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ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНО ГУМЕНОТО УПЛЪТНЕНИЕ НЕ СЪДЪРЖА ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО ДА ВРЕДЯТ ПРИ ПОД-
ДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ. 
ПОВЪРХНОСТТА НА ВЪГЛЕВОДОРОДНОТО УПЛЪТНЕНИЕ СЪДЪРЖА НЕЗНАЧИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО ОЛОВО И 
ДИОКТИЛ ФТАЛАТ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПРИ РАБОТА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГУМЕНИ РЪКАВИЦИ И ПРЕСТИЛКА. 
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА С УПЛЪТНЕНИЯТА ИЗМИЙТЕ ДОБРЕ РЪЦЕТЕ СИ. 
 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ:  
 

Газтехника ЕООД 
СОФЯ 1606, бул. " ТОТЛЕБЕН" 63 

тел. 02-951-60-44 
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Аксиалният регулатор на налягане за газ се 
състои от три основни компоненти и един 
регулиращ пръстен. Притежава уникален 
дизайн, компактост, малко тегло и лесно 
обслужване. (Фигура1) 

1. Сменяеми вътрешни прегради 
Състоят се от централна преграда, клетка с 
радиални прорези и прегради със 
свързващи канали, отляти от неръждаема 
стомана. 

2. Корпус 
Корпус с вътрешен цилиндричен контур. 
Колектор заварен за повърхността на 
корпуса. 

3. Разширяемо уплътнение (регулиращ 
пръстен) 
Стандартно уплътнение изработено от 
синтетичен каучук устойчив на горивни 
газове и масла, запазващ физичните си 
качества в широк температурен обхват. 
Функции: 

    Дроселира (регулира) в зависимост от 
промяната на диференциалното налягане. 

    Формира и разделя камерите, предпазва 
от замърсямания и превишаване на 
налягането. 

  

 Високо еластичен за широк диапазон на 
приложение и достатъчно здрав при високо 
работно налягане. 

За дурометър 50 стандарто уплътнение В-5, 
за За дурометър 70 стандарто уплътнение В-
7. 

Регулиране 
В процеса на регулирате участват всички 
компоненти обтичани от потока газ.  

Изработени са от следните материали: 

    О-пръстени : синтетичен каучук  

    (BUNA N)  

   Регулиращ пръстен: синтетичен каучук 

   (BUNA N)  

    Прегради, болтове, шайба, аеродинамич- 

    на гайка и щифт: неръждаема стомана. 

Възможност за двупосочен монтаж 
Пълната симетрия на уреда му позволява 
регулирането еднакво добре и в двете посоки 
на протичане и обръщането му удължава 
експлоатационния период на работа. 
Аеродинамичната гайка се присъединява на 
изходящата страна за постоянно 
подпомагане и подобряване на протичането 
на поток газ.  

    АКСИАЛЕН РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ ЗА ГАЗ                                                                                
три основни компоненти - гумен регулиращ пръстен 

 
 

ГУМЕН РЕГУЛИРАЩ 
ПРЪСТЕН  

ЩИФТ И  
О-ПРЪСТЕН СМЕНЯЕМА 

ВЪТРЕШН
А 

 

О-ПРЪСТЕН 

АЕРОДИНА-
МИЧНА ГАЙКА 

БОЛТ 

ШАЙБА 

СМЕНЯЕМА 
ВЪТРЕШН
А 

 
 

ЩИФТ И  
О-ПРЪСТЕН 

КОНТРОЛЕН 
КОЛЕКТОР 

 

КОРПУС 
ФИГУРА 1 
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ОТВОРИ И КАНАЛИ ЗА КОНТРОЛ НА 
НАЛЯГАНЕТО (Фигура 2) 

Уредът има три канала през които протича 
потока газ: 

1. Потокът газ постъпва в предните отвори 
с подадено входящо налягане и канала за 
контрол. 

2.   Каналът за контрол е разклонен на два 
пръстеновидни канала в корпуса на уреда, 
разпределящи налягането около 
регулиращия пръстен при напълно 
отворено или затворено положение. 

3. През изходящите отвори  преминава 
поток газ допускащи редуцирането на 
налягането до желаното при отворено 
положение на уреда. Тези канали имат 
възможността да осигурят пълно 
разширяване на регуларащият пръстен с 
минимална диференциална разлика в 
налягането.  

 

 
ФИГУРА 2 

 Затворено положение (Фигура 3) 

Регулиращият пръстен е изработен с по-
малък диаметър от диаметъра на основния 
канал за протичане. Поставен в него той 
упражнява затварящ натиск на входа и 
изхода на регулатора. 

Вътрешната повърхност на входа на 
регулиращият пръстен оказва влияение на 
изходящото налягане. 

Регулираното налягане (подаденото равно на 
входящото) е срещу външната част на 
регулиращият пръстен на входа. Диферен-
циалното налягане на входящата част на 
регулиращият пръстен е 0, но се упражнява 
затваряща сила и създаване диференциална 
разлика между входящото и изходящощо 
налягане т.е. затваряне.  

Дроселиране (Фигура 4) 

За да се отвори регулатора налягането 
трябва да се редуцира. Малко понижаване на 
регулираното налягане позволява  
повдигнето на регулиращият пръстен от 
входящите отвори. Тъй като то продължава 
да се понижава регулиращият пръстен 
отваря изходящите отвори и потокът газ 
започва да преминава през тях. Когато се 
достигне желаното налягане чрез 
дроселиране се поддържа в равновесието 
му.  

Отворено положение(Фигура 5) 

Уредът е напълно отворен когато падът на 
налягането е достатчно голям за да  окаже 
отварящо въздействие на изходящите 
отвори, упражняващи отваряща сила на  
регулиращият пръстен. 

                 
                              ЗАТВОРЕНО                                                                          ОТВОРЕНО 

                              ПОЛОЖЕНИЕ                   ДРОСЕЛИРАНЕ                         ПОЛОЖЕНИЕ 
                                ФИГУРА 3                          ФИГУРА 4                                 ФИГУРА 5 

ВХОДЯЩО 
НАЛЯГАНЕ 

Входящо  Регул.    Изходящо 
налягане  наляг.    налягане 

Отвор за 
регулиране 
 
Изх. отвор 

Корпус 

Изх. отвор Входящ 
отвор 

Входящ 
отвор 
 

Цент-
рална 
прег-
рада 
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РАБОТА НА ВЕНТИЛА (Фигура 6) 

Аксиалният регулатор на потока за газ 
работи като пневматичен или хидравличен 
мотор вентил.  

Аксиалният регулатор на потока за газ е 
нормално затворен (при входящо налягане 
равно на регулируемото желано налягане). 
В това положение силите на затваряне в 
камерата въздействат на външната 
повърхност на регулиращия пръстен. 
Силите на отваряне въздействат на 
вътрешната повърхност на регулиращия 
пръстен чрез изходящите отвори. При 
намаляване под желаното регулируемо 
налягане входящото налягане надделява 
началното натоварване. За увеличаване на 
отварянето, регули-руемото налягане 
трябва да се намалява докато се достигне 
до напълно отворено положение. 
Последващо намаляване на налягането не 
въздейства за допълнително разширяване 
на регулиращия пръстен. Виж стр. 6. 

За настройване на налягането на 
регулиране се изискват два вентила. 

    Вентил А - Контролира входящото 
налягане. В повечето случаи е настрой-
ваем незатварящ се отраничител. 

    Вентил В . Контролира изходящото 
налягане и положението на регулиращия 
пръстен. 

  

Изисква се трипътен конектор за връзка 
между вентил А, вентил В и регул. Камера. 

Включване-изключване 
Настройващият ограничител е вентил А, а 
вентил В може да бъде отворен или 
затворен.  

    Ръчно - с бутон, лост или педал. 

    Автоматично - с магнетвентил, механичен 
лост или гърбичен механизъм и мотор. 

Дроселиране 
Необходим е приток или налягане който се 
използва за контролиране на положението на 
вентил В. 

Самостоятелна работа 

Нобходимо е установяването на налягането 
преди и след регулатора за правилното му 
регулиране.  

Контролери 
За прецизен контрол се използват различни 
комбинации на пилотни регулатори и 
пневматични контролери за дебит, налягане, 
температура или цялостен контрол. 
Контролерите въздийстват индиректно чрез 
"пилот" или интерфейс на диафрагмен 
моторвентил. 

 

 
ФИГУРА 6 

 

         А 
ЗАТВОРЕН 

        В 
ОТВОРЕН 

ВХОДЯЩО 
НАЛЯГАНЕ 

Рс РЕГУЛИРУЕМО 
НАЛЯГАНЕ 

ОТВОР ЗА 
РЕГУЛИРАНЕ 

ИЗХОДЯЩ 
ОТВОР 

ИЗХОДЯЩО 
НАЛЯГАНЕ 

ИЗХОДЯЩ 
ОТВОР 
 

РЕГ. ПРЪСТЕН              
КОРПУС 

ВХОДЯЩ 
ОТВОР 
 

ВХОДЯЩО 
НАЛЯГАНЕ 
 

Р1 

ВХОДЯЩ 
ОТВОР 
 

Р2 
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КОНТРОЛЕН КОЛЕКТОР  
Контролен колектор за ниско дифе-
ренциално налягане 
Колекторът разширява работния обхват 
чрез AFV (American Axial FlowTM Valve ) и 
осигурява точно и непрекъснато 
контролиране на регулатора работещ при 
ниско диференциална разлика на  
налягането.  

Използва еластомерно уплътнение, което 
се разщирява или свива в зависимост от 
разликата в налягането. При достигане на 
минимална дифе-ренциална разлика се 
разширява и позволява да преминава по-
голям дебит докато изходящото налягане 
се увеличи и се балансира налягането педи 
и след регулиращият пръстен. 

С този обикновен ограничителен контрол, 
диференциалната разлика в наляганията 
не може да стане по-голяма от 
максималния пад на налягането. В някои 
случай на пиково входящо налягане, то 
може да се намали до ниво при което 
регулатора да е в напълно отворено 
положение. Или при отворено положение и 
падът на налягането е по-голям от 
максималния поддържа необходимостта 
пълното му отваряне. 

Колекторът е специална конструкция  от 
канали (Фигура 7), редуциращи 
регулираното налягане Рс, така че 
разликата Р1-Рс да е приблизително три 
пъти по-голяма от Р1-Р2. Следователно 
той работи като триктатен усилвател на 
диференциалното налягане. Възможното 
максимално налягане което генерира е 
приблизително 62% от абсолютното 
входящо налягане.  

 

  

Показаният настрйваем ограничител се 
използва за вариране на времето за 
сработване на регулиращия пръстен. 

Колекторът разширява полезния работен 
диапазона на аксиалния регулатор чрез 
намаляване на диференциалното налягане 
необходимо за пълно отваряне на вентила 
като поддържа контролираната чувстви-
телност и точността на регулиране на 
налягането. Може да се използва като 
самостоятелен вентил за намаляване на 
налягането или при инсталации с високи 
загуби на налягане. 

 

 

 

 

 
ФИГУРА 7 

 
 
РАБОТНИ НАЛЯГАНИЯ НА АКСИАЛНИЯ РЕГУЛАТОР 

 
СЕРИЯ 

 
№ на рег. 

Колектор комбини-
ран контрол   

Контролен колектор Максимални работни 
условия 

 пръстен Частично 
отворен 

Напълно 
отворен 

Частично 
отворен 

Напълно 
отворен 

Частично 
отворен 

Напълно 
отворен 

300 5L* 100 mbar 350 mbar 35 mbar 120 mbar 2000mbar 3450mbar 

300 5 250 mbar 1035mbar 100 mbar 520 mbar 8625mbar 12420mbar 

300 7 950 mbar 2000mbar 415 mbar 1300mbar 34500mbar 49680mbar 

600 7 2000mbar 4150mbar 820 mbar 1725mbar 69000mbar 99430mbar 

*  само 2", 3", 4", 6" и 8" 

КОНТРОЛЕН 
КОЛЕКТОР 

СМЕСИТЕЛ 

НАСТР. 
ОГРАНИЧИТЕЛ 
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ОГРАНИЧИТЕЛ НА ОБХВАТА 
Доставя се стандартно като опция за 2", 3" 
и 4" за намаляване на пълното зотворения 
капацитет (Фигура 8).  

Комплект от два детайла за намаляване на 
капацитета на аксиалния регулатор с от 
50% до 75%. Всеки детайл се състои от 
болт, дистанционна втулка и ограничител 
на капацитета. На плоската част на 
ограничителя има печат с номер 2-300-50 
или 2-300-75. Проверете своя номер за да 
бъдете сигурен в точността на избора си. 

Допълнителнли потребителски типо-
размери за ограничения на границите на 
обхвата след запитване.   

 

МОНТАЖ 
1. Демонтирайте аксиалният регулатор от 
газопровода. 

2. Развинтете и отстранете болта, шайбата 
и аеродинамичната гайка. Запазете болта и 
шайбата (за възможна бъдеща необ-
ходимост отново от 100% капацитет). 

3. Монтирайте ограничителя и 
дистанционната втулка към новия болт, 
както е показано на фигурата. Не 
използвайте шайбата.  

4. Проверете добре ли е разположен 
уплътнителният О- пъстен на аеродина-
мичната гайка. 

5. Прикрепете съответстваща табелка към 
кърпуса на аксиалния регулатор. Ако е 
замърсен, преди това го почистете. 

6. Монтирайте отново аксиалният 
регулатор към газопровода.   

  

ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ОБХВАТА 

                      % ОТ ПЪЛ- 

 ТИП              НИЯ КАПА-            Серия 300      Серия 600 

РЕГУ-            ЦИТЕТ НА                   № на               № на 

ЛАТОР          ОТВАРЯНЕ                 част               част 

    2"              50%          74075G036  74075G036 

   2"              75%           74075G041  
74075G041 

   2"              50%             74075G055         - 

   2"              75%             74075G060         - 

   2"              50%           74075G074  
74075G093 

   2"              75%           74075G079  
74075G098 

 

 
ДЕМОНТАЖ 
1. Обезвъздушете и демонтирайте ак-
сиалният регулатор от газопровода. 

2. Развинтете болта, ограничителя, 
дистанционната втулка и аеродинамичната 
гайка. 

3. Монтирайте оригиналните болт и шайба. 

4. Свалете табелката, означаваща огра-
ничението на обхвата. 

5. Монтирайте отново аксиалният регу-
латор към газопровода. 

  

 

 

 

                                  

                 Серия 300                              Серия 600 
Разположение на ограничителя на обхвата 

 за серия 300 и серия 600 

Огра-
ничи-  
 тел 
   на 
обхва- 
   та  

Болт 
 
Дист. 
втул- 
   ка 

Болт 
 
Дист. 
втул- 
   ка 
 

Ограни- 
 чител 
     на  
обхвата 
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ФИГУРА 8 

ЛИНИИ ЗА КОНТРОЛ  
Налягане и дебит  (Фигури 9, 10 и 11) 

При отворен регулатор, налягането ра-
диално разширява регулиращия пръстен и 
преминава през входящите отвори. 
Пропускливостта на изходящите отво-ри 
зависи от противопоставящото се налягане 
на регулиране.Потокът преминава през 
директно входящите отвори, след това 
преминава през изходящите отвори. 

Работа 
Регулаторът е затворен когато пилотният 
регулатор и затворен и входящото 
налягане се изравнява  с помощта та от 
ограничителя. В това положение 
входящото и регулираното налягане са 
равни. Регула-торът започва да се отваря 
когато има  намаляване на налягането за 
регулиране по-голямо от налягането 
натоварващо регулиращия пръстен. 
Регулаторът напълно се отваря когато 
падът на регулираното налягане е 
достатъчен за да позволи на входящото 
налягане да разшири напълно регулиращия 
пръстен.  

Предпазно-изпускателен вентил 
Сработва при висок дебит на принципа на 
Вентури. Индуцира пад налягане след 
регулатора, въздействащ върху пилота  и 
му позволява да намали налягането докато 
регулатора се отвори.  

Прилотна функция - регулиране 
(Фигура 10) 
За регулиране на налягането, пилотът 
установява налягането след регулатора. 
Необходимостта от поток ще намали 
изходящото налягане и ще отвори 
(сработи) пилота. Ефективното отваряне се 
регулира от промените на изходящото 
налягане.  

        

 Пилотна функция - регул. на изх. налягане 
и педпазно-изпускателения вентил 
Увеличаване на вх. налягане  предпазно-
изпускателния вентил установява с линия 
преди регулатора. Увеличаването му над 
допустимото затваря каналите за регулиране 
на налягането към пилота и го отваря за 
изпускане на излишното налягане. 
Ефективното отваряне за изпускане на 
налягането се регулира от промените на 
входящото налягане.  

Ограничителна функция - настройки 
Ограничителят създава пад на налягането 
между входящото налягане и камерата за 
регулиране в зависимост от работата на 
увеличаващото се уплътнение. В повечето 
случаи пилота осъществява работата на 
аксиалния регулатор. 

 
 

ФИГУРА 10 

 
Поток Поток 

Поглед отзад Поглед отпред 

Вх. ли-
ния за 
конт-
рол 

Предп. 
изпуск. 
линия 

Конт-
рол на 
наля-
гане 
пред 
р-ра 
 

Контр. на 
налягане 
след р-ра 
 

Филтърен 
елемент 

Филтърен 
елемент 
 

Входящо 
налягане 

Входящо 
налягане 

Настр. 
ограни-
чител 

Настр. 
ограни-
чител 
 

Регулир. 
налягане 

Регулир. 
налягане 

Предп. 
изпуск. 
линия 
 

Предп. 
изпуск. 
линия 
 

Вх. отвор Изх. отвор 

Вх. отвор Регул. пръстен  Корпус Изх. отвор 

Регул. пръстен      Корпус 

Линия за 
контрол на 
налягане 
след р-ра 
 

Линия за 
контрол на 
налягане 
пред р-ра 
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ФИГУРА 9  ФИГУРА 11 

 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
 

 
ФИГУРА 12 

 
1. Присъединяването на аксиалният 
регулатор е показано на фигура 12. 

2. Първо се монтира корпусът между 
фланци, заварени за газопровода или 
мужду фланци на спирателни кранове и 
вентили. За присъединяването на горната 
му част не изискват три О-пръстеновидни 
уплътнениия.  

3. Изравнявнете на ъгъла на отворите за 
шпилките. Използвайте тръбички за 
центрирането. Шпилките съответстват на 
фланци по ANSI 300 u ANSI 250. 

4. Ако разстоянието между фланците е по-
малко от необходимото, използвайте 
дистанцирайте с разделител на фланци. 

Присъединете аеродинамичната гайка на 
изхода на регулатора, поставете 
междуфланцовите уплътнения, регулатора, 
завинтете гайките на шпилките. 

5. Демонтирайте дистанционните втулки, 
ако има такива и затегнете гайките. След 
гайката трябва да има минимум една 
стъпка и половина от резбата на шпилките.  

6. Проверете на плътност присъединя-
ването.  

 

 РАБОТА НА ЛИНИИТЕ ЗА КОНТРОЛ 
Регулатор за понижаване на налягането с 
пилот ZSC-100 и контролер 
 
 

 
ФИГУРА 13 

1. Поставете ограничителя на 3 степен. 

2. За настройване на пружината на пилотния 
регулатор въртете настройващия му винт в 
посока по часовниковата стрелка. 

3. Присъединете контролера съгласно 
изискванията на завода производител. 

4. Настройте контролера на желаното 
налягане. 

5. Подайте налягане към него 140 mbar. 

6. Бавно отворете спирателния кран след 
регулатора.  

7. Бавно отворете спирателния кран преди 
регулатора.  

8. Бавно въртете настройващият винт на 
пилота докато изходящото налягане на 
контролера увеличинието на налягането 
достигне 620 mbar. 

9. Настройте контролера съгласно 
изискванията на завода производител. 

10. Затворете спирателния кран след 
регулатора за да проверите сработването на 
аксиалнит регулатор; след това отново го 
отворете. 

11. Настройте контролера на желаното 
изходящо налягане. 

12. Отворете напълно спир. кран след 
регулатора и стабилизирайте наляането.  

13. Слабото нарастване на пропорционал-
ният диапазон на регулиране става на малки 
стъпки от 50%, 40% до 30%, като всяка 
промяна изисква време за стабилизиране на 
настройката.  

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ 
ВИНТОВЕ 

ПИЛОТ 
Л-Я ЗА СТАТ.  
НАЛЯГАНЕ 
 

АКСИАЛЕН 
РЕГУЛАТОР 
 

АЕРОДИН. 
ГАЙКА 
 

УПЛЪТНЕНИЕ 

СПИР. КРАН 

ОГРАНИЧИТЕЛ 
 

КОНТРОЛЕН 
КОЛЕКТОР 
 

О-ПРЪСТЕНИ 

УПЛЪТНЕНИЕ 

+ПОЗИЦИОНИ
РАНЕ НА 
ДИСТ. ВТУЛКИ 

ЦЕНТР. ТРЪБИ 

РАЗДЕЛИТЕЛ НА ФЛАНЦИ 
(НЕОБХ. СА ДВА БРОЯ) 

ГАЙКА 
ШПИЛКА ГАЙКА 

СПИР. КРАН 
 

АКСИАЛЕН 
РЕГУЛАТОР 

ОГРАНИЧИТЕЛ 
 

НАСТР. ВИНТ 
НА ПИЛОТА 

ПИЛОТ 

ПРЕДП. 
ИЗП. Л-Я 

КОНТ-
РОЛЕР 

Л-Я ЗА СТАТ.  
НАЛЯГАНЕ 

ИЗХОД 

ВХОД 
 

ЗАХ-
РАН-
ВАНЕ 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Настройваемият ограничител на 
обхвата контролира обхвата на отваряне и затваряне. 
Ограничителят понижаващ налягането ускорява 
отварянето и забавя затварянето. Настройката над 4 
степен води до контрол на системата от потока, т.е. да 
се избягва освен ако изискванията за устойчив 
контрол. Настройката на 2 или 3 степен е норамлно 
под повечето работни условия. 
Регулатор понижащ налягането 

Двустепенно редуциране на налягане 

 

 

ПИЛОТ С ДВЕ МЕМБРАНИ 

ZSC-100, ZSC-320-100 

 

 

 
ПИЛОТ С ДВЕ МЕМБРАНИ 

1203 

      ПЪРВА СТЕПЕН              ВТОРА СТЕПЕН 
ФИГУРА 15 

1. Настройте и двата ограничителя на 
максимално положение (№8). 

2. Напълно освободете от напрежение 
пружината на двата пилота чрез въртене на 
настройващият винт. 

3. Отворете частично спирателния кран след 
регулатора. 

ФИГУРА 14 
1. Настройте ограничителя на максимално 
положение (№8). 

2. Напълно освободете от напрежение 
пружината на пилота чрез въртене на 
настройващият винт. 

3. Отворете частично спирателния кран 
след регулатора. 

4. Отворете частично спирателния кран 
пред регулатора. 

5. Напълно отворете спирателните кранове 
пред и след регулатора. 

6. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината докато достигнете желаното 
налягане след регулатора. 

7. Бавно натройте ограничителя на 4. 

8. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на пилота докато достигнете 
изодящо налягане близко до желаното. 

9. Настройте и стабилизирайте системата 
на необходимите параметри. 

10. Затворете спирателния кран след регу-
латора за да проверите сработването му. 

11. Плавно отворете спирателния кран 
след регулатора. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройваемият ограничител на об-
хвата контролира обхвата на отваряне и затваряне. 
Ограничителят понижаващ налягането ускорява 
отварянето и забавя затварянето. Настройката над 4 
степен води до контрол на системата от потока, т.е. да 
се избягва освен ако изискванията за устойчив 
контрол. Настройката над 2 или 3 степен е норамлно 
под повечето работни условия. 

4. Отворете частично спирателния кран пред 
регулатора. 

5. Напълно отворете спирателните кранове 
пред и след регулатора. 

6. Бавно увеличавайте налягането на пилота 
на първа степен докато достигнете желаното 
средно налягане достигне втората степен на 
регулиране. 

7. Бавно натройте ограничителя на първа 
степен на 4. 

8. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на пилота на втора степен докато 
достигнете изодящо налягане близко до 
желаното. 

9. Плавно натройте ограничителя на втора 
степен на 4. 

10. Настройте и стабилизирайте системата на 
първа степен на необходимите параметри. 

11. Настройте и стабилизирайте системата на 
втора степен на необходимите параметри. 

12. Затворете спирателния кран след 
регулатора за да проверите сработването му. 

11. Плавно отворете спирателния кран след 
регулатора. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройваемият ограничител на обхвата 
контролира обхвата на отваряне и затваряне. 
Ограничителят понижаващ налягането ускорява 
отварянето и забавя затварянето. Настройката над 4 
степен води до контрол на системата от потока, т.е. да се 
избягва освен ако изискванията за устойчив контрол. 
Настройката на 2 или 3 степен е норамлно под повечето 
работни условия. 
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Регулиране и изпускане 

 
ФИГУРА 16 

1. Настройте ограничителя на максимално 
положение (№8). 

2. Увеличете напрежението на пружината 
пилота чрез въртене на настр. винт 
навътре до максимум. 

3. Отворете спирателния кран след 
регулатора. 

4. Бавно увеличавайте входящото наля-
гане към регулатора. 

5. Плавно намалявайте напрежението на 
пружината на пилота докато: 

(а) се достигне необходимото изходящо 
налягане. 

(б) се достигне ниво на налягане за 
изпускане.  
6. Настройте ограничителя на: 

(а) изходящо налягане - положение 4. 

(б) налягане за изпускане - точната 
настройка се определя по време на 
инсталирането. Използвайте най-ниските 
стойности на настройка, които позволяват 
на аксиалния регулатор да работи на по-
високо налягане от необходимото (от 
положение 8 до 4).  

7. Изходящо налягане - Бавно увелича-
вайте напрежението на пружината докато 
достигнете желаното налягане след 
регулатора. 

8. Настройте и стабилизирайте системата 
на необходимите параметри. 

Регулиране с контролер 

 
ФИГУРА 17 

1. Настройте ограничителя на максимално 
положение (№8). 

2. Настройте пилота чрез  отвъртане на настр. 
винт обратно на часовниковата стрелка, след 
това по часовниковата стрелка до контакт с 
пружината и накрая още два пълни оборота. 

3. Настройте пропорционалното регулиране на 
контролера като настроите обхвата му  
съгласно изискванията на завода произ-
водител за пуск. 

4. Настройте контролния режим на регулиране 
на изискваното налягане. 

5. Подайте увеличаващо се налягане към към 
контролера до 1350 mbar. 

6. Отворете спирателния кран след 
регулатора. 

7. Притворете и после бавно отварйте 
спирателния кран след регулатора. 

8. Бавно намалявайте (с въртене обратно на 
часовниковата стрелка) настройката на пилота 
до достигане на изходящо налягане на 
контролера 600 mbar. 

9. Настройте ограничителя на положение 3 

10. Настройте контролера съгласно 
изискванията на завода производител. 

11. Настройте контролния режим на регу-
лиране на контролера на необх. налягане 

12. Отворете напълно спир. кран след 
регулатора и стабилизирайте наляането.  

13. Слабото нарастване на пропорционалният 
диапазон на регулиране става на малки стъпки 
от 50%, 40% до 30%, като всяка промяна 
изисква време за стабилизиране на 
настройката. Повторете настройката до 
достигане на добро  и стабилно 
пропорционално регулиране. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройваемият ограничител на обхвата 
контролира обхвата на отваряне и затваряне. 
Ограничителят понижаващ налягането ускорява 
отварянето и забавя затварянето. Настройката над 4 
степен води до контрол на системата от потока, т.е. да се 
избягва освен ако изискванията за устойчив контрол. 
Настройката на 2 или 3 степен е норамлна под повечето 
работни условия. 

Мониторинг 

 
ФИГУРА 18 
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1. Настройте двата ограничителя на 
максимално положение (№8). 

2. Напълно освободете от напрежение 
пружината на пилота чрез въртене на 
настройващия винт. 

3. Увеличете напрежението на настр. 
пружина до максимум чрез въртене на 
настройващия винт. 

4. Отворете частично спирателния кран 
след регулатора. 

5. Бавно отваряйте спирателния кран 
преди аксиалния регулатор. 

6. Напълно отворете спирателните кранове 
пред и след аксиалния регулатор. 

7. Настройте мониторинговия ограничител 
на положение 4. 

8. Настройте работния ограничител на 
положение 2. 

9. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на монитор. пилот до 
достигането му приблизително  до 
регулиращото ниво.  

Забележка: Виж таблицата по-долу. 

10. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината и ограничителя на работния 
пилот  докато достигнете приблизително 
двете нива и стабилен контрол на най-
ниското възможно положение на 
ограничителя. 

11. Натройте работния ограничител на 4 
степен. 

12. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината работния пилот докато достигне 
необходимото раб. изх. налягане. 

13. Натройте работния ограничител както е 
описано в т. 10. 

14. Затворете спирателния кран след регу-
латора за да проверите сработването му. 

15. Плавно отворете спирателния кран 
след регулатора. 

 

         ДИФЕРЕНЦИАЛНИ НАЛЯГАНИЯ 
      Работен р-р            Мониторингов р-р  

     69 - 345 mbar                17 - 50 mbar 

     345 - 690 mbar               35 - 69 mbar 

     690 - 2070 mbar            69 - 138 mbar 

    до 2070 mbar         5% от макс.настр. на 

                                    регул.пружина над  

                                        раб. налягане 

Забележка: Данните в таблицата са ориентировъчни. 

Може да използвате по-големи или по-малки 
диференциации на наляганията. 

Пасивен мониторинг на входа 

 
ФИГУРА 19 

Настройване на работния пилот 

1. Настройте двата ограничителя на 
максимално положение (№8). 

2. Напълно освободете от напрежение 
пружината на пилота чрез въртене на 
настройващия винт. 

3. Увеличете напрежението на настр. пружина 
на монитор. пилот до максимум чрез въртене 
на настройващия винт. 

4. Отворете частично спирателния кран след 
регулатора. 

5. Бавно отваряйте спирателния кран преди 
аксиалния регулатор. 

6. Напълно отворете спирателните кранове 
пред и след аксиалния регулатор. 

7. Настройте мониторинговия ограничител на 
положение 2. 

8. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на раб. пилот до достигането му 
приблизително  до регулиращото ниво.  

9. Настройте раб. ограничител на 4 степен 

10. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на раб. пилот  до достигане 
приблизително двете нива и стабилен контрол 
на най-ниското възможно положение на 
ограничителя. 

11. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината докато работния пилот достигне 
контрол и необходимото работно изходящо 
налягане. 

Настройване на мониторинговия пилот 

1. Бавно намалете напрежението на пружината 
на мониторинговия пилот докато възприеме 
контрол от раб. пилот. 

2. Освободете широко отворен раб. пилот чрез 
демонтаж на импулсната линия или 
увеличаване на налягането над желаното ниво 
за монит. пилот. 
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3. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината докато постигне работния пилот 
контрол и най-ниската възможна настройка 
на ограничителя под нормалните работни 
условия на потока. 

4. Поставете отново раб. пилот на 2 степен. 

5. Затворете спир. кран след акс. регулатор 
за да го проверите за сработване. 

6. Постепенно отворете спир. кран. 
Забележка: Настройваемият ограничител на обхвата 
контролира обхвата на отваряне и затваряне. 
Ограничителят понижаващ налягането ускорява 
отварянето и забавя затварянето. Настройката над 4 
степен води до контрол на системата от потока, т.е. да 
се избягва освен ако изискванията за устойчив 
контрол. Настройката на 2 или 3 степен е норамлна 
под повечето работни условия. 

Двустепенно регулиране с мониторинг 
за надналягане 

 
 

ФИГУРА 20 

Забележки: 

1. Максималното входящо налягане (Р1) се ограни-
чава до максимум от пружината на пилота на първата 
степен стандартно (15,5 bar за ZSC или 42 bar за ZSC-
320). 

2. За увеличаване на входящото налягане 
допълнително се монтира пилот тип ZSC-138, както е 
показан в сиво на фигура 20. 

1. Настройте двата ограничителя на I u II 
степен на максимално положение (№8). 

2. Напълно освободете от напрежение 
пружината на двете степени пилота чрез 
въртене на настройващия винт. 

3. Увеличете напрежението на настр. 
пружина на пилота за надналягане до 
максимум чрез въртене на настр. винт. 

4. Отворете частично спирателния кран 
след регулатора. 

5. Отваряйте частично спирателния кран 
преди аксиалния регулатор. 

6. Напълно отворете спирателните кранове 
пред и след аксиалния регулатор. 

7. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на първя пилот до достигането 
на налягане за втората стерен.  

8. Настройте ограничителят на първата степен 
на положение 4. 

9. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на втория пилот  до достигане 
приблизително нивото на изходящо налягане. 

10. Настройте ограничителят на втората 
степен на положение 4. 

11. Бавно увеличавайте напрежението на 
пружината на първия пилот докато достигне 
контрол и най-ниската възможна настройка на 
ограничителя под нормалните работни 
условия на потока. 

12. Настройте пилот втора степен.  

Настройване на мониторинговия пилот за 
надналягане 

1. Бавно намалете напрежението на пружи-
ната му докато започне да се влияе от втората 
степен. 

2. Оставете втората степен напълно отворен 
чрез демонтаж на импулсната му линия или 
увеличаване на нивото на налягането му на 
контрол. 

3. Настройте пружината на желаното ниво на 
сработване при надналягане без да 
настройвате ограничителя на първата степен. 

4. Въведете отново в експлоатация втория 
пилот. 

5. Затворете спирателният кран след 
аксиалния регулатор за да го проверите за 
сработване. 

6. Постепенно отворете спирателният кран 
след аксиалния регулатор. 
Забележки: 

1. Настройваемите ограничители на обхвата контролират 
обхвата на отваряне и затваряне. Ограничителят 
понижаващ налягането ускорява отварянето и забавя 
затварянето. Настройката над 4 степен води до контрол на 
системата от потока, т.е. да се избягва освен ако 
изискванията за устойчив контрол.  

2. Настройката на 2 или 3 степен е норамлна под повечето 
работни условия. 
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