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• PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY
• SERIA SKILLAIR® - PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY
• SERIA ONE
• REGTRONIC (1)
• SERIA SYNTESI - PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY

ZNAKOWANIE  CE  ZGODNE  Z  DYREKTYWĄ  2014/34/EU

II 3G Ex nA IIC T5 Gc  -10°C < Ta < 50°C

(1) Regtronic będzie oznaczony 

  II 3G Ex nA IIC  T5 Gc  0°C < Ta < 50°C
       
PRZEZNACZENIE

MONTAŻ

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Documento n° AT52 20/04/2016

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPERATING INSTRUCTIONS

• PRESSURE SWITCH
• SERIES SKILLAIR® - PRESSURE SWITCH
• SERIES ONE
• REGTRONIC (1)
• SERIES SYNTESI – PRESSURE SWITCH

CE marking in compliance with Directive 2014/34/EU

II 3G Ex nA IIC T5 Gc  -10°C < Ta < 50°C

(1) Regtronic will be marked

  II 3G Ex nA IIC  T5 Gc  0°C < Ta < 50°C

APPLICATION

Compressed air treatment units are designed to give compressed air the 
required pressure, lubrication and cleaning properties to suit different appli-
cations.
INSTALLATION
Units designed for use with solenoids (APR, V3V) require ones that are sui-
table for the same fields of application. This means that if a unit in category 
3G uses a solenoid marked 2GD, the entire assembly is to be considered 
3G. If a unit in category 3 G is used with a non-approved solenoid, the 
entire assembly must not be used in potentially explosive atmospheres.
Do not take in air from potentially explosive atmospheres.
Take care to prevent air from potentially explosive atmospheres from entering 
the units.
Convey any relieved air through hose pipes, do not let it enter explosive 
atmospheres.

SETTING TO WORK
Use the components in the fields of application corresponding to the catego-
ry marked on the rating plate.
In order to prevent spark ignition due to electrostatic charge
- use plastic pipes with  maximum external diameter of 20 mm;
- connect all metal parts to get an equipotential connection and then earth 
the unit.
To avoid reactions with light alloys do not use corrosive tools.
Provide suitable guards to prevent the components from being hit by falling 
objects.
Protect any unused ports with covers for slots or protection plugs.
Surfaces requiring cleaning must be of easy access.
The connectors used for the power supply must guarantee a degree of 
protection equal to or greater than IP54. Otherwise they must be properly 
protected.
N.B.: Functional and use technical specifications of each product are shown 
in Metal Work GENERAL CATALOGUE and on website www.metalwork.it.
It is advisable to consult them before installing or operating the units.
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Stacje przygotowania sprężonego powietrza FRL przeznaczone są do 

nadania sprężonemu powietrzu określonych parametrów tj. ciśnienia, 

naolejenia oraz stopnia czystości dla dostosowania do różnych aplikacji.

Do jednostek współpracujących z cewkami (APR, V3V) należy użyć cewek 

odpowiednich dla tych samych obszarów zastosowań co same jednostki. 

Oznacza to że jednostka kategorii 3G współpracująca z cewką kategorii 

2GD, po zmontowaniu jest klasyfikowana jako 3G. Jeżeli jednostka 

kategorii 3G jest używana z niezatwierdzoną cewką, wówczas cały 

zestaw nie może pracować w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Nie należy pobierać powietrza z przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Należy zapobiec przedostawaniu się powietrza z przestrzeni zagrożonej 

wybuchem do jednostki. Jakiekolwiek powietrze upustowe należy 

odprowadzić przewodem i zabezpieczyć przed dostaniem 

się do przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Jednostki muszą być zamontowane w strefie określonej na etykiecie.

Aby zapobiec wytworzeniu się iskry zapłonowej wskutek ładunku 

elektrostatycznego:

- należy używać przewodów o maksymalnej średnicy zewnętrznej 20 mm;

- celem uzyskania połączenia o równym potencjale należy połączyć 

wszystkie części metalowe i następnie uziemić jednostkę.

Aby uniknąć reakcji stopów lekkich nie używać narzędzi podatnych 

na korozję.

Zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami od spadających 

przedmiotów. Należy zabezpieczyć nieużywane przyłącza zaślepkami 

ochronnymi lub pokrywami. Powierzchnie wymagające oczyszczania 

powinny być łatwo dostępne.

Uwaga:  Parametry i dane techniczne każdego produktu są przedstawione 

w KATALOGU GŁÓWNYM Metal Work oraz na stronie internetowej 

www.metalwork.it. 

Zaleca się zapoznanie z parametrami produktów przed ich montażem 

lub uruchomieniem.
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ZAWORY REDUKCYJNE
OBJAWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

FILTR
OBJAWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

REGULATORS
PROBLEM CAUSE REMEDY

The regulator dischar-
ges air from the relief 
valve

Regulator mounted back 
to front

Check the arrows 
indicating the direction 
of flow and connect the 
regulator properly

Downstream pressure 
higher than set pressure

The air relief  stops 
when the pressures are 
balanced

The regulator does 
not reach the requi-
red pressure

Upstream pressure lower 
than set pressure

Regulate pressure 
upstream

Rated pressure too low Check the rating of the 
regulator

Excessive air intake Check the pressure/flow 
rate charts for the regula-
tor in the catalogue

Fine regulation not 
possible

Rated pressure too high To increase sensitivity, 
use a regulator with 
a rated pressure as 
close as possible to the 
desired value

After an air intake, 
the pressure is lower 
than the preset value

Regulator setting in 
descending order (from 
high to low pressure)

Pressure must be set in 
ascending order (from 
low to high pressure)

The knob does not 
rotate

Knob in  locked position Release the knob by 
pulling it upwards and 
then regulate.

FILTER
PROBLEM CAUSE REMEDY

The filter does not 
drain out condensate

RMSA tap closed Turn tap anticlockwise to 
open it

Filter  continuously 
pressurised

Press the tap to drain out 
condensate by hand

Decreased flow rate Filter clogged Replace the filtering 
element

The depurator clogs 
frequently

Presence of solid parti-
cles in the circuit

Mount a 5µm filter up-
stream  of the depurator
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Wypuszczanie 

powietrza przez 

zawór upustowy

Odwrotne podłączenie 

zaworu redukcyjnego

Sprawdzenie strzałek na 

korpusie z kierunkiem 

przepływu i poprawne 

podłączenie zaworu. 

Ciśnienie wyjściowe 

wyższe od zadanego

 Samoczynne 

zatrzymanie  upustu 

powietrza po  

wyrównaniu ciśnień.

Zawór redukcyjny nie 

osiąga wymaganego 

ciśnienia 

wyjściowego

Ciśnienie wejściowe 

niższe niż zadane

Regulacja ciśnienia 

zasilającego.

Zbyt niska wartość 

ciśnienia wyjściowego

Sprawdzenie nastawy 

zaworu redukcyjnego 

Nadmierny pobór 

powietrza

Sprawdzenie 

charakterystyki 

przepływowej dla danego 

zaworu w katalogu

Brak możliwości 

dokładnej regulacji

Zbyt wysokie ciśnienie 

wyjściowe

Aby zwiększyć czułość, 

należy użyć reduktora o 

jak najbardziej zbliżonym 

zakresie ciśnienia 

wyjściowego do ciśnienia 

wymaganego.

Po poborze 

powietrza ciśnienie 

rzeczywiste jest 

niższe od zadanego

Niepoprawny sposób 

zmiany nastawy ciśnienia 

(od ciśnienia wyższego 

do niższego)

Ciśnienie wyjściowe musi 

być nastawiane w 

poprawny sposób (od 

ciśnienia niższego do 

wyższego).

Brak możliwości 

obrotu pokrętła

Pokrętło znajduje się w 

pozycji zamkniętej

Zwolnić pokrętło poprzez 

podniesienie i regulacja. 

Filtr nie drenuje 

kondensatu

Zamknięty zawór 

RMSA

Otwarcie zaworu spustowego 

poprzez obrót pokrętła w 

kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara.

Ciągłe napowietrzenie 

filtra

Nacisnąć zawór 

spustowy celem drenażu 

kondensatu

Zmniejszenie wartości 

przepływu

Zanieczyszczony filtr Wymiana wkładu 

filtracyjnego

Częste zabrudzenie 

filtra dokładnego

Obecność cząstek 

stałych w instalacji

Montaż 5m filtra 

wstępnego przed filtrem 

dokładnym.
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SMAROWNICA
OBJAWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

20/04/2016

LUBRIFICATORS
PROBLEM CAUSE REMEDY

The lubricator does 
not lubricate

Lubricator mounted back 
to front

Check the arrows 
indicating the direction 
of flow and connect the 
lubricator properly

Oil flow regulation need-
le fully closed

Regulate properly

No air supply downstre-
am of the lubricator

The lubricator only works 
if air passes through it to 
allow oil uptake.

Oil too viscous Use recommended oils 
only (see catalogue)

Ambient temperature 
too low

Low ambient tempe-
rature may thicken the 
lubricant and cause 
malfunctions

Excessive amount of 
oil in the circuit

Flow regulation needle 
open too far

Regulate properly

V3V
PROBLEM CAUSE REMEDY

The V3V keeps 
discharging

Valve mounted  in 
reverse

Check the arrows 
indicating the direction 
of flow and connect the 
valve properly.

No air passes down-
stream

Button not active in the 
manual version

Press the operating 
button

No pneumatic control in 
the pneumatic version

Check the presence of 
the pneumatic control

No electrical control in 
the pneumatic version

Check the electric coil is 
energised

Low input pressure Check the minimum 
input pressure value in 
the catalogue and use 
the electropneumatic 
pilot-assisted version if 
necessary

No pilot pressure in the 
electropneumatic pilot-
assisted version

Supply  the pilot with air

 The V3V does not 
deactivate

Manual control of bista-
ble solenoid pilot active

Check the manual con-
trol and deactivate it

Electric coil energised Cut out the electric 
control

Pneumatic control active Cut out the pneumatic 
control
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Brak smarowania Odwrotne podłączenie 

smarownicy

Sprawdzenie strzałek na 

korpusie z kierunkiem 

przepływu i poprawne 

podłączenie 

smarownicy. 

Pełne zamknięcie iglicy 

regulacyjnej

Poprawna regulacja

Brak poboru powietrza 

za smarownicą

Smarownica pracuje 

poprawnie tylko w 

przypadku przepływu 

powietrza.

Zbyt lepki olej Używanie zalecanych 

gatunków oleju (patrz katalog).

Zbyt niska temperatura 

otoczenia 

Zbyt niska temperatura 

otoczenia powoduje 

gęstnienie oleju i 

powstania zakłóceń w 

pracy smarownicy.

Nadmierna ilość 

oleju w układzie 

pneumatycznym

Zbyt duże otwarcie 

iglicy regulacyjnej

Poprawna regulacja

ZAWÓR ODCINAJĄCY V3V
OBJAWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Ciągłe 

odpowietrzanie 

zaworu V3V

Odwrotne podłączenie 

zaworu

Sprawdzenie strzałek na 

korpusie z kierunkiem 

przepływu i poprawne 

podłączenie zaworu 

Brak przepływu przez 

zawór

Wyłączony przycisk 

w wersji sterowanej 

ręcznie

Nacisnąć przycisk 

sterujący

Brak sygnału sterującego 

w wersji sterowanej 

pneumatycznie

Sprawdzenie obecności 

pneumatycznego 

sygnału sterującego

Brak sygnału sterującego 

w wersji sterowanej 

elektrycznie

Sprawdzenie obecności 

elektrycnego sygnału 

sterującego

Zbyt niskie ciśnienie 

powietrza zasilającego

Sprawdzenie minimalnego

ciśnienia pracy dla zaworu 

w katalogu MW. Jeżeli 

konieczna jest praca przy 

niskich ciśnieniach,użycie 

zaworu z zewnętrznym 

zasilaniem pilotów.

Brak ciśnienia w

zaworach sterowania

wstępnego – pilotach.

Zasilanie zaworów

sterowania wstępnego

poprawnym ciśnieniem.

Załączone bistabilne 

sterowanie ręczne

Sprawdzenie i w razie 

konieczności wyłączenie 

sterowania ręcznego.

Załączona cewka 

sterująca

Odcięcie elektrycznego 

sygnału sterującego

Zawór V3V nie 

wyłącza się 

Załączone sterowanie  

pneumatyczne

Odcięcie pneumatycznego 

sygnału sterującego
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ZAWÓR ŁAGODNEGO STARTU APR
OBJAWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA
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APR
PROBLEM CAUSE REMEDY

No air passes down-
stream

Regulation needles fully 
closed

Open the needles as 
required

No pneumatic control in 
the pneumatic version

Check the pneumatic 
control is active

No electrical control in 
the electropneumatic 
version

Check that the electric 
coil is energised

Low input pressure Check the minimum 
input pressure value in 
the catalogue and use 
the electropneumatic 
pilot-assisted version if 
necessary

No pilot pressure in the 
electropneumatic pilot-
assisted version

Supply the pilot with air

The progressive 
starter does not start 
(immediate full-port 
passage of air)

Regulation needles fully 
open

Adjust the needles as 
required

The valve does not 
operate at full flow

Considerable air intake 
in the downstream circuit 
before the APR has com-
pleted its function

Eliminate all possible air 
bleeds or the discharge 
until APR has completed 
its function

The APR keeps 
discharging

Valve mounted  in 
reverse

Check the arrows 
indicating the direction 
of flow and connect the 
valve properly
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Brak przepływu przez 

zawór

Pełne zamknięcie iglicy 

regulacyjnej.

Otworzenie iglicy 

regulacyjnej stosownie do 

potrzeb.

Brak sygnału sterującego 

w wersji sterowanej 

pneumatycznie

Sprawdzenie obecności 

elektrycznego sygnału 

sterującego

Brak sygnału sterującego 

w wersji sterowanej 

elektrycznie

Sprawdzenie obecności 

elektrycznego sygnału 

sterującego.

Zbyt niskie ciśnienie 

powietrza zasilającego

Sprawdzenie minimalnego 

ciśnienia pracy dla zaworu w 

katalogu MW. Jeżeli konieczna 

jest praca przy niskich 

ciśnieniach,użycie zaworu z 

zewnętrznym zasilaniem 

pilotów. 

Brak ciśnienia w                      

zaworach sterowania 

wstępnego – pilotach.

Zasilanie zaworów 

sterowania wstępnego 

poprawnym ciśnieniem.

Zawór łagodnego 

startu nie uruchamia 

się (natychmiastowe 

pełne otwarcie 

zaworu).

Pełne otwarcie iglicy 

regulacyjnej.

Poprawna regulacja.

Zawór nie pracuje na 

pełnym przepływie.

Zbyt duży pobór 

powietrza w układzie do 

zapewnienia poprawnej 

pracy APR

Wyeliminowanie wszystkich 

możliwych upustów lub 

odpowietrzeń powietrza do 

momentu otwarcia zaworu 

na pełen przepływ.

Ciągłe 

odpowietrzanie 

zaworu APR.

Odwrotne 

podłączenie zaworu. 

Sprawdzenie strzałek na 

korpusie z kierunkiem 

przepływu i poprawne 

podłączenie zaworu.
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