzglêdem niezawodnoœci funkcjonowania i bezpieczeñstwa dzia³ania

8.6 Coroczna kontrola urz¹dzeñ odbiorczych u¿ytkownika u¿ywanych w punktach 
poboru pod³¹czonych do stacji rozprê¿ania jest nakazana przepisami. 
Potwierdzenia kontroli przedstawia u¿ytkownik.

       Stacja rozprê¿ania acetylenu

                       BT 2000
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1.3. Dane techniczne

Wskazówki

U¿yte materia³y i proces produkcyjny zosta³y odpowiednio dopasowane do przeznaczenia.
Stacja rozprê¿ania odpowiada aktualnemu stanowi techniki oraz obowi¹zuj¹cym zasadom 
technicznym, jak równie¿ wymogom istniej¹cych norm i przepisów, a tak¿e normie DIN 
EN ISO 14114; w szczególnoœci regulacjom dot. acetylenu.
Armatury zosta³y wykonane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ i przy szczególnej czystoœci, w 
odpowiednio przygotowanych do tego celu warsztatach, a podczas produkcji poddawane 
by³y nieustannej kontroli jakoœci.
Ka¿da pojedyncza czêœæ jak równie¿ kompletne systemy zosta³y sprawdzone pod 
wzglêdem funkcjonalnoœci oraz szczelnoœci. Ich jakoœæ gwarantuje znana firma Messer 
Cutting & Welding.

1.2

1.2.1

Uwagi wstêpne

Urz¹dzenia wymagaj¹ce kontroli
Urz¹dzenia zaopatruj¹ce w acetylen wymagaj¹ kontroli. Ma³e instalacje (pobór z 
maks. 6 butli równoczeœnie) mog¹ byæ kontrolowane przez wytwórcê.
Wyposa¿enie zabezpieczaj¹ce jest dopuszczone zgodnie z okreœlonym przez normê 
TRAC 207 sposobem instalacji.

Dopuszczenia okreœlonych sposobów instalacji
W¹¿ z uchwytem z³¹czeniowym
DIN 477 nr 3 oraz zawór zwrotny BAM – 0283 Pp3a
Zawór kurkowy 82 D HK 05272 BAM
Automatyczny zawór szybkiego zamykania BAM 1481
Regulator ciœnienia baterii 06 BAM 0193
Blokada rozpadu acetylenu BAM 0781

1.2.2
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7.5  W przypadku zak³óceñ w pracy urz¹dzenia nale¿y je wy³¹czyæ zgodnie z
 rozdzia³em 6.
Ogólne warunki transportu i przechowywania

Transport i przechowywanie: -30C do 60C
Warunki atmosferyczne: wzglêdna wilgotnoœæ powietrza     50 % przy 40C

                            90 % przy 20C
Otoczenie:          powietrze otaczaj¹ce powinno byæ wolne od nadmiernej 

iloœci kurzu, kwasów, gazów ¿r¹cych lub substancji takich 
jak np. dym, para, opary oleju itp.

Uwaga:               nale¿y unikaæ stosowania stacji rozprê¿ania w trudnych 
warunkach pogodowych, w szczególnoœci na wybrze¿u 
morskim lub na pok³adzie statku, poniewa¿ wahania i 
uderzenia wp³ywaj¹ ujemnie na niezawodne funkcjonowanie 
urz¹dzenia.

Warunki odbiegaj¹ce od podanych norm mog¹ zostaæ uzgodnione pomiêdzy 
producentem i u¿ytkownikiem.

7.6  

7.1 Stacje nale¿y zawsze chroniæ przed uszkodzeniami.
7.2 Strefy ochronne

Wewn¹trz takiego obszaru zabronione jest spawanie, 
u¿ywania ognia, ¿arz¹cych siê przedmiotów, 
otwartych Ÿróde³ œwiat³a jak równie¿ palenie 
papierosów. Nie mog¹ siê tu znajdowaæ materia³y 
³atwopalne lub gro¿¹ce wybuchem.

7.3 Nie wolno zmieniaæ ustawienia zaworu 
wydmuchowego (4) na regulatorze ciœnienia (7) ani na 
zaworze bezpieczeñstwa (5)!

7.4 Nale¿y zwróciæ uwagê na nienaganny stan uszczelek 
z³¹czeniowych (w zaworze butli gazowej), 
powierzchni uszczelniaj¹cych oraz manometrów. 
Wszystkie miejsca, w których mog¹ powstawaæ 
nieszczelnoœci nale¿y sprawdzaæ pod tym k¹tem w 
regularnych odstêpach czasu za pomoc¹ pieni¹cych 
siê œrodków.

Strefy ochronne
 dla baterii butli z

 acetylenem, do 6 butli

7. Wskazówki dotycz¹ce eksploatacji, konserwacji i 

                                                                      SPECTROTEC BT 2000
 P : max. 25 barV

 P : max. 1,5 barH

 Q: ca. 0,5 m³/h 
*:

-

Membrana: EPDM
: EPDM

:

BT 2000-1: 4,7 kg
BT 2000-2: 8,3 kg

3,6 kg
1 kg

Ciœnienie wstêpne 
Ciœnienie wyjœciowe 

3Iloœæ przep³ywu w pracy ci¹g³ej, praca krótka 1m /h
Przy³¹cze butli uchwyt zgodnie z norm¹ DIN477, nr 3
Wyjœcie elementu hamuj¹cego roz zùàczka úrubowa G ½” LH wedùug DIN/EN560, 
przestrzenianie siê p³omieni w dla rur stalowych 16x 1,8 mm
przewodzie
Materia³y:
Obudowa: mosi¹dz

Sto¿ek zaworu
P³yta monta¿owa Stal ocynkowana
Ciê¿ar:

Jednostka odcinaj¹ca
Przed³u¿enie
*dopuszcza siê inne z³¹cza odpowiadaj¹ce normom krajowym 
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2. 1.Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

2.1 Obchodzenie siê z gazami palnymi
Obchodzenie siê z acetylenem wymaga posiadania odpowiednich kompetencji, 
przestrzegania niniejszej instrukcji obs³ugi oraz istniej¹cych przepisów.
Szkolenia i regularne instrukta¿e dot. bezpieczeñstwa w obchodzeniu siê z 
urz¹dzeniem, gazami palnymi i zbiornikami gazu pod ciœnieniem dla personelu 
obs³uguj¹cego s¹ obligatoryjne i nale¿y je powtarzaæ co roku. Nieodpowiednie 
obchodzenie siê i / lub u¿ycie urz¹dzenia mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla personelu 
obs³uguj¹cego i osób trzecich oraz prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia i jego 
otoczenia.
Niniejsza instrukcja obs³ugi musi byæ zawsze dostêpna dla personelu obs³uguj¹cego.

2.2 Wielkoœæ baterii i wydajnoœæ
Pobór acetylenu przypadaj¹cy na 1 butlê podczas ci¹g³ej pracy nie powinien 
przekraczaæ 500 l/h. Powinno to zapobiegaæ poborowi rozpuszczalnika z butli.
Pobieran¹ iloœæ mo¿na krótkotrwale podwy¿szyæ do 1000 l/h

2.3 Model konstrukcyjny specyficzny dla gazu
Stacja mo¿e byæ u¿ywana tylko dla acetylenu. Niedozwolone jest naprzemienne 
stosowanie innych gazów. Niedozwolone jest równie¿ pod³¹czenie adapterów na 
z³¹czach butli. U¿yte materia³y i uszczelki przeznaczone s¹ dla gazu: „acetylen”.

2.4 Odpornoœæ materia³ów
Odpornoœæ materia³ów gwarantowana jest wy³¹cznie przy zastosowaniu gazów 
suchych oraz przy suchych i czystych przewodach i armaturach. B³êdny monta¿ i 
nieszczelne ³¹czenia mog¹ prowadziæ do ograniczenia czasu funkcjonowania.

2.5 Przepisy, wytyczne, instrukcje
Nale¿y przestrzegaæ szeregu przepisów dot. monta¿u i eksploatacji baterii butli z 
acetylenem. Montowane urz¹dzenia musz¹ równoczeœnie odpowiadaæ m.in. 
nastêpuj¹cym przepisom i zasadom.

2.5.1 Przepisy o zapobieganiu wypadkom
Przepisy zwi¹zków zawodowych A1 (VBG 1) „Przepisy ogólne”

1.4.Oznaczenie

Na g³ównej p³ycie stacji rozprê¿aj¹cej znajduje siê tabliczka znamionowa z danymi:

RK 11
geprüft / tested / testé

BT2000
P1: 25 bar P2:1,5 bar

718. …
0041

4. Uruchomienie

4.1 Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y przeczytaæ wskazówki zawarte w 
niniejszej instrukcji obs³ugi oraz przestrzegaæ ich w trakcie pracy.

4.2 Nale¿y sprawdziæ czy dana stacja rozprê¿ania jest oznaczona dla danego 
rodzaju gazu.

4.3 Wykrêciæ pokrêt³o nastawcze regulatora ciœnienia (7) (sprê¿yna nastawcza jest 
zwolniona).

4.4 Zamkn¹æ zawór kurkowy (8).
4.5 Zabezpieczyæ pe³n¹ butlê za pomoc¹ ³añcucha uchwytu butli. Usun¹æ os³onê. 

Sprawdziæ powierzchnie przy³¹czy i uszczelki. Zast¹piæ uszkodzone lub 
zu¿yte uszczelki w zaworze butli gazowej.

4.6 Powoli otwieraæ zawór butli gazowej.
4.7 Powoli otwieraæ zawór kurkowy (8).
4.8 Ustawiæ regulator ciœnienia (7) przekrêcaj¹c pokrêt³o nastawcze na wybrane 

ciœnienie wyjœciowe. Mo¿liwoœæ regulacji jest ograniczona do 1,5 bar. Nie 
mo¿na zmieniaæ lub usuwaæ tego ograniczenia!

4.9 Powoli otwieraæ g³ówny zawór odcinaj¹cy pod³¹czony za regulatorem 
ciœnienia, tak aby wywo³aæ powolny wzrost ciœnienia w pod³¹czonym 
przewodzie, nastêpnie ca³kowicie otworzyæ g³ówny zawór odcinaj¹cy. Teraz 
mo¿na otworzyæ zawór u¿ytkownika. Kontrolowaæ i ewentualnie 
doregulowaæ ciœnienie na regulatorze ciœnienia baterii (7). 

5. 

6. 

Wymiana butli

5.1 Zamkn¹æ zawór butli gazowej.
5.2 Zamkn¹æ zawór kurkowy (8).
5.3 Odkrêciæ uchwyt przy³¹czowy zaworu butli gazowej. Przykrêciæ os³onê na butli 

gazowej. Odpi¹æ ³añcuch uchwytu butli. Usun¹æ butlê.
5.4 Postêpowaæ zgodnie z punktem 4.

Stan spoczynku

6.1 Zamkn¹æ wszystkie zawory butli.
6.2 Zamkn¹æ zawór kurkowy (8)
6.3 Zwolniæ regulator ciœnienia (7) przez wykrêcenie pokrêt³a nastawczego

(manometry ciœnienia wstêpnego i wyjœciowego wskazuj¹ 0)
6.4 Zamkn¹æ g³ówny zawór odcinaj¹cy. Przy ponownym uruchomieniu postêpowaæ

zgodnie z rozdzia³em 4.
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Typ

Data produkcji
Numer seryjny

maksymalne mo¿liwe do ustawienia dopuszczalne
ciœnienie wstêpne 

maksymalne mo¿liwe do ustawienia ciœnienie wyjœciowe

Plakietka kontrolna

Wszystkie stacje rozprê¿ania BT2000 zosta³y przed dostaw¹ poddane testowi na 
100%-ow¹ szczelnoœæ i funkcjonalnoœæ. W celu 
potwierdzenia kontroli w tylnej czêœci ka¿dej stacji 
przyklejono plakietkê kontroln¹ na p³ycie monta¿owej.
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4
578

3

8 283

jednostronny

dwustronny

2.5.2 Ustawy, rozporz¹dzenia, zasady techniczne
- rozporz¹dzenia dot. acetylenu z wraz zasadami technicznymi dotycz¹cymi 

acetylenu (TRAC), np. TRAC 204, 206, 207 itd.
- wytyczne dot. ochrony przed wybuchem Ex RL
- wytyczne dot. unikniêcia zagro¿enia zap³onem wskutek na³adowania 

elektrostatycznego
- monta¿ urz¹dzeñ elektrycznych w obszarach zagro¿ony wybuchem VDE 

0170/DIN 57 165
- instrukcje zwi¹zków zawodowych dot. zapobiegania wybuchowi butli z 

acetylenem

3. Monta¿

3.1 Monta¿ mo¿e byæ przeprowadzony jedynie przez kompetentne osoby przeszkolone 
w wymaganym zakresie i poinstruowane w zakresie technik bezpieczeñstwa. 
Instrukta¿e nale¿y powtarzaæ w wyznaczonych odstêpach czasowych.

3.2 Wszystkie czêœci stacji rozprê¿ania zosta³y przed dostaw¹ poddane testowi na 
100%-ow¹ szczelnoœæ i funkcjonalnoœæ. Wszystkie otwory s¹ zamkniête. Niezbêdne 
uszczelki i oznaczenia s¹ czêœci¹ sk³adow¹ dostawy. O ile to mo¿liwe dostawa 
nastêpuje w stanie gotowym do zamontowania.

3.3 P³ytê g³ówn¹ (1), przed³u¿enie (3) i uchwyty butli przymocowaæ do œciany za 
pomoc¹ za³¹czonych do³¹czonych œrub.

3.4 Przewody wydechowe zaworu wydmuchowego regulatora ciœnienia (poz.4) mog¹ 
byæ pod³¹czone z³¹czem œrubowym typu ERMETO np. GE 8-LL / 1/8 NPT (np. dla 
rury AD 8 mm). Przewody wydechowe zaworu bezpieczeñstwa SV73 (poz.5) mog¹ 
byæ przyspawane do króæca 14x2 lub przy³¹czone z³¹czem œrubowym typu 
ERMETO „G”.

Wa¿na wskazówka:
Przewody rurowe dla acetylenu nie mog¹ sk³adaæ siê z miedzi lub stopu zawieraj¹cego 
wiêcej ni¿ 70 % Cu. Dotyczy to zarówno systemu rurowego prowadz¹cego do stacji 
poboru, jak równie¿ przewodów wydechowych opisanych w pkt. 3.4.
Dopuszcza siê rury stalowe zgodne z TRAC 204 pkt.4.

3.5 Ustawiæ butlê przed uchwytem i przymocowaæ za pomoc¹ ³añcucha lub pasa 
zabezpieczaj¹cego.

3.6 Nale¿y sprawdziæ, czy z³¹cza zaworów butli gazowej, wzglêdnie gwint, z³¹cze wê¿a 
oraz uszczelki nie maj¹ uszkodzeñ (ewentualnie krótko przedmuchaæ). W razie 
uszkodzeñ w¹¿ nie mo¿e zostaæ pod³¹czony.

3.7 Po³¹czyæ stacjê i butlê gazow¹ przewodami wysokiego ciœnienia.
3.8 Sprawdziæ szczelnoœæ

Po przeprowadzeniu monta¿u przed uruchomieniem nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ 
ca³ego urz¹dzenia.

3.9 Sprawdzenie przed pierwszym u¿yciem
- wyposa¿enie
- miejsce ustawienia (strefa ochronna, strefa wybuchu, pod³o¿e)
- stabilnoœæ
- dokumenty o przeprowadzonych testach i potwierdzenia u¿ytych materia³ów

1 jednostka podstawowa
2 jednostka odcinaj¹ca
3 przed³u¿enie 
4 zawór wydmuchowy
5 zawór bezpieczeñstwa
6 element hamuj¹cy
   rozprzestrzenianie siê p³omieni
   w przewodzie:
7 regulator ciœnienia BT 2000
8 zawór kurkowy

P1: 25 bar P2: 1.5 bar

Typ: Tectron 1x1
06.01

S.-Nr. 718.33160

Acetylen

TECTRON
R

B

P1: 25 bar

P1: 25 bar

P2: 1.5 bar

P2: 1.5 bar

Typ: Tectron 1x1

Typ: Tectron 1x1

06.01

06.01

S.-Nr. 718.33160

S.-Nr. 718.33160

Acetylen

Acetylen

przekrój A-B

TECTRON

TECTRON

R

R

A

B

B

1/8-27 NPT
14x2

1/8-27 NPT

1/8-27 NPT

60 400 60

175

4
3

0

2
0

0

744 (Typ 2x2)

2
0

0

540 (Typ 2x1)

400

60

720 (Typ 1x3)

545 (Typ 1x2)

175
138

46

400 (Typ 1x1)

400

2
0

0
2

0
0

60

175175 A

A
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