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Instrukcja montażu i obsługi 
 
 

  
 

Reduktor ciśnienia do instalacji butlowych 
Pos: 8 /Anl eitung en A5/Textmar ken/Inhaltsverzeichnis/Kennzeichnung / Bild @ 7\mod_1407757570415_0.docx @ 82222 @  @ 1 
 

 
Pos : 6 /Anl eitung en A5/Bilder/Pi ktogramme/Pi ktogramme/CE @ 0\mod_1304512113206_0.docx @ 11091 @  
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Pos : 9 /Anl eitung en A5/STAND ARDMODU LE/Ü berschriften/01. Zu di eser Anlei tung @ 0\mod_1300866118424_702.docx @ 7785 @  @ 1 
 

O TEJ INSTRUKCJI 

 

• Niniejsza instrukcja stanowi część produktu. 
• Aby eksploatować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachować 

gwarancję, należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji 
i przekazać ją użytkownikowi. 

• Należy zachować ją przez cały okres użytkowania. 
• Poza tą instrukcją obsługi należy uwzględnić przepisy, normy prawne 

i wytyczne dotyczące instalacji obowiązujące w danym kraju. 
 
Pos: 10 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/03. Allgemei nes Ausg angsdruck kons tant @ 0\mod_1304930443492_702.docx @ 11858 @  @ 1  

OGÓLNE 
W zakresie ustalonych granic ten produkt utrzymuje stałe ciśnienie wyjściowe, niezależnie od 
wahań ciśnienia wejściowego oraz zmian przepływu i temperatury. 
Pos: 11 /Anl eitungen A5/Gas/Dr uckr egelgerät/Fl aschenanschluss und Behälter mit GF @ 1\mod_1313137705499_702.docx @ 18125 @  @ 1 
 

Produkt ten można podłączyć zarówno na butlę gazu płynnego jak i na zbiornik z przyłączem 
na dużą butlę GF. 
Pos: 12 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/05. Besti mmungsgemäße Ver wendung @ 1\mod_1321448883341_702.docx @ 20968 @  @ 1 
 

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Pos: 13 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Betriebsmedi en/05.1 Betriebsmedi um @ 5\mod_1376472317047_702.docx @ 59667 @  @ 1 
 

Czynnik roboczy 
Pos: 14 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Betriebsmedi en/05.2 Fl üssiggas @ 5\mod_1380107140263_702.docx @ 64296 @  @ 1  

• Gaz płynny 
Pos: 15 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Betriebsmedi en/05.3 Inter net Betri ebsmedien QR C ode @ 7\mod_1408350152655_702.docx @ 82558 @  @ 1  

 

 
WSKAZÓWKA 
Listę mediów roboczychz określeniem oznaczenia, 
 normy oraz kraju użycia można znaleźć w Internecie pod adresem  
www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation. 

 
Pos: 16 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Allgemeine Sicherheitshinweise/Sicherheitshinweis Gas @ 1\mod_1319009666551_702.docx @ 20555 @  @ 1 
 

 

 

ZAGROŻENIE 
Wypływający gaz płynny jest łatwopalny! 
Może spowodować wybuch, ciężkie poparzenia w przypadku bezpośredniego 
kontaktu ze skórą. 

 Kontrolować regularnie szczelność połączeń! 
 Zamknąć niezwłocznie instalację w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub 

nieszczelności! 
 Usunąć z sąsiedztwa instalacji materiały łatwopalne i urządzenia elektryczne! 
 Przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa! 

   



 
 

  
 

Reduktor ciśnienia 
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Pos: 17 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/07. Vorteil e und Ausstattung @ 3\mod_1361800785516_702.docx @ 41534 @  @ 1 

ZALETY I WYPOSAŻENIE 
Pos: 18 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/SOpcj a z  wydmuchowym zawor em bezpi eczeńs twa PR V 

Zawór PRV jest wbudowanym w reduktor automatycznie działającym zabezpieczeniem, 
chroniącym podłączone urządzenia odbiorcze przed niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem. 
W przypadku powstania na wyjściu reduktora niedopuszczalnie wysokiego ciśnienia, np. pod 
wpływem promieniowania słonecznego, wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV otwiera się 
i wypuszcza nadwyżkę ciśnienia do atmosfery. Po spadku ciśnienia wydmuchowy zawór 
bezpieczeństwa PRV zamyka się samoczynnie. Wersje reduktorów z PRV są oznakowane 
znakiem „PRV”. 
Pos: 19 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Sicher hei tsei nrichtungen/Vers tell bar er Regler  @ 9\mod_1421331310494_702.docx @ 90758 @  @ 1 
 

Reduktor fabrycznie ustawiony jest na ciśnienie znamionowe 37 mbar. Jeśli podłączony 
odbiornik wymaga innego ciśnienia roboczego, można zmienić ciśnienie robocze przy 
pomocy pokrętła regulacyjnego z otworem sześciokątnym (wkręcać zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara). Maksymalne ciśnienie robocze to 50 mbar. Wartość ta zabezpieczona 
jest trzpieniem blokującym. 
Pos: 20 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/08. Anschl üsse @ 1\mod_1321449424277_702.docx @ 20988 @  @ 1 
 

ZŁĄCZA 
Pos: 21 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Anschlüsse/Ei ngang/Eing ang/Bezeichnung/Hinweis @ 3\mod_1358779919909_702.docx @ 39239 @  @ 1  

Wejście  Nazwa handlowa i rozmiary 
wg normy 

Wskazówka 
montażowa 

 

Przyłącze KOMBI (twardy)  
• z uszczelką z poliamidu i nakrętka  
• G.5 = gwint W 21,8 x 1/14-LH 

Klucz  
sześciokątny 
SW30 

Wyjście do 
wyboru 

Nazwa handlowa i rozmiary 
wg normy 

Wskazówka 
montażowa 

 

Złączka z gwintem wewnętrznym 
• H.22 = do wyboru G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, 

G 1 

Do zamocowania 
śrubunku 
wkręcanego 
z oringiem. 

 Pos: 25 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3179 @  @ 1 
 
 
Pos : 26 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/09. M ontag e @ 0\mod_1301045732868_702.docx @ 8283 @  @ 1 
 

MONTAŻ 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń 
transportowych i kompletności dostawy. 
Pos: 27 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Sichtkontroll e Metallspäne @ 0\mod_1305200673859_702.docx @ 12678 @  @ 1 

 

 
UWAGA 
Zakłócenia działania z powodu zanieczyszczeń! 
Nie jest zagwarantowane prawidłowe działanie. 

 Przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem ewentualnego występowania w 
złączach wiórków metalowych lub innych pozostałości! 

 Koniecznie usunąć wiórki metalowe lub inne pozostałości poprzez przedmuchanie 
złączy! 

 Pos: 28 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Ei nbaurichtung beachten @ 1\mod_1310461801940_702.docx @ 15766 @  @ 1 

 

 
UWAGA 
Uszkodzenie produktu z powodu nieprawidłowego kierunku montażu! 
Nie jest zagwarantowane prawidłowe działanie. 

 Dopilnować, aby kierunek montażu  był zgodny z kierunkiem pokazanym na 
obudowie produktu! 

  



 
 

  
 

Reduktor ciśnienia 
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Pos: 29 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Wer kzeug @ 0\mod_1302081937622_702.docx @ 9249 @  @ 1 
 

 

Narzędzia 
Do montażu używać wyłącznie odpowiedniego klucza widlastego. Przytrzymywać 
zawsze za króciec przyłączowy. Nie używać innego narzędzia. 

Pos: 30 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Schraubver bindungen bei DRG @ 0\mod_1305201477468_702.docx @ 12693 @  @ 1 
 

Przyłącza 
 

 
OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru i uduszenia z powodu nieszczelnych 
przyłączy! 
Obrócenie produktu może doprowadzić do wycieku gazu. 

 Nie przekręcać produktu po jego zamontowaniu i dokręceniu złączy! 
 Dokręcanie złączy jest dopuszczalne wyłącznie gdy instalacja nie jest pod 

ciśnieniem! 
 
Pos: 31 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3179 @  @ 1 
 

KONTROLA SZCZELNOŚCI 

 

UWAGA 
Niebezpieczeństwo poparzenia lub pożaru! 
Poważne poparzenia skóry lub szkody materialne. 

 Do kontroli nie stosować otwartego płomienia! 

Kontrola szczelności przed uruchomieniem 
Przed uruchomieniem sprawdzić szczelność złączy produktu! 
1. Zamknąć całą armaturę odcinającą urządzenia odbiorczego gazu. 
2. Powoli otworzyć zawór poboru gazu na zbiorniku lub zawory na butli z gazem. 
3. Spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym wg EN 14291 (np. sprayem do 
  lokalizowania wycieków, nr art. 02 601 00). 
4. Sprawdzić szczelność obserwując, czy w środku pieniącym nie tworzą się pęcherzyki. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Jeśli powstają pęcherzyki, należy dokręcić złącza (patrz MONTAŻ).  
Gdy nieszczelności nie da się usunąć, produkt nie może być użytkowany.  

 
Pos: 33 /Anl eitungen A5/ST AND ARDMODU LE/Überschriften/11. Inbetriebnahme Mont.-Dicht.  sofort @ 0\mod_1304492489034_702.docx @ 11024 @  @ 1 
 

URUCHAMIANIE 
Bezpośrednio po montażu i wykonanej KONTROLI SZCZELNOŚCI produkt jest gotowy do 
eksploatacji. 
Pos: 34 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/12. Bedi enung @ 0\mod_1305122009263_702.docx @ 12538 @  @ 1 
 

OBSŁUGA 
Pos: 35 /Anl eitungen A5/Gas/Dr uckr egelgerät/Während Betrieb, Gas flasche nicht bewegen @ 3\mod_1353567431906_702.docx @ 36155 @  @ 1 
 

 
UWAGA 
Możliwe szkodzenia produktu wskutek poruszania butlą! 
Porwana w wyniku poruszania butlą faza ciekła może doprowadzić do wzrostu 
ciśnienia w instalacji i do uszkodzenia produktu lub całej instalacji. 
Podczas eksploatacji nie poruszać butli z gazem. 

 
Pos: 36 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/13. Fehler behebung @ 2\mod_1328254909311_702.docx @ 23524 @  @ 1 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Pos: 37 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Fehler behebung/13.1. Abnor mal es Fl ammbil d @ 4\mod_1373971970193_702.docx @ 58030 @  @ 1 

Nietypowy płomień. Porównać ciśnienie nominalne na wyjściu z ciśnieniem 
nominalnym na przyłączu. 
 Jeśli wartości ciśnienia nie zgadzają się, wymienić 
  reduktor ciśnienia lub urządzenie odbiorcze gazu. 
Zmierzyć ciśnienie na wyjściu; ciśnienie nie mieści się 
w podanych granicach. 
 Sprawdzić instalację. 
 Reduktor ciśnienia jest uszkodzony, wymienić. 



 
 

  
 

Reduktor ciśnienia 
 
 

 

 

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG 
Obernbreiter Straße 2-16 • 97340 Marktbreit / Germany 

Tel.: +49 9332 404-0 • Fax: +49 9332 404-43 
E-Mail: info@gok-online.de • Internet: www.gok-online.de  
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Przyczyna błędu Działania zaradcze 
Zapach gazu.  Zamknąć dopływ gazu. 

 Przeprowadzić kontrolę szczelności. 
 

Nadal czuć zapach gazu. 
 Wyłączyć instalację gazu płynnego. 
 Skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą. 

 
Pos: 40 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/14. Austausch @ 3\mod_1366283557843_702.docx @ 44424 @  @ 1  
os: 41 /Anleitung en A5/STAND ARDMODU LE/Ü berschriften/15. Instandsetzung nach Fehl erbehebung @ 0\mod_1304425780908_702.docx @ 10956 @  @ 1 
 

NAPRAWA 
Jeśli działania wymienione w punktach ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW nie prowadzą do 
prawidłowego ponownego uruchomienia, a błąd nie dotyczy ustawień, należy wysłać produkt 
do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje osób nieuprawnionych prowadzą 
do wygaśnięcia roszczeń gwarancyjnych. 
Pos: 42 /Anl eitungen A5/ST AND ARDMODU LE/Überschriften/16. Außer betriebnahme (Fl asche) @ 0\mod_1305266461968_702.docx @ 12908 @  @ 1 
 

PRZERWANIE EKSPLOATACJI 
Zamknąć zawór butli, a następnie zawory odcinające urządzenia odbiorczego. W przypadku 
nieużywania instalacji gazu płynnego wszystkie zawory powinny być zamknięte. 

 
WSKAZÓWKA: 
Aby uniknąć wycieku gazu, wszystkie wolne przyłącza doprowadzające gaz w 
instalacji należy szczelnie zamknąć przy użyciu odpowiedniego zamknięcia. 

Pos: 43 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/21. Gewährleistung @ 1\mod_1313136902950_702.docx @ 18105 @  @ 1 
 

GWARANCJA 
Dla niniejszego produktu gwarantujemy prawidłowe funkcjonowanie i szczelność  
w określonym prawnie okresie czasu. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z przekazaniem 
towaru klientowi. Zakres świadczeń gwarancyjnych określa rozdział „§ 8 Przepisy  
o przedawnieniu” naszych warunków dostaw. 
Pos: 44 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/17. Entsorgen Gas / El ektr oni k @ 0\mod_1301483597842_702.docx @ 8413 @  @ 1 
 

UTYLIZACJA 
 

 

W trosce o środowisko naturalne nie należy wyrzucać naszych produktów do 
śmieci domowych. 
Zużyty produkt należy oddać do miejscowego punktu utylizacji lub odzysku surowców 
wtórnych. 

 
Pos: 45 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/18. Techni sche D aten @ 1\mod_1321450820797_702.docx @ 21008 @  @ 1  

DANE TECHNICZNE 
Pos: 46 /Anl eitungen A5/Gas/Dr uckr egelgerät/FL 90- 4, FL 91-4 und FL 92-4/Technische Daten @ 0\mod_1305206352076_702.docx @ 12888 @  @ 1  

Czynnik roboczy Gaz płynny zgodnie z DIN 51622 / EN 589 
Ciśnienie na wejściu 1-16 bar Znamionowe ciśnienie 

wyjściowe pd 
37 mbar lub 
50 mbar Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 16 bar 

Przepływ nominalny Mg 
 

6 kg/h Ciśnienie zadziałania PRV 150 mbar 
 Pos: 47 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Technische Daten/Weiter e D aten Typschil d DR G @ 4\mod_1367832996854_702.docx @ 48843 @  @ 1 
 

 
WSKAZÓWKA 
Dalsze dane techniczne lub indywidualne nastawienia: patrz tabliczka znamionowa 
produktu! 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
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