Instrukcja obslugi
TORNADO 2000

5. Wskazówki dotycz¹ce eksploatacji i konserwacji

!

5.1 Regulator ciœnienia punktu poboru nale¿y zawsze chroniæ przed uszkodzeniami
(kontrola wzrokowa w regularnych odstêpach czasu)
5.2 Nale¿y zwróciæ uwagê na nienaganny stan uszczelek, uszczelnianych powierzchni
oraz manometru.
5.3 1.1W razie awarii np. wzrost ciœnienia wyjœciowego przy poborze = 0, w razie
nieszczelnoœci lub wadliwego manometru od³¹czyæ regulator, natychmiast
zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy (1).

6. Stan spoczynku

!

6. 1 Krótkotrwa³a przerwa:
Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na urz¹dzeniu u¿ytkownika.
6. 2 D³u¿sza przerwa w pracy i zakoñczenie pracy:
Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy; ciœnienie na regulatorze ciœnienia punktu poboru
bêdzie wynosi³o 0; zwolniæ pokrêt³o nastawcze (4), zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy
na narzêdziu pracy.
6. 3 Przed demonta¿em regulatora nale¿y zwróciæ uwagê, aby manometr wskazywa³
zero.

7. Urz¹dzenie ograniczaj¹ce zu¿ycie gazu
Ograniczenie zu¿ycia gazu obojêtnego przy okreœlonych warunkach
eksploatacji. W przypadku czêstego w³¹czania palników (prace spawalnicze)
dziêki pod³¹czeniu urz¹dzenia do ograniczenia zu¿ycia gazu osi¹gn¹æ mo¿na
znaczne oszczêdnoœci œrodków finansowych.
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Wskazanie iloœci przep³ywu za pomoc¹ manometru

Spis treœci
strona
1 Zastosowanie
1.1 Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
1.2 Zastosowanie niezgodne z
przeznaczeniem
1.3 Dane techniczne
2. Wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
3. Oznakowanie
4. Uruchomienie
5 Wskazówki dotycz¹ce
eksploatacji i konserwacji
6 Stan spoczynku
7 Urz¹dzenie ograniczaj¹ce
zu¿ycie gazu
8 Naprawy

1
1
2
2
3
3
4
4
4
4

8. Naprawy
8.1
8.2
8.3
8.4

Naprawy mog¹ byæ przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel w
autoryzowanych serwisach.
Tylko zastosowanie oryginalnych czêœci zamiennych zapewnia w³aœciwe
funkcjonowanie i bezpieczeñstwo.
W przypadku napraw lub zmian dokonanych na w³asn¹ rêkê przez u¿ytkownika
lub osoby trzecie bez zgody producenta zniesiona zostaje gwarancja na powsta³e
w ten sposób skutki.
Po ka¿dej naprawie regulator musi przejœæ gruntown¹ kontrolê.

1. Zastosowanie

!
!
!

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Do zastosowania na w³aœciwym zaworze odcinaj¹cym sprê¿ony gaz uwalniany
pod ciœnieniem, w celu redukcji aktualnego ciœnienia w przewodzie do
mo¿liwie sta³ego ciœnienia wyjœciowego.
1.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Regulatora ciœnienia punktów poboru nie stosowaæ w przypadku gazów w
ciek³ym stanie skupienia.
Nie u¿ywaæ nieodpowiednich rodzajów gazów ani gazów ¿r¹cych.

Korzystanie z armatury wymaga przestrzegania niniejszej instrukcji obs³ugi, a w
szczególnoœci wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa!
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1.3 Dane techniczne

4. Uruchomienie

Ciœnienie wstêpne: max. 40 bar
Zakres przep³ywu: 16 l/min
Materia³y:
Ciê¿ar:
Hermetycznoœæ:

patrz te¿ tabliczka znamionowa
30 l/min
- obudowa:
mosi¹dz
- membrana:
EPDM
- uszczelka gniazda: EPDM
1,6 kg
wewn¹trz i na zewn¹trz:
1 x 10-3 mbar l/sec

!

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 z³¹cze zaworu odcinaj¹cego jest czyste i nie ma ¿adnych
uszkodzeñ (ewentualnie krótko zdmuchn¹æ)
W przypadku uszkodzeñ regulator ciœnienia nie mo¿e zostaæ pod³¹czony.
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Regulator Tornado 2000 uwzglêdnia stosownie normê DIN/EN/ISO 2503 równie¿ przy w
przypadku modeli specjalnych.

1 Zawór odcinaj¹cy
2 Przy³¹cze zaworu
odcinaj¹cego
3 Manometr zgodny z
norm¹ DIN/EN 562
to DIN/EN 562
4 Pokrêt³o nastawcze
5 Przy³¹cze hydrauliczne
6 D³awik
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Wszystkie informacje oznaczone czerwonym
trójk¹tem z wykrzyknikiem
nale¿y traktowaæ jako specjalne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa.
Niniejszy regulator odpowiada aktualnemu stanowi techniki oraz obowi¹zuj¹cym
zasadom technicznym.
Bez zgody producenta nie mo¿na dokonywaæ ¿adnych zmian i przeróbek
regulatora ciœnienia punktu poboru.
Regulator ciœnienia punktów poboru nie mo¿e zostaæ pod³¹czony do butli
stalowych.
Nieodpowiednie obchodzenie siê z urz¹dzeniem jak równie¿ zastosowanie
niezgodne z przeznaczeniem mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla u¿ytkownika i osób
trzecich oraz prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.
Obowi¹zuj¹ce przepisy:
- przepisy o zapobieganiu wypadkom „Spawanie, ciêcie i pokrewne procesy
technologiczne” (VBG 15)
Nie u¿ywaæ w temperaturze otoczenia poni¿ej -30C i powy¿ej +60C
Nie oliwiæ i nie smarowaæ ¿adnych czêœci wchodz¹cych w kontakt z tlenem.
Niebezpieczeñstwo po¿aru lub wybuchu!
Palenie papierosów lub u¿ywanie otwartego ognia (np. palenie œwiec) w pobli¿u
miejsca, gdzie obywa siê nape³nianie gazem s¹ surowo zabronione!
Niebezpieczeñstwo po¿aru lub wybuchu!
Tylko dla gazów, których oznakowanie jest umieszczone na regulator
rozprê¿ania

!

3. Oznakowanie
1

1 Regulator ciœnienia punktu
poboru TORNADO 2000
2 Rodzaj gazu
3 Numer seryjny
ET 2000 - Ar
717. …
4 Maks. ciœnienie wejœciowe
P1: 40 bar P2: 16 l/min 0500
5 WskaŸnik przep³ywu
4
5
6 Data produkcji
6
Stempel kontrolny jako potwierdzenie przebytej kontroli.
2

3
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4.3 Regulator ciœnienia punktu poboru pod³¹czyæ do zamkniêtego zaworu odcinaj¹cego
(1). Przykrêciæ kluczem, tak aby nie ulatnia³ siê gaz.
4.4 Dopasowaæ zwê¿kê pomiarow¹ do przep³ywu
Wskazany obszar [l/min]

Rodzaj gazu

Œrednica zwê¿ki pomiarowej
[mm]

do 16

Argon, CO2

0,55

do 30

Argon, Co2

0,75

do 50

Gaz formuj¹cy 80/20

0,85

4.5 Po³o¿enie d³awika
Regulator ciœnienia punktu poboru ma wbudowan¹ zwê¿kê pomiarow¹ (d³awik, poz.
6). Nale¿y sprawdziæ, czy w Pañstwa urz¹dzeniu zosta³a ju¿ wbudowana zwê¿ka
pomiarowa. Jeœli tak, musi zostaæ usuniêta, poniewa¿ œrednica jej otworu nie jest
dopasowana do reduktora ciœnienia butli.
4.6 Ustawienie iloœci przep³ywu
Nale¿y zwolniæ sprê¿ynê za pomoc¹ pokrêt³a nastawczego (4); zamkn¹æ zawór
odcinaj¹cy na urz¹dzeniu u¿ytkownika; wolno otwieraæ zawór odcinaj¹cy (1);
ustawiæ wybrany przep³yw za pomoc¹ pokrêt³a nastawczego (4), przep³yw bêdzie
pokazywany na wskaŸniku przep³ywu (3); nieznacznie otworzyæ zawór odcinaj¹cy na
urz¹dzeniu u¿ytkownika; ustawienie przep³ywu skorygowaæ ewentualnie za pomoc¹
pokrêt³a nastawczego (4).
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