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Ochoz s manostatem
Stossgang mit den Druckwächter

By-pass with manostat
By - pass aux manostate
Ãàëåðåÿ ñ ìàíîñòàòîì

Ochoz s manostatem

Ochoz s manostatem je propojení vstupního a výstupního potrubí u membránových uzávìrù 
z dùvodu odstranìní rázu, pøièemz je manostat zabudován pøímo do konstrukce ochozu.

Pøi otevírání membránového uzávìru v pøípadì, ze za uzávìrem je prázdné potrubí
dojde k rázu. Ráz je intenzivnìjší v pøímé závislosti s provozním pøetlakem.

Do ochozu je zabudován elektromagnetický dvojcestný ventil bez napìtí zavøený a na 
výstupním potrubí ochozu je zabudován manostat. Pøi vypnutí uzávìru mùze dojít k 

vyèerpání plynu za uzávìrem, a  potrubí za ním je bez pøetlaku plynu. Pøi znovunajetí je 
manostat nejprve pøepnut  k otevøení dvojcestného ventilu v ochozu, ochozem se bez 

rázu naplní potrubí za uzávìrem, manostat pøi dostateèném pøetlaku ve výstupním potrubí 
pøepne dvojcestný ventil v ochozu na trojcestný ventil uzávìru, uzávìr BAP otevøe bez rázu.

Toto zaøízení podle vyjádøení vypracovatele této normy firmy GAS s.r.o. není ochozovým 
potrubím ve smyslu ÈSN 07 0703 èlánek 89.

Nemá smysl používat ochoz k uzávìru s pracovním pøetlakem NT 1 - 5 kPa. 
Pøi tak nízkém pøetlaku ráz prakticky nevznikne.

Ochoz s manostatem je propojení vstupního a výstupního potrubí u membránových uzávìrù 
z dùvodu odstranìní rázu, pøièemz je manostat zabudován pøímo do konstrukce ochozu.

Pøi otevírání membránového uzávìru v pøípadì, ze za uzávìrem je prázdné potrubí
dojde k rázu. Ráz je intenzivnìjší v pøímé závislosti s provozním pøetlakem.

Do ochozu je zabudován elektromagnetický dvojcestný ventil bez napìtí zavøený a na 
výstupním potrubí ochozu je zabudován manostat. Pøi vypnutí uzávìru mùze dojít k 

vyèerpání plynu za uzávìrem, a  potrubí za ním je bez pøetlaku plynu. Pøi znovunajetí je 
manostat pøepnut  k otevøení dvojcestného ventilu v ochozu, ochozem se bez 

rázu naplní potrubí za uzávìrem, manostat pøi dostateèném pøetlaku ve výstupním potrubí 
pøepne dvojcestný ventil v ochozu na trojcestný ventil uzávìru, uzávìr BAP otevøe bez rázu.

nejprve 

Toto zaøízení podle vyjádøení vypracovatele této normy firmy GAS s.r.o. není ochozovým 
potrubím ve smyslu ÈSN 07 0703 èlánek 89.

Nemá smysl používat ochoz k uzávìru s pracovním pøetlakem NT 1 - 5 kPa. 
Pøi tak nízkém pøetlaku ráz prakticky nevznikne.



ARMAGAS s.r.o. Tøinec, 
tel./fax: +420 - 558 533 547/ 558 536 975
odbyt@armagas.cz

ARMAGAS s.r.o. Tøinec, 
tel./fax: +420 - 558 533 547/ 558 536 975
odbyt@armagas.czs. r. o.s. r. o.

T   Ø   I   N   E   CT   Ø   I   N   E   C

®®

Rozmìrové schéma
Die Fläche Schema
Dimensional scheme

Schema des dimensions
Ñõåìà ðîçìåðîâ

Rozmìrové schéma

Základní rozmìry - Grunlegende Ausmasse - Basic dimensions - Dimensions fondamentales - Îñíîâíûå ðàçìåðûZákladní rozmìry

Ventil BAP

ManostatVentil ochoz
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LEGENDA:
1  Manostat
2  Ochoz
3  Ventil uzávìru
4  Pomocný ventil jen
    u typu BAP DN 100, 125 NT
    a BAP DN 150, 200

LEGENDA:

Elektrické zapojení ventilù
Elektrischer Anschluß der Ventile

Electrical connection of pilot valves

Couplage électrique des soupapes

Ýëåêòðè÷åñêèå âêëþ÷åíèå êëàïàíà

Elektrické zapojení ventilù

Rozmìr A [mm]
Abmessung - Dimension 
Dimension - ðàçìåð

Rozmìr A [mm] DN 40/50DN 40/50 DN 65/80DN 65/80 DN 100/125DN 100/125 DN 150DN 150 DN 200DN 200

180180 215215 245245 265265 295295

Tvoøení objednávacího kódu
Bildung des Bestellungskode

Creating order codes
Formation de code commande

Ñîçäàíèå êîäà çàêàçà

Tvoøení objednávacího kódu

Pøi objednání staèí za objednávacím kódem uzávìru dopsat " - ochoz s manostatem"Pøi objednání staèí za objednávacím kódem uzávìru dopsat " - ochoz s manostatem"
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Technické údaje
Technisch daten
Technical data

Caracteristiques techniques
Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Technické údaje

Typ prostøedí
Typ - Type - Type - Òèï
Typ prostøedí

Napìtí
Spannung - Voltage - Voltage - Íàïðÿæåíèå
Napìtí

Pøíkon pøítahový [VA]
Verkupplungsleistung - Power inrush - Puissance d´accouplement
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü êîììóòàöèîííàÿ

Pøíkon pøítahový [VA]

Pøíkon pøídrzný [W]
Erhaltende Leistung - Power hold
Puissance de maintient - Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü äåðæàâàÿ

Pøíkon pøídrzný [W]

Krytí  Deckung - Protection - Protection - ÏðèêðûòèåKrytí  

Nevýbušné krytí (ÈSN EN 50014)
Unexplodierbare Deckung - Nonexplosive protection 
Protection inexplosible - Âçðûâîáåçîïàñíîå ïðèêðûòèå 

Nevýbušné krytí (ÈSN EN 50014)

Teplota média [°C]
Temperatur des Mediums - Temperatures fluid 
Température du fluide - Òåìïåðàòóðà ñðåäû

Teplota média [°C]

Teplota okolí [°C]
Temperatur der Umgebung - Temperatures ambient 
Température du milieu - Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû

Teplota okolí [°C]

+2 ÷ +90+2 ÷ +90

IP65IP65

-40 ÷ +75-40 ÷ +75 -40 ÷ +65-40 ÷ +65

EN 60730EN 60730
EExm ll T3

EExm II T4
(pøi 24V SS)

EExm ll T3

EExm II T4

230V 50Hz (24V 50Hz, 24 V SS)230V 50Hz (24V 50Hz, 24 V SS)

5555

CCBB
obyèejné

Gewöhnliches Medium - Regular envir. 
Milieu ordinaire - Îáû÷íàÿ ñðåäà

obyèejné výbušné 
Explosives Medium - Explosive envir.

Milieu explosif - Âçðûâîîïàñíàÿ ñðåäà

výbušné

10,5
11,2 (24V SS)

10,5
11,2 (24V SS)

3
Prùtokový koeficient Kv [m /hod]
Durchflusskoeffizient - Flow coefficient 
Coefficient de débit - Êîýôôèöèåíò ðàñõîäà

3
Prùtokový koeficient Kv [m /hod]

0,620,62

Max. napìtí a max. proud
Spannung - Voltage - Voltage - Íàïðÿæåíèå
Max. napìtí a max. proud 250 V, 2 A250 V, 2 A

Rozsah pracovního pøetlaku [kPa]Rozsah pracovního pøetlaku [kPa] 40 - 400 (4 - 63)40 - 400 (4 - 63)

Minimální a maximální diference [kPa]Minimální a maximální diference [kPa] 10 - 100 (2 - 25)10 - 100 (2 - 25)

Krytí Deckung - Protection - Protection - ÏðèêðûòèåKrytí 

Nevýbušné krytí (ÈSN EN 50014)
Unexplodierbare Deckung - Nonexplosive protection 
Protection inexplosible - Âçðûâîáåçîïàñíîå ïðèêðûòèå 

Nevýbušné krytí (ÈSN EN 50014)

 

IP65IP65

-- EExde ll CT6EExde ll CT6

Solenoid ochozuSolenoid ochozu

ManostatManostat
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