
ANVÄNDNING:

Blockventil 2-TK/M är avsedd att användas
tillsammans med Micatrones produktfamilj
MicaFlex. Blockventilen har tre inställ-
ningsmöjligheter, Drift, Test och Kalibrer-
ing/Nollställning.

I läge Drift är systemtrycket anslutet till
givaren och kontrollmätuttagen är av-
stängda.
I läge Test är systemtrycket anslutet till
givaren och kontrollmätuttagen. Denna
funktion används då kontrollmätning skall
utföras under normal drift.
I läge Kalibrering/Nollsträllning är system-
trycket avstängt och givaren är ansluten till
kontrollmätuttagen. Denna funktion an-

vänds vid nollställning av tryckgivaren samt
vid inkoppling av yttre tryckkälla och
referensmätare vid kalibrering av tryck-
givaren.

Blockventilen är utrustad med 2st nipplar
för plastslang 8/6 till systemtrycket, 2st
slangnipplar i diam. 7mm som kontroll-
mätuttag samt 2st instickskopplingar för
anslutning mot givaren.

Blockventilen kompletteras med impuls-
ledningssatser, t.ex VR-DR, som innehåller
samtliga tillbehör för anslutning av mät-
trycket till blockventilen.
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2-TK/M

Instruktion och montageanvisning för
blockventil 2-TK/M

®

Anslutning för givare

Kontrollmätuttag

Anslutning för systemtryck



MONTAGE:

Demontera befintliga kopplingar från
givaren, OBS ! Använd en ringnyckel eller
dyl. som mothåll på den inre anslutningen
då denna ej får rotera.

Montera fast en insticknippel i vardera
tryckuttag, använd även här mothåll på den
inre anslutningen.

Skjut på blockventilen på insticksnipplarna
tills ett svagt klick-ljud hörs.

Anslut systemtrycket till dom nedre an-
slutningarna på blockventilen.

DEMONTERERING:

Pressa ner båda låsringarna på
blockventilens instickskopplingar samtidigt,
dra av blockventilen rakt ut från
insticksnipplarna.
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KAPSLING - ENCLOSURE

DRIFTLÄGE TEST KALIBRERING
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HANDHAVANDE:

DRIFT: Tryck in den röda knappen så att den gröna knappen blir synlig.
TEST: Mittläge, båda knapparna lika intryckta.
KALIBRERING: Tryck in den gröna knappen så att den röda knappen blir synlig.

låsring

Inre
anslutning


