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II.

Lágyfeltöltő szelep | A töltési idő beállítása

A töltési idő beállítása
Amikor a rendszer beindításra kerül, a lágyfeltöltő szelep 
megakadályozza a hirtelen nyomásnövekedést. A töltési 
idő megváltoztatható az állítócsavar segítségével, melynek 
helye az eszköz méretétől függően változhat.

1. Távolítsa el az állítócsavar takaróját
2. Fordítsa el az állítócsavart; az óra járásával megegyező 

irányba a töltési idő meghosszabbításához, ellentétes 
irányba a csökkentéséhez

3. Helyezze vissza az állítócsavar takaróját

Szűrő-szabályzó és szabályzóegységek | 
A nyomás beállítása

A nyomás beállítása:
1. Húzza fel a kézi állítót
2. Állítsa be a kívánt nyomást az állító elfordításával
3. Nyomja le a kézi állítót, ezzel rögzítve a beállítást

A nyomás újbóli beállításához a rögzítőfüleket teljesen vissza 
kell húzni. A rögzítőfülek visszahúzásához a kézi állító felső 
peremét fordítsa az óra járásával megegyező irányba.

Szűrő-szabályzó és szabályzóegységek | 
A kézi állító zárolása

A nyomásszabályzó egység kézi állítója lakattal rögzíthető 
(BG1 – BG4), ezzel biztosíthatja, hogy a beállított nyomást ne 
állítsák át.

1. Nyomja le a kézi állítót
2. Fordítsa el a kézi állító felső peremét az óra járásával 

ellentétes, a zárolás irányába. A rögzítőfülek ekkor 
kinyílnak

3. Helyezze fel a lakatot az egyik rögzítőfülhöz és zárja le
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Szűrő-szabályzó és szűrőegységek | 
Fél-automata és automata kondenzátum 
leeresztés

Félautomata kondenzátum leeresztés: 1,5 bar üzemi 
nyomás felett zár és 1,5 bar alatt nyit.
• Automata leeresztés beállítása: Óra járásával 

ellentétes irányba csavarja ki a leeresztő csavart
• Kondenzátum kézi leeresztése:

1. Fordítsa el a leeresztő csavart az óra járásával 
megegyező irányba (zárt)

2. Fordítsa el párszor a leeresztő dugót az óra 
járásával ellentétes irányba, amíg a kondenzátum 
el nem kezd kifolyni

Automata kondenzátum leeresztés: 
• Alaphelyzetben nyitott (NO): a kondenzátum 

leeresztő 1,5 bar üzemi nyomás felett zárul, alatta 
nyílik. A szelep automatikusan nyílik, amikor a 
kondenzátum eléri a maximum szintet és leeresztés 
után automatikus zárul

• Automata leeresztés beállítása: csavarja el a 
leeresztő csavart az óramutató járásával megegyező 
irányba

• Alaphelyzetben zárt (NC): a kondenzátum leeresztés 
az üzemi nyomástól függetlenül zárt állapotban 
van. A szelep automatikusan nyílik, amikor a 
kondenzátum eléri a maximum szintet és leeresztés 
után automatikusan zárul

• Kondenzátum kézi leeresztése: fordítsa el a leeresztő 
csavart az óra járásával ellentétes irányba

Szűrő-szabályzó és szabályzóegységek | 
Manométer felhelyezése

A levegő-előkészítő egység elindítása előtt: indítás előtt 
hagyja az egységet akklimatizálódni, valamint győződjön 
meg róla, hogy minden elektromos és pneumatikus 
csatlakozás használatban van, illetve tömítve van.

Alu tömítőgyűrűs manométer esetén: 
1. A műszer felhelyezéséhez csavarja be teljesen. (14-

es villáskulccsal)
2. Illessze be a manométert maximum ¾ hosszig. 

Maximális nyomaték: 7-8 Nm
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PTFE tömítéses manométer esetén: 
1. A műszer felhelyezéséhez csavarja be teljesen.  

(14-es villáskulccsal)
2. Illessze be a manométert.  

Maximális nyomaték: 7-8 Nm

Tömítőszalagos módszer: 
1. Csavarja be a nyomásmérő menetét tömítőszalaggal 

5 rétegben a csavarás irányába
2. Kézzel nyomkodja meg a tömítőszalagot
3. Csavarja be a nyomásmérőt a nyomásmérő 

menetébe (kb. 4 fordulattal), és igazítsa be

             Figyelem: A nyomásmérőt nem szabad       
             visszafelé csavarni!

Elosztó egységek | Nyomásmérő felhelyezése 

Méret 0-2
1. Távolítsa el a zárócsavart
2. Helyezze be a csepp alakú tömítést a fészekbe
3. Helyezze a nyomásmérőt a karimára és csavarozza 

hozzá (~2,5 Nm)

Méret 4
1. Távolítsa el a zárócsavart
2. Helyezze be az O-gyűrűt a fészekbe
3. Helyezze a nyomásmérőt a karimára és csavarozza 

hozzá (~2,5 Nm)
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