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INSTRUKCJA MONTA¯U I OBS£UGI

RP 5340

Szafa steruj¹ca

LDM, spol. s r.o.
Czech Republic

PM - 089/08/10-PL

MONTA¯
Podczas monta¿u nale¿y przestrzegaæ poni¿szych zasad:
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- szafê mo¿na montowaæ na stojaku lub na œcianie tylko w pozycji pionowej, za pomoc¹ czterech œrub M16.
- musi byæ zapewnione miejsce do swobodnej obs³ugi i serwisu
- temperatura otoczenia nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 60°C.
- odleg³oœæ szafy od zaworu bezpieczeñstwa nie mo¿e przekroczyæ 15m, licz¹c po œladzie rurek powietrza ster.
- przewody impulsowe powietrza musz¹ byæ pod³¹czone z zapasem (pêtl¹ min. 1 m). Wymagane jest
montowanie do elelmentu sta³ego rurek impulsowych. Czêœæ przy³¹czeniowa do szafy rurek nie mo¿e byæ
zaizolowana.
- elementy z³¹czne przewodów impulsowych i szafy musz¹ byæ dok³adnie oczyszczone, po³¹czenie musi byæ
szczelne.
- na wlocie przewodu zasilaj¹cego w powietrze szafê musi byæ zainstalowany filrt i zawór odcinaj¹cy.
- w przypadku wyst¹pienia niskich temperatur, szafa musi byæ wyposa¿ona w uk³ad grzewczy, lub trzeba j¹
instalowac w ogrzewanym pomieszczeniu, przewody powietrzne zaizolowaæ aby nie dopuœciæ do zamarzniêcia
kondensatu w rurkach. W takich sytuacjach nale¿y konsultowaæ sie z producentem.
- na przewodach impulsowych nie mo¿e byæ ¿adnych odciêæ ani innej armatury, nie mo¿e byæ te¿
jakichkolwiek innych odbiorów.
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Pozycja
A
B
C
D
E
F
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J
K
L
M
N
O
P,Q,R

Przy³¹cze do ...

Oznaczenie
Manometr ciœnienia otwieraj¹cego - 1 zaw. bezp.
Manometr ciœnienia zamykaj¹cego - 1 zaw. bezp.
Manometr ciœnienia zasilaj¹cego
Manometr ciœnienia otwieraj¹cego - 2 zaw. bezp.
Manometr ciœnienia zamykaj¹cego - 2 zaw. bezp.
Manometr ciœnienia steruj¹cego
Manometr impulsu I
Manometr impulsu II
Manometr impulsu III
Przy³¹cze powietrza otwieraj¹cego - 1 zaw. bezp.
Przy³¹cze powietrza zamykaj¹cego - 1 zaw. bezp.
Przy³¹cze powietrza otwieraj¹cego - 2 zaw. bezp.
Przy³¹cze powietrza zamykaj¹cego - 2 zaw. bezp.
Zawór odcinaj¹cy powietrza zasilaj¹cego
Przy³¹cze zdalnego sterowania
Przy³¹cza impulsów ciœnieniowych

M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5
G1/4 "
G1/4"
G1/4"
Rura A
18x2 lub A
18x1,5
Rura A
18x2 lub A
18x1,5
Rura A
18x2 lub A
18x1,5
Rura A
18x2 lub A
18x1,5
Kabel LYS 3x0,75
Rura A
32x6

Jakoœæ powietrza steruj¹cego wg ISO 8573-1
3

- klasa cz¹steczek powietrza 4 lub lepsza (tj. max. wielkoœæ cz¹steczki 15 ?
m, max. koncentracja 8 mg/m )
- klasa wody 4 lub lepsza (tj. punkt kondensacyjny max. +3°C), dla temperatury otoczenia poni¿ej punktu
krzepniêcia, zalecane jest ogrzewanie szafy steruj¹cej
- klasa oleju 3 lub lepsza (tj. max. koncentracja 1mg/m3)
Zu¿ycie powietrza streruj¹cego
- zu¿ycie w stanie uœpienia (zawór bezp. zamkniêty, wyciek powietrza przez dysze)
- zu¿ycie kiedy zawór bezp. zaczyna siê otwieraæ (krótki czas, szczyt)
- zu¿ycie kiedy zawór bezp. jest otwarty (wyciek powietrza przez membranê zaworu)

3

0,12Nm /h
8,5 Nm3/h
5,0 Nm3/h

Przy³¹czenie impulsów ciœnienia
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Impuls
ciœnienia

zakres dostawy

Rozmiar koñcówki

1m

A
32 x 6
Mocowanie przewodu
impulsowego
Pêtla przewodu
A
32 x 6

- rurka A
32x6 na PN 400, dla mniejszego PN
konsultacja z producentem.
- przewody impulsowe oraz mocowanie nie s¹
czêœci¹ dostawy
RP 5340
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Po³¹czenie zaworu bezpieczeñstwa z szaf¹ steruj¹c¹
Po³¹czenie powietrza steruj¹cego

Z³¹czka Dn15
(M27x1,5)
Rurka A
18x2 (18x1,5)

Zielony przewód

Niebieski przewód

Rurka A
16mm

Z³¹czka Dn15
(M27x1,5)

zakres dostawy
Z³¹czka DN13
(M22x1,5)
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Wê¿yk DN13x250
(M22x15)

- z³¹czki przewodów nie s¹ czêœci¹ dostawy
- rurki przed monta¿em nale¿y dok³adnie
wyczyœciæ
- rurki nale¿y pomalowaæ zgodnie z kolorami na
szafie

Po³¹czenie zaworu bezpieczeñstwa z szaf¹ steruj¹c¹
Przy monta¿u przewodów powietrznych nale¿y u¿ywaæ zalecanych rozmiarów rur. Koñce musz¹ byæ g³adkie i
równe. Do z³¹czek nale¿y wk³adaæ pierœcienie uszczelniaj¹ce dobr¹ stron¹. Zalecamy u¿ycie przewodów
powietrznych ze stali nierdzewnej. Tam gdzie jest zwiêkszona wilgotnoœæ powietrza jest to konieczne.
- rurki oraz z³¹cza nale¿y pomalowaæ:
zielone- powietrze zamykaj¹ce
niebieskie - powietrze otwieraj¹ce
Na takie kolory oznaczone s¹ koñcówki z zaworze oraz szafie, zabezpiecza to przed pomy³kowym po³¹czeniem.
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3

Uk³ad zasilaj¹cy
Zawór kulowy - powietrze otwieraj¹ce (2 zaw. bezp.)
Zawór kulowy - powietrze otwieraj¹ce (1 zaw. bezp.)

Zawór kulowy - powietrze zamykaj¹ce (2 zaw. bezp.)
Zawór kulowy - powietrze zamykaj¹ce (1 zaw. bezp.)
Zawór kulowy:
- otwarty: r¹czka kierunkiem do przodu - do walca zaw. bezp. jest podane powietrze (otwieraj¹ce lub
zamykaj¹ce)
- zamkniêty:
- r¹czka kier. w dó³ (powietrze otwieraj¹ce)
po³¹czenie ciœnienia do walca jest zamkniête, otwarte
- r¹czka kier. w górê ( powietrze zamykaj¹ce)
po³¹czenie z atmosfer¹

}

Powiet. otwieraj¹ce
Przy³¹cze

3

1

2

4

Zawór kulowy - stan
Otwieraj. 1

Zamykaj. 1

N1

1 - Otwarty

2 - Otwarty

3 - Zamkniêty 4 - Zamkniêty

T1

1 - Zamkniêty

2 - Otwarty

3 - Zamkniêty 4 - Zamkniêty

N2

1 - Otwarty

2 - Otwarty

3 - Otwarty

4 - Otwarty

T2

1 - Zamkniêty

2 - Otwarty

3 - Zamkniêty

4 - Otwarty

TN

1 - Zamkniêty

2 - Otwarty

3 - Otwarty

4 - Otwarty

Otwieraj. 2

Zamykaj. 2

Powiet. zamykaj¹ce

N1, T1 - po³¹czenie dla 1 zaw. bezp.
N2, T2, TN - po³¹czenie dla 2 zaw. bezp.
Schemat po³¹czenia jest umieszczony na drzwiczkach szafy.

Zdalne sterowanie
- zawór elektromagnetyczny typ SC G325B011 NO G1/8,
230V/50Hz, producent Asco Joucomatic
- producent zastrzega prawo do zmiany typu zaworu .
- Zawory bezp. pod³¹czone w uk³adzie T1 lub T2 nie
mo¿na zdalnie sterowaæ.
-niedozwolone jest u¿ycie wy³acznika zamiast
przycisku sterowniczego
-w projekcie elektrycznym nale¿y zachowaæ zasadê
przejrzystoœci, zgodn¹ z systemami awaryjnymi
- ka¿da szafa ma zabudowany zawór el-mag. a w
przypadku pod³¹czenia zdalnego sterowania musi byæ na
panelu sterowniczym przycisk do sterowania
pod³aczonych zaworów

Szafa steruj¹ca

Zaw. bezp. zamkniêty
Niebieski

RP 5340

Br¹zowy
Kabel LYS 3x0.75
~230V, 50Hz
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¯ó³to-zielony
Zaw. bezp. otwarty

Zawór elektromagnetyczny
trójdrogowy SC G325B011
DN2,4 7bar 230V 50Hz
Zakres dostawy producenta
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Wewnêtrzne ogrzewanie
W przypadku kiedy szafa bêdzie umieszczona w miejscu nara¿onym na niskie temperatury, musi byæ
wyposa¿ony w wewnêtrzne ogrzewanie. Sk³ada siê ono z uk³adu trzech sekcji grzewczych ( ka¿dy o mocy 60W),
termostatu, a szafa jest wewnêtrznie izolowana.Takie wyposa¿enie gwarantuje poprawn¹ pracê w temperaturze
do -10°C. Napiêcie zasilaj¹ce (230V/50Hz) przy³acza sie za pomoc¹ z³acza konektorowego, umieszczonego w
lewej dolnej czêœci szafy. Schemat po³¹czeniowy *071/03/04.
Przewody powietrzne nale¿y zaizolowaæ tak, aby niedopuœciæ do zamarzniêcia kondensatu lub wody w filtrze
powietrza zasilaj¹cego.
W przypadku gdyby dosz³o do zamarzniêcia szafy (rurek Burdona), przewodów impulsowych, nale¿y
natychmiast je ogrzaæ oraz wykonaæ kontrolê - wezwaæ serwis.

Podstawowe zasady monta¿u
- szafê umieœciæ w bezpiecznej odleg³oœci od zaworu bezp. , ale jeœli to mo¿liwe tak, aby zawór by³
widoczny od szafy. Zwracaj¹c uwagê na drogi ewakuacyjne, ³atwoœæ dostêpu oraz temperaturê
otoczenia. Szafa mo¿na umieœciæ obok kot³a z zachowaniem maksymalnej odleg³oœci 15m. Przy pomocy
uk³adu zapowietrzaj¹cego jest wykonywany próbny wydmuch zaworu
- przed instalacj¹ zweryfikowaæ zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹. Nastawy szafy musza byæ zgodne z
wymaganiami pod³¹czanego zaworu bezpieczeñstwa.

Schemat przyk³adowy po³¹czenia zaw. bezp. z szaf¹:

Po monta¿u nale¿y:

Przewód gum. DN 16x500

Mikrowy³¹czniki

Rury
wylotowe

Miejsce
zabezpiecz
Rurki impulsowe
(
A
32 x 6)

1

Pozosta³e czynnoœci wykona LDM
Servis - tzw. przygotowanie do ruchu
na zimno

Kabel zdalnej sygnalizacji

- zawory kulowe muszê mieæ
po³o¿enia zgodne z podanymi na
schemacie wewn¹trz szafy.

Przewody powietrza otwieraj¹cego R A
18x1,5

- sprawdziæ funkcje i nastawy szafy

D³ugoœæ przewod. nie wiêksza ni¿ 15m

- wykonaæ przedmuchanie
przewodów po ich wczeœniejszym
od³¹czeniu od zaworu bezp.

Przewód gum. DN 16x710

Odwodnienia wylotu
Przewody powietrza zamykaj¹cego R A
18x1,5

- skontrolowaæ szczelnoœæ
przewodów powietrznych pomiêdzy
zaworem i szaf¹.

Zaw. bezp.l
SiZ 1508
PV 1509
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Szafa steruj¹ca RP 5340
(umieszczona w bezpiecznej
odleg³oœci od zaworu
bezpieczeñstwa)
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Filtr
(zdalne sterowanie)

Przewód po³¹czeniowy zaw. el-mag

Zawór odcinaj¹cy

Kontrolne ¿arówki
Przycisk

Mocowanie rurek

zakres
dostawy

RP 5340

M i n i m a l n a d ³ u g o œ æ 1m

Sterownia

Legenda:
1 - parametry powierza zasilaj¹cego
0,6 - 0,8 MPa. powietrze mysi byæ czyste,
suche, i bez oleju
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URUCHOMIENIE
Przygotowanie do uruchomienia - wykonuje LDM servis
Szafê nale¿y uruchamiaæ wraz z zaworem bezpieczeñstwa. Wykonanie tego we w³asnym zakresie musi byæ
bardzo staranne, ze zwiêkszon¹ uwag¹.
Nale¿y je podzieliæ na dwa etapy:
1. czeœæ przy zimnym kotle
2. czêœæ przy pe³nym obci¹¿eniu kot³a
Z uwagi na wykonywanie prac przy wysokich ciœnieniach nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ wszystkie zasady
bezpiecznej pracy.
Przy przygotowaniu nale¿y:
Czêœæ 1:
- sprawdziæ aby by³y wykonane wszystkie prace monta¿owe.
- sprawdziæ pewnoœæ osadzenia szafy i zaworu bezp.
- sprawdziæ poprawnoœæ po³aczenia wszystkich przewodów. Przewody powietrzne nie mog¹ byæ
zamienione.
- potwierdziæ zgodnoœæ ustawienia zaworów bloku zapowietrzaj¹cego z ustawieniami wg zaleceñ
- wykonaæ test funkcjonowania szafy
W³asne uruchomienie
Dla zagwarantowania poprawnej pracy uk³adu nale¿y pod³¹czyæ powietrze (0,4 do 0,8 MPa) do szafy. Szafê
nale¿y chroniæ przed uszkodzeniem i niepowo³an¹ obs³ug¹ i wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
- 1x tydzieñ skontrolowaæ manometry A ,B ,C , D, E, F na szafie.
Musz¹ wskazywaæ:
A - 0,4 MPa (4,0 bar ?
0,5 bar) powietrze otwieraj¹ce 1 zaw. bezp.
B - 0,4 MPa (4,0 bar ?
?
0,5 bar) powietrze zamykaj¹ce 1 zaw. bezp.
C - 0,4 MPa (4,0 bar ?
0,5 bar) ciœnienie powietrza zasilaj¹cego w szafie
D - 0,4 MPa (4,0 bar ?
0,5 bar) powietrze otwieraj¹ce 2 zaw. bezp.
E - 0,4 MPa (4,0 bar ?
0,5 bar) powietrze zamykaj¹ce 2 zaw. bezp.
F - 0,14 MPa (1,4 bar ?
0,1bar) ciœnienie powietrza steruj¹cego w szafie
Jeœli manometry wskazuj¹ inne wartoœci nale¿y wykonaæ regulacjê.

W szafie w uk³adzie steruj¹cego powietrza jest
umieszczony zawór kulowy “S”, który podobnie jak
zawór elektromagnetyczny umo¿liwia odciêcie
ciœnienia do dyszy “V”. Przy uruchomienu r¹czka
zaworu powinna byæ keirunkiem do przodu. przu
zamkniêciu powietrza, kierunkiem w górê.
Za œrodkowym manometrem z dyszy jest
umíeszczony trójdrogowy zawór
elektromagnetyczny - V. Zawór pozostaje otwarty,
gdy nie ma nadanego napiêcia. Po sygnale zawór
elektromagnetyczny zamyka wejœcie i wypuszcza
powietrze steruj¹ce z membrany zaworu.

RP 5340
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OBS£UGA
Bie¿¹ca obs³uga:
a) nastawa ciœnienia szafy steruj¹cej (LDM servis). Wartoœæ ciœnienia 0,4 Mpa (4 bar) (manometry A, B, C, D, E)
nastawia siê zaworem redukcyjnym “T”, a ciœnienie steruj¹ce 0,14 Mpa (1,4 bar) (manometr F) zaworem “U”.

T - zawór redukcyjny 0,4 MPa (4bar)

U - zawór redukcyjny 0,14 MPa (1,4bar)

S - zawór odcinaj¹cy kulowy

A
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D

E

F

V - zawór elektromagnetyczny

Szafa steruj¹ca
Zawór odcinaj¹cyl
RP 5340
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Dla lepszej pracy proponujemy
zainstalowanie zaworu odcinaj¹cego
pozwalaj¹cego na wydmuch
zanieczyszczeñ i wody.
Takie wykonanie jest niezbêdne przy
niskiej jakoœci powietrza.

RP 5340
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b) kontrola i czyszczenie filtra powietrza w szafie (LDM servis). Kontrolê t¹ przeprowadza sie poprzez
odkrêcenie sruby spustu, w przypadku wiekszego zanieczyszczenia wod¹, olejem lub cz¹stakio sta³ymi nale¿y
zdemontowaæ i wyczyœciæ wk³¹d filtruj¹cy. Prace te nale¿y wykonywaæ przy odciêciu ciœneinia powietrza do szafy
(zamkniêty zawór “N”). Przy demonta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na uszczelkê gumow¹ korka, aby nie zosta³a
zniszczona, ani zsuniêta.
Mo¿liwe ustarki i sposoby ich usuniêcia.
Usterka:
Manometr - B lub E niepokazuje 0,4 MPa - zawór bezp. mo¿e siê otwieraæ
Naprawa:
1 - skontrolowaæ szczelnoœæ instalacji powietrza zamykaj¹cego, zawory kulowe musz¹ byæ w pe³ni otwarte i
musz¹ byæ szczelne.
2 - zamkn¹æ ciœnienie powietrza do szafy zaworem “N” i wyczeœciæ dysze “V”, jak opisuje pkt. b).
Usterka:
Szafa steruj¹ca zamarz³a (kondensat w przewodach impulsowych i ciœnieniowe czêœci szafy) - objawia sie
przedwczesnym otwarciem zaworu bezp. i pojawieniem sie pary
Naprawa:
1 - nale¿y jak naszybciej odmroziæ uk³ad
2 - nastêpnie nale¿y:
- zweryfikowaæ nastawy ( jeœli nie dosz³o do uszkodzeñ mechanicznych)
- przy wiêkszych uszkodzeniach nale¿y wymieniæ uszkodzone elementy i wezwaæ serwis
Usterka:
Pêkniety przewód kontrolnego powietrza ( plastikowa rurka od/do dysz). Otwarcie zaworu bezp. przy ciœnieniu
ni¿szym ni¿ wartoœæ zadana.
Naprawa:
Kontrola i wymiana uszkodzonych elementów.
Usterka:
Uszkodzona membrana w zaworze membranowym. membrána v membránovém ventilu. Otwarcie zaworu
bezp. przy ciœnieniu ni¿szym ni¿ wartoœæ zadana.
Naprawa:
Kontrola i wymiana uszkodzonych elementów.
Usterka:
Uszkodzenie przewodu gumowego doprowadzaj¹cego ciœnienie powietrza zamykaj¹cego. Otwarcie zaworu
bezp. przy ciœnieniu ni¿szym ni¿ wartoœæ zadana.
Naprawa:
Kontrola i wymiana uszkodzonych elementów.
Uwaga: wszystkie wy¿ej wymienione usterki nie maj¹ jakiegokolwiek wp³ywu za gwarancjê
zabezpieczenia ciœnieniowego kot³a ( otwarcia zaworu bezpieczeñstwa)
Roczna rewizja:
- kontrola i czyszczenie dysz

- kontrola i ustawienie manometrów
- czyszczenie filtra
Rewizja wykonywana co 3 lata:
Wykonaæ czyszczenie wszystkich elementó i dok³adnie sprawdziæ dzia³anie funkcji wszystkich czêœci szafy.W
przypadku uszkodzeñ, wymieniæ zu¿yte elementy na nowe.
Czêœci zamienne niebêdne przy rewizji co 3 lata:
Membrana - 3 szt.
Kr¹¿ek O-ring 9x5 - 6 szt.

RP 5340

Akcesoria:
Wê¿yk DN 13x250 - 1 szt.
Rurka prosta DN 13 - 1 szt.
Pierœcieñ DN 15 - 4 szt.
Konektor - 1 szt.
Klucz - 1 szt.
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ZÁKOÑCZENIE
Gwarantujemy poprawnoœæ dzia³ania i uzyskoanie oreœlonych w dokumentacji parametrów zgodnych z danymi
przedstawionymi w kartach obliczeñ.
Zalecamy ko¿ystanie z wyspecjalizowanego serwisu LDM gwarantuj¹cego fachowoœæ wykonywanych
prac.Pracownicy serwisu LDM posiadaj¹ wszelkie niezbêdne certyfikaty i dopuszczenia oraz posiadaj¹ g³êbok¹
wiedzê i doœwiedczenie.Dla ka¿dego serwisowanego urz¹dzenia wydawane s¹ œwiadectwa certyfikacji i
utswienia oraz kontroli okresowej.
Po kontroli zawory s¹ plombowane.
U¿ytkownik otrzymuje odpowiednie protoko³y.
Informacje - przestawienie szaf steruj¹cych
Szafa jest produkowana na konkretne wartoœci nastaw i parametrów. Mo¿liwe s¹ zmiany w pewnym zakresie,
jednak nale¿y je zawsze uzgadniaæ z producentem i serwisem. Odpowiednie nowe nastawy wykonywane sa
przez serwis LDM.
Gwarancyjny i pogwarancyjny serwis, rewizje, repasacje, przygotowanie do ruchu, dostawy czêœci
zamiennych prowadz¹:
®

1015
LDM servis spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
Czech Republic
tel.
tel.záznam.
fax
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+420 465 502 411-13
+420 465 502 412
+420 465 531 010

Zak³ad produkcyjny:
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
Czech Republic
tel.

+420 465 502 511

Przedstawicielstwo w Polsce:
LDM Polska Sp. z o.o..
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
POLSKA
tel.

+48 32 730 56 33
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