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Technické údaje
BCP tlakový regulátor s automatickým resetováním (obr.1)
BCP omezovaè tlaku s manuálním resetováním (obr.2)
Typ

Rozsah

Regulátor Spodní limit Horní limit

[bar]

Maximální
provozní
tlak*
MWP [bar]

BCP1

-

-

0,1 a 1,1

6

BCP2

BCP2L

BCP2H

0 a 2,5

10

BCP3

BCP3L

BCP3H

0 a 6,0

16

BCP4

BCP4L

BCP4H

1 a 10

25

BCP5

BCP5L

BCP5H

2 a 16

32

BCP6**

BCP6L

BCP6H**

5 a 25

40

BCP7**

-

BCP7H**

10 a 40

63

Max. test. tlak:
Min. test. tlak:
Médium:
Max. teplota média:
Teplota prostøedí:
Kryt:
Tlakové vedení:

Funkèní testování omezovaèe
Jeliko u omezovaèe tlaku není interní monost funkèního
testování, je nutné zajistit funkèní testování zaøízení v místì
instalace kotle.
Výsledek testu musí být jasnì na oèích operátora kotle.
Test nesmí sníit bezpeènost kotle nebo uèinit tlakový
omezovaè nefunkèním (napø. pøípadným permanentním
pøemostìním).
Elektrické zapojení
Elektrické zapojení:
Zástrèka DIN 43650, str. 11 (Obr. 4)
Kontaktní zatíení:
AC-1:
AC-3:
AC-15:

Stejnosmìrný proud:
Støíbrné kontakty:
50 W, 250 V (Min. 100 mA, 24 V)
Pozlacené kontakty: 400 mA, 24 V, 10 VA (min. 4 mA, 5 V)

1.1 × MWP
1 bar
pára, voda,vzduch
max. 120°C
-20 a 70°C
IP 65
G1A

Typ èinnosti dle EN 60730:
Typ BCP 2B
Typ BCPL/ BCPH 2BD
Pouijete-li pøístroj jinak ne pøedepisuje reim AC-1, AC-3,
AC-15 èi DC-13, nemusí být jako omezovaè funkèní.

*) Pokud tlak v systému pøekroèí MWP, je ohroena
pøesnost øídícího nastavení.
**) Regulace tlaku u dvojitého vlnovce.

Kontaktní systém BCP a jakékoli další stejnì øízené externí
stykaèe èi relé by mìly být chránìny proti zkratùm a pøepìtí
s faktorem ochrany 0,6.
To znamená, e jmenovitý proud zaøízení, jak ho uvádí
výrobce, musí být znásoben koeficientem 0,6.

Instalace
Má-li se vylouèit nebezpeèí poruchy tlakové regulace, je nutno
provést instalaci pøesnì podle návodu níe.
Kryt BCP se nesmí snímat není to potøeba pøi instalaci ani pøi
pouívání.

Pøíklad:
Jmenovité zatíení pro AC15 èiní 2A.
Bezpeènostní faktor je 0,6 take pojistka musí být = 2A x 0,6
= 1,2A nebo ménì.

Zástrèka se instaluje a po nainstalování tlakového regulátoru.
Tlakový regulátor se pøipevòuje pøímo na trubku.
Vdy pouívejte klíèe (Obr.3).
Silné tlakové vibrace je tøeba ztlumit. Zpravidla postaèí tlumící
smyèka. Jako tepelnou bariéru vlote vodou naplnìnou smyèku
napøíklad 10 mm mìdìnou trubku pokud je riziko, e se tlakový
pøívod regulátoru zahøeje nad 120°C.
Parní kotle:
Spojovací trubky k omezovaèi musí být napojeny do parního
prostoru kotle a omezovaè má být chránìn proti teplotì páry
vodním tìsnìním, je-li to tøeba. Pokud je izolaèní ventil na
spojovací trubce, ventil musí mít zaøízení pro blokování polohy.
Plnì zaplavený ohøívaè teplé uitkové vody:
Omezovaè by mìl být spojen s pøívodní trubkou pøed prvním
ventilem. Tìleso omezovaèe se instaluje vertikálnì, aby se
dovnitø nedostala špína. Pokud hrozí kumulace kalu
v propojovací trubce, musí být moné trubku èistit.
Pøi èištìní trubek se nesmí odstranit vodní tìsnìní, ani se pod
nìj nesmí dostat neèistota. Navíc musí být spojovací trubka a
její spojení s kotlem navreno pro èištìní a kontroly a mít vnitøní
prùmìr nejménì:
1. Kde trubka zásobuje jen omezovaè:
- prùmìr 8 mm pokud trubka je kratší ne 1m
- prùmìr 15 mm pokud trubka je delší ne 1 m
2. Kde trubka zásobuje kromì tohoto omezovaèe i jiné:
- prùmìr 20 mm pro trubky všech délek.
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10A, 250 V
3A, 250 V
2A, 250 V
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Seøízení
DÙLEITÉ:
- Ukazatele nesmí být nastaveny mimo maximální èi
minimální znaèku na stupnici. Mohlo by to vést
k nesprávnému fungování.
- Pøi silovém pùsobení nepouívejte sílu vìtší ne 0,5 Nm,
jinak by mohlo dojít k poškození ukazatele.
- Deska se stupnicí slouí jen pro informaci. Pro pøesné
seøízení pouijte tlakové mìøidlo.
- Spodní spínací bod musí být nad hladinou absolutního
vakua!
Pokud je diference na regulátoru nastaven pøíliš vysoko,
nesepne se.
Tlakový regulátor
Deska se stupnicí pøímo ukazuje horní spínací bod i diferenci.
1. Horní spínací bod nastavte seøízením stavìcího šroubu
(Obr. 7)
2. Pak nastavte diferenci pomocí seøizovacího šroubu (Obr.
8)
3. Spodní spínací bod se rovná horní spínací bod mínus
diference:
SPODNÍ = HORNÍ - DIFERENCE
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Omezovaè minimálního tlaku
Deska se stupnicí pøímo ukazuje spodní spínací bod.
Není tu ádný ukazatel diference. Hodnota diference je fixní a
vytištìná na desce se stupnicí.
1. Spodní spínací bod nastavte pomocí seøizovacího šroubu
(obr. 7)
2. Horní spínací bod se rovná spodní bod plus diference:
HORNÍ= SPODNÍ+ DIFERENCE

Bezpeènostní poadavky

Instalace

! Je nutné dodret vnitøní pøedpisy a legislativu platnou v

pøíslušné zemi pro otázky bezpeènosti a ochrany zdraví.

! Z bezpeènostních dùvodù smí instalaci tlakové regulace

Omezovaè maximálního tlaku
Deska se stupnicí pøímo ukazuje horní spínací bod.
Není tu ádný ukazatel diference. Hodnota diference je fixní a
je vytištìná na desce se stupnicí.
1. Horní spínací bod nastavte pomocí seøizovacího šroubu
(obr. 7)
2. Spodní spínací bod se rovná horní spínací bod mínus
diference
SPODNÍ = HORNÍ DIFERENCE

provádìt jen kvalifikovaný personál vyškolený ve všech
technických otázkách jejich provozu.
! Pøed instalací musí být trubky podtlakem vyèištìny (musí být
prázdné, bez médií), aby nemohlo dojít k ohroení
operátora.
! Je dùleité odizolovat zdroj energie pøed zapojením
elektroinstalace, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem
nebo k poškození zaøízení.
Nikdy se nedotýkejte prsty ani ádnými nástroji èástí, které
jsou pod proudem.
! Je nutné pouít DIN zástrèku od firmy Danfoss a kabel
schválený pro danou aplikaci. Kabel musí mít urèitou vùli,
aby pøípadné tané síly neovlivnily vlastní zástrèku.

Ochrana nastavení
Stavìcí šrouby mají ochrannou èepièku, aby se s nastavením
nemohlo neúmyslnì pohnout (obr. 6).
Manuální resetování
K resetování pouijte šroubovák (obr. 5).
Manuální resetování je moné pouze poté, co se tlak vrátí
na nastavenou úroveò. Pøed resetováním je tøeba najít
a odstranit pøíèinu, proè se stroj vypnul.

Uvedení do provozu
Ne regulaci tlaku uvedete do provozu, zkontrolujte:
! e provozní podmínky jsou kompatibilní s tím, co je uvedeno
na štítku a v návodu.
! e všechna elektrická spojení jsou správnì propojena
! e instalace byla správnì smontována a vše drí, jak má.

BCP tlakový regulátor s automatickým
resetováním fungující jako omezovaè
Jeliko BCP tlakový regulátor nemá ádný zámek
s manuálním resetováním, je tuto funkci tøeba zajistit externì
jako souèást bezpeènostních opatøení, napø. pomocí externích
stykaèù a/nebo relé, které je ovšem nutno pouít v souladu
s poadavky normy EN50156-1 o bezpeènosti hardwarového
vybavení.

Provoz

! Toto upozornìní musí být na oèích v místì, kde je tlaková
regulace pouívána.

! Je nutné dodret všechny pøedpisy a zákony platné v daném
místì pro bezpeènost práce a ochranu zdraví.

! Personál, který provádí zásahy do regulace tlaku, musí

Externí uzávìr nesmí být zablokovaný musí se uzavøít,
pokud dojde ke ztrátì pomocné energie. Reset nesmí být
automatický, ale musí se provádìt manuálnì. Reset
pøi závadì musí vést k opakovaném uzavøení. Kdy BCP
zabrzdí další rùst èi pokles, externí bezpeènostní
mechanismus se musí pøepnout do bezpeèné polohy.

být
k tomu náleitì kvalifikován.
! Tlaková regulace musí být pravidelnì kontrolována, aby bylo
jisté, e funguje správnì.
! BCP kryt nesmí být za ádných okolností snímán.
! Je nutno zabránit jakémukoli pøetíení regulace tlaku.
Pøetíená èi poškozená regulace se musí vymìnit.
! Je dùleité odpojit zástrèku, døíve ne regulátor ze systému
vymontujeme.
! Veškeré úkony je nutno provádìt s vhodnými nástroji.
! Je odpovìdností uivatele pøesvìdèit se pravidelnì èi po
poruše, zda nikde nic neuniká.
! S touto aplikací se smí pouívat jen tlaková regulace
navrená, vyrobená a povolená firmou Danfoss. Danfoss
nepøijímá ádnou odpovìdnost za zmìny provedené na
tlakové regulaci v rozporu s instrukcemi firmy Danfoss.
! Danfoss nezodpovídá za škody zpùsobené pouitím jiných
ne originálních souèástek, pøíslušenství èi ovladaèù od
firmy Danfoss

Externí stykaèe a relé musí mít odolnost podle EN12952-11,
tj. 250 000 spínacích cyklù za podmínek podobných
podmínkám provozním a musí mít mechanickou ivotnost
3 000 000 spínacích cyklù.
Podmínky podobné provozním podmínkám zahrnují chemické
i klimatické vlivy stejnì jako elektrické a mechanické zatíení.
Stykaèe musí také splòovat normu EN60947 a relé musí
splòovat normu EN60255.
BCP s dvojitým vlnovcem
BCP6, BCP6H, BCP7 a BCP7H mají dvojitý vlnovec; vnìjší a
vnitøní (regulaèní).
Kdy tlak v systému pøekroèí nastavenou hodnotu, BCP
automaticky celé zaøízení zastaví. Systém dvojitého vlnovce
zajišuje, e nedojde k úbytku média v pøípadì poruchy
vlnovce. Porucha vnitøního vlnovce zpùsobí pokles
regulaèního tlaku o trojnásobek pod nastavenou hodnotu,
take se systém zastaví. Porucha vnìjšího vlnovce zpùsobí
pokles regulaèního tlaku o 3 bar pod nastavenou hodnotu,
co zajistí bezpeèný provoz.
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Spoleènost Danfoss nemùe pøijmout jakoukoliv odpovìdnost za pøípadné chyby v katalozích, brourách a v dalších tiskových materiálech. Spoleènost Danfoss si vyhrazuje zmìnit své produkty bez pøedchozího upozornìní.
Toto pravidlo platí i na objednané produkty, které tak mohou být dodány se zmìnami, které nevyadují zmìny i dalších souvisejících funkèních prvkù a specifikací, které byly ji døíve dojednány. Všechny ochranné znaèky
uvedené v tomto materiálu jsou vlastnìné dotyènými spoleènostmi. Název Danfoss a typ loga Danfoss jsou ochranné známky spoleènosti Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 2 83 014 111
Fax: +420 2 83 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
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Továrenská 49
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