
Zastosowanie:
Automatyczny membranowy zawór odcinaj¹cy „Oilstop F” firmy
Oventrop montowany jest w instalacji ogrzewania olejowego wg
DIN 4755, w której maksymalny poziom zwierciad³a oleju w zbiorniku
le¿y powy¿ej najni¿szego punktu przewodu ssawnego. Zapobiega
niekontrolowanemuopró¿nieniu siê zbiornikawprzypadku rozszczel-
nienia elementów instalacji w³¹czonych za zaworem. Zabudowa
mo¿liwa zarówno w systemie jednoprzewodowym (z nawrotem
lub bez), jak te¿ w przewodzie ssawnym systemu dwuprzewodowego.

Nr art. 210 41 51 Wysokoœæ zabezpieczenia 1,8 m
Nr art. 210 41 52 Wysokoœæ zabezpieczenia 2,4 m
Nr art. 210 41 53 Wysokoœæ zabezpieczenia 3,0 m

Zasada dzia³ania:
W stanie spoczynku (czas przestoju palnika) zawór dociœniêty
sprê¿yn¹ odcina przep³yw w przewodzie ssawnym. Pracuj¹ca
pompa palnika wytwarza podciœnienie dzia³aj¹ce na membranê,
która podnosi poprzez popychacz grzybek zaworu. Podczas
dzia³ania palnika otwarty zawór umo¿liwia przep³yw oleju.
Przy wyst¹pieniu nieszczelnoœci w przewodzie ssawnym spada
podciœnienie. Odci¹¿ona membrana przestaje naciskaæ popy-
chacz i sprê¿yna natychmiast zamyka zawór.

Zalety:
– ma³a strata ciœnienia
– mo¿liwoœæ próby szczelnoœci instalacji do 6 bar

przy wbudowanym zaworze
– zwarta konstrukcja
– mo¿liwoœæ wyposa¿ania ju¿ pracuj¹cych instalacji
– dzia³anie bez u¿ycia dodatkowej energii
– membrana i inne elementy wewnêtrzne zaworu

zabezpieczone przed nieuprawnion¹ manipulacj¹
– brak koniecznoœci konserwacji
– spe³nia wymagania przysz³ej normy dot. zasad zabezpiecza-

nia instalacji przed niekontrolowanym wyciekiem oleju.

Monta¿ i uruchomienie:
Ró¿nica wysokoœci ∆hv pomiêdzy automatycznym membrano-
wym zaworem odcinaj¹cym i najni¿ej po³o¿onym punktem prze-
wodu ssawnego nie mo¿e przekroczyæ zastosowanej wartoœci
wysokoœci zabezpieczenia (wyt³oczonej na œrubie zaœlepiaj¹cej)!
Zawór nale¿y wbudowaæ w przewodzie ssawnym w miejscu
le¿¹cympowy¿ejmaksymalnego poziomu zwierciad³a olejuw zbior-
niku, zgodnie ze strza³k¹ wyt³oczon¹ na korpusie zaworu. Zawór
mo¿e pracowaæ w ka¿dym po³o¿eniu. Zalecana jest jednak pozy-
cja pozioma z komor¹ membrany skierowan¹ w dó³.
Przy monta¿u zaworu nale¿y unikaæ naprê¿eñ poprzecznych i po-
ziomych i umiejscawiaæ go w pomieszczeniach suchych i ³atwo
dostêpnych. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby do wnêtrza komory
membrany nie dosta³y siê ¿adne cia³a obce (np. wiórki metalowe).
Otwór w obudowie komory nie mo¿e byæ zanieczyszczony lub za-
mkniêty. Dla unikniêcia zak³óceñ w pracy zaworu nale¿y chroniæ
go przed zanieczyszczeniami (np. stosuj¹c w przewodzie przed
nim sitko lub filtr).
Próba szczelnoœci instalacji jest mo¿liwa przy wbudowanym za-
worze, przy zastosowaniu ciœnienia próbnego max 6 bar. Otwór
w obudowie komory membranowej powinien byæ ³atwo dostêpny
ze wzglêdu na koniecznoœæ zalania przewodu ssawnego przy
pierwszym uruchamianiu instalacji. Za pomoc¹ np. stêpionego
cienkiego gwoŸdzia wsuniêtego w otwór w obudowie komory na-
le¿y naciskaæ membranê tak d³ugo, dopóki startuj¹ca pompa pal-
nika nie zaleje ca³kowicie przewodu ssawnego. Od tego momentu
zawór dzia³a automatycznie.
Kontroli zastosowanej wysokoœci zabezpieczania mo¿na doko-
naæ symuluj¹c rozszczelnienie instalacji w najni¿ej po³o¿onym
miejscu przewodu ssawnego (np. przez od³¹czenie filtra). Wmiej-
scu nieszczelnoœci nie mo¿e wyp³ywaæ olej, w przeciwnym razie
nale¿y zainstalowaæ zawór o wy¿szej wartoœci wysokoœci zabez-
pieczenia. Niedopuszczalna jest manipulacja maj¹ca na celu
zmianê ustawienia fabrycznego !

Wymiary:

W przypadku koniecznoœci dok³adnego dopasowania wysokoœci
zabezpieczenia w zakresie od 1 do 4 m nale¿y zastosowaæ auto-
matyczny membranowy zawór odcinaj¹cy nr art. 210 41 03, z mo-
¿liwoœci¹ p³ynnej (bezstopniowej) regulacji tej wysokoœci.

Dane techniczne:
Przepustowoœæ oleju przy stracie
ciœnienia max 200 l/h przy 40 mbar
Wysokoœæ zabezpieczenia ∆hv 1,8 m/ 2,4 m / 3 m
Przy³¹cza G 3/8 GW (gw. wewn.)

przystosowany do z³¹czki
zaciskowej 6-8-10-12 mm

Po³o¿enie zabudowy wskazane poziome
Max ciœnienie próbne 6 bar
Max temperatura pracy 40°C

Osprzêt:
Komplet przy³¹czeniowy 6 mm nr art. 212 70 50
(z³¹czki zaciskowe) do 8 mm nr art. 212 70 51
przy³¹czenia rur miedzianych 10 mm nr art. 212 70 52

12 mm nr art. 212 70 53

Normy, certyfikaty:
Kontrola TÜV, wg DIN 4736 czêœæ 2
Znak zgodnoœci (znak Ü) z przepisami budowlanymi landu:
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System zapewnienia jakoœci w firmieOventrop posiada
certyfikat zgodnoœci z norm¹ DIN-EN-ISO 9001. „Oilstop F” automatyczny membranowy zawór

odcinaj¹cy ze sta³¹ wysokoœci¹ zabezpieczenia

Wysokoœæ
zabezpieczenia
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Poni¿szy diagram s³u¿yæmo¿e pomoc¹w ustaleniu odpowiedniej
d³ugoœci przewodu ssawnego dla znanych wartoœci natê¿enia
przep³ywu oleju i œrednicy wewn. tego przewodu. Jest on wykre-
œlony przy za³o¿eniu, ¿e fabrycznie ustawiona wysokoœæ zabez-
pieczenia (wyt³oczona na œrubie zaœlepiaj¹cej) odpowiada
rzeczywistej ró¿nicy wysokoœci ∆hv.
Je¿eli wartoœæ ∆hv jest ni¿sza od wysokoœci zabezpieczanej,
nale¿y przewidzieæ koniecznoœæ dodatkowej straty ciœnienia -
ok. 85 mbar na ka¿dy metr ró¿nicy obu wysokoœci.

W praktyce stratê tê osi¹ga siê zwiêkszaj¹c prêdkoœæ przep³ywu
w przewodzie poprzez jego skrócenie. Ró¿nica wysokoœci rzêdu
0,5 m wymaga zastosowania przewodu o d³ugoœci o ok. 10-15%
mniejszej od wynikaj¹cej z diagramu. Przy natê¿eniu przep³ywu
oleju ponad 100 l/h nale¿y z niej odj¹æ dalsze 5-10%.
Niezastosowanie siê do powy¿szych zaleceñ mo¿e powodowaæ
zak³ócenia w pracy instalacji !

Podane wartoœci s¹ miarodajne dla przewodu ssawnego bez ko-
lanek, z uwzglêdnieniem oporu miejscowego armatury przedsta-
wionej na poni¿szym przyk³adzie instalacji (automatyczny membra-
nowy zawór odcinaj¹cy, filtr/„TOC-DUO”). Przy wykorzystaniu
maksymalnej mo¿liwej d³ugoœci przewodu ssawnego pompa palnika
musi zapewniæ podciœnienie o wartoœci ok. –0,4 bara. Kolanka,
zawory odcinaj¹ce i prze³¹czaj¹ce lub inne elementy wbudowane

w przewód ssawny pomiêdzy automatycznym membranowym
zaworem odcinaj¹cym i palnikiem jak te¿ olej o ni¿szej tempera-
turze (zbiorniki ziemne, nieogrzewane pomieszczenia magazy-
nowe, przewody biegn¹ce na zewn¹trz itp.) powoduj¹ dodatkowe
straty ciœnienia. Mog¹ one powodowaæ koniecznoœæ dalszej
redukcji d³ugoœci przewodu ssawnego w stosunku do wynikaj¹cej
z diagramu.
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Przyk³ad instalacji:

Zawór membranowy

Zbiornik

Flexo-Bloc

W instalacji dwuprzewodowej,
przewód powrotny ze swobodnym
wyp³ywem w zbiorniku

System jednoprzewodowy

System dwuprzewodowy

Palnik
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Przewód ssawny

Przewód ssawny

„TOC-DUO”

Przewód powrotny

Palnik

OVENTROP Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice
ul. Polna 36 B
tel. (0-22) 722 96 42
tel. (0-22) 722 94 47
fax (0-22) 722 96 41
www.oventrop.pl


