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Alapkapcsolások



Előszó

Az ipari automatizálás különféle rendszereket és elemeket kombinál. A mechanizmusok 
mozgását és erőkifejtését általában a mechanikus, elektromos, hidraulikus és pneumatikus 
elemek biztosítják. A pneumatikus elemek egyszerű kialakításuk, gyakorlati felhasználásuk, 
kedvező ár-érték arányuk, biztonságos működésük és alacsony környezeti hatásuk miatt 
elterjedtek, szinte minden iparágban alkalmazhatóak.

A pneumatikus elemek használata elterjedt az új, progresszív iparágakban, de meg-találhatóak 
a már meglévő iparágakban is, mint például a gép-, élelmiszer-, autó- és elekrotechnikai 
iparban. A korszerű technológiákban való alkalmazás példája a félvezetők és az integrált 
áramkörök gyártása, ahol a pneumatikus elemeket minden gyártási szakaszban használják. 
Az SMC folyamatosan új elemeket fejleszt, hogy megfeleljen az iparágak növekvő és gyorsan 
változó igényeinek.

A műszaki tudományágak gyors fejlődése az új technológiai ismeretek folyamatos bővítését 
és elmélyítését igényli. A folyamatos képzés során szerzett megfelelő tudás előfeltétele 
a pneumatikus alkatrészek biztonságos és gazdaságos használatának.

Ez a könyv a pneumatikus elemek felépítésének és használatának alapjaival foglalkozik. 
A tananyag megfelel a technika mai állásának, és érthető módon magyarázza a pneumati-
kus rendszerek alapelveit és törvényeit. Áttekintést ad a használt szimbólumokról és 
azok használatáról a pneumatikus rendszerek ábráin. A könyv teljes tartalma függetlenül 
tanulmányozható az oktató magyarázata nélkül.

A szerzői kollektíva
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10. Alapkapcsolások

10. Alapkapcsolások

Néhány szelep segítségével olyan blokkokat hozhatunk létre, melyek a vezérlési funkciók 
alapját képezik. Ilyen blokkok használatával működő vezérlés állítható össze.

Az alapkapcsolásokkal segítségével megvalósítható:

– a pneumatikus munkahengerek dugattyújának vezérlése
– a szelepek vezérlése a következő funkciók biztosítására
 • távoli irányítás
 • a szelepek kimenő jeleinek változtatása

 •blokkoló mechanizmusok a munkavédelem biztosítására stb..

A levegő áramlásának növelése
A nagy átmérőjű munkahengereknek nagy mennyiségű levegőre van szükségük. A -es 
szelep, paraméterei szerint megfelel a pneumatikus munkahenger maximális, pillanatnyi 
levegőfogyasztásának. Vezérlése  az -es szeleppel, közvetve történik. A szelep közvetett 
vezérlése kiküszöböli a -es szelep átváltásához szükséges, nagy erőt. 

Ezt a kapcsolást áramláserősítőnek is hívjuk, és gyakran használjuk pneumatikus elemek 
távoli vezérléséhez. A -es nagy szelep a pneumatikus hajtás közelében van elhelyezve, az 
-es szelep pedig az elosztószekrényben.

10.1 ábra A levegőáramlás erősítése – a szelep közvetett vezérlése

1

2
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A kimeneti jel módosítása (negálás, inverzió)

Az -es szelep átkapcsolásával a -es szelep kimeneti jele megváltozik (invertálódik). Például 
a 10.2. ábrán látható -es szelepet működtetve, a -es jelű (3/2-es, alaphelyzetben nyitott) 
szelep kimenetén lévő jel megszűnik.

10.2 ábra A kimeneti jel módosítása

10.3 ábra Választás a gép két vezérlőköre között

Választás két lehetséges funkció közül

Két lehetséges funkció közüli választás esetén egy 3/2-es szelep segítségével van átkap-
csolva egy nagy, 5/2-es szelep , mellyel pl. egy kettős működésű munkahengert vezérelünk. 
Ez a bekötés a levegő áramlásának erősítésére is szolgál.

Az  jelű, 3/2-es, reteszelhető segitségével, választhatunk a két vezérlőkör vagy technológiai 
program közül. Ennek köszönhetően például az 5/2-es szelep egyik kimenete az automati-
kus programlefolyáshoz (piros jel), míg a másik a kézi irányításhoz (zöld jel) lehet rendelve. 
Ezzel a bekötéssel biztosítható például, hogy a gép kézi irányításakor (pl. szerviz), ne induljon 
el a gép automatikus programciklusa. 

Pneumatikus kijelző
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10.4 ábra Memóriafunkció megvalósítása bistabil szeleppel

10.5 ábra Az időzítő négy alap funkciója

A memóriafunkció

A bistabil szelep  működésére jellemző, hogy elég egy rövid jel ahhoz, hogy átálljon a másik 
állapotba, és ott is maradjon. Ezt a tulajdonságot használják ki a memóriafunkcióhoz. Az -es 
és -es jelű, 3/2-es szelepek aktiválása és kimeneti jeleik között eltelt idő határozza meg a 
-as, 5/2-es szelep tartózkodási idejét, az adott helyzetekben.

Pneumatikus időzítő

Az időzítés elve a pneumatikus rendszerkben az alábbiak szerint határozható meg: a beáramló 
levegő fojtásakor az adott térben fokozatosan növekszik a nyomás. A bemenő levegő megnyi-
tása és a szelep átváltása közti idő, a fojtószelep keresztmetszetétől és az időzítő légtartályának 
nagyságától függ.

A pneumatikus időzítőnek négy alapfunkciója: 

 bemenő jel 1
             0

• a kimenő jel késleltetése az időzítő
 aktiválásakor
• a kimenő jel késleltetése az időzítő
 deaktiválásakor
• impulzus a kimeneten az időzítő
 aktiválásakor
• impulzus a kimeneten az időzítő
 deaktiválásakor
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1

2

vzduchojem

10.6 ábra A kimenő jel késleltetése az időzítő aktiválásakor

A kimeneti jel késleltetése az időzítő aktiválásakor

A 10.6-os ábrán látható bekötés a kimenő jel késleltetésére szolgál, időzítő segitségével. 
Az -es jelű, 3/2-es szelep átkapcsolásakor a levegő a fojtószelepen keresztül a levegő-
tartályba áramlik, miközben a visszacsapó szelep zárva van. A -es szelep átkapcsolása akkor 
történik meg, ha a nyomás a tartályban eléri a hozzávetőlegesen 0,15 MPa értéket.

A -es jelű, 3/2-es szelep kimeneti jelének késleltetését az -es jelű, 3/2-es szelep és 
a légtartály közé helyezett fojtószelep beállítása határozza meg. Az -es szelep gombjának 
elengedésével, az alapállapotba áll, megszűnik a levegő áramlása a tartályba, és a visszacsapó 
szelepen keresztül, mely a fojtószelep része, a tartály gyors leszellőzése következik be. A le-
szellőzés következtében a tartályban lévő nyomás lecsökken, így a -es szelep a rúgó se-
gítségével visszaáll kiindulási helyzetébe, és ezáltal a kimenő jel 1-ről 0-ra változik

légtartály
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10.7 ábra A kimeneti jel késleltetése az időzítő deaktiválásakor

A kimeneti jel késleltetése az időzítő deaktiválásakor

A -es jelű, 3/2-es szelep kimeneti jelének késleltetési módja hasonló, mint az előző eset-
ben, a különbség csak annyi, hogy a fojtó-visszacsapó szelep ebben az esetben fordítva van 
bekötve. Az -es szelep átkapcsolása után a nyitott visszacsapó szelepen keresztül a lég-
tartályban lévő nyomás nagyon gyorsan túllépi a -es szelep átkapcsolásához szükséges, 
kb. 0,15 MPa nyomást. Az -es szelep alapállapotba való visszakapcsolásával megszűnik 
a levegő áramlása a tartályba, a légtartályban lévő levegő a fojtószelepen keresztül lassan 
távozik, nyomása csökken, míg eléri azt az értéket, melynél a -es szelep rúgója visszabillenti 
a szelepet az alaphelyzetébe, így a kimenő jel visszaáll 1-ről 0-ra.

10.8 ábra Kimeneti jelimpulzus az időzítő aktiválásakor

Kimeneti jelimpulzus az időzítő aktiválásakor

Az -es szelep aktiválása után a -es szelep „A” kimenete rövid időre aktív lesz. Ez a 
jel felhasználható további vezérlési funkciókra. Az alaphelyzetben nyitott -es szelep 
bemenete és vezérlőjele is a alaphelyzetben zárt -es szelep kimenetére van kötve. 
Az -es szelep aktiválása után a -es szelep kimenete addig lesz aktív, míg a fojtószelepen 
keresztül a légtartály nyomása el nem éri a -es szelep átkapcsolásához szükséges nyomást, 
és ekkor a kimenetén lévő jel 1-ről 0-ra változik.

légtartály

légtartály
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10.9 ábra Kimeneti jelimpulzus az időzítő deaktiválásakor

2

A

1

vzduchojem

3

Kimeneti jelimpulzus az időzítő deaktiválásakor

Ha a vezérlő jel megszűnése után szeretnénk impulzust generálni a kimeneten, akkor ehhez 
külön levegőforrásra lesz szükség, amit a 10.9-es ábra szerinti kapcsolással érhetünk el.

Az -es jelű, 3/2-es útszelep átkapcsolása után a -as, alaphelyzetben nyitott (N.O.), 3/2-
es útszelep lezár, ezzel egyidejűleg a -es légtartály feltöltése is elkezdődik. Amikor -es 
nyomógombot elengedik, a rugó a -as szelepet alaphelyzetbe mozgatja, így a -es légtartály 
közvetlenül az „A” kimenetre kapcsolódik. A kimenő jel időtartama a fojtószelep beállításával 
szabályozható.

légtartály
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10.10 ábra  Egyszeres működésű pneumatikus henger közvetlen vezérlése

Pneumatikus munkahengerek vezérlése

Egyszeres működésű munkahenger vezérlése

Az egyszeres működésű munkahenger és a dugattyú sebességének közvetlen 
vezérlése

A 3/2-utú, alaphelyzetben zárt (N.C.) szelep gombjának benyomása a csatlakoztatott, egy-
szeres működésű munkahenger külső véghelyzetbe történő elmozdulását idézi elő. A gomb el-
engedése után a szelep leszellőzik, és így a dugattyút a rugó alaphelyzetbe nyomja vissza. Ezt 
a bekötési módot a munkahengerek közvetlen vezérlésének nevezik. Nagy munkahengerek 
esetén, ahol nagy mennyiségű levegőre van szükség a kívánt sebesség eléréséhez, általában 
a 10.10. ábrán látható, közvetett vezérlést használják.

Az egyszeres működésű munkahenger dugattyújának sebességét általában csak a munka-
löketkor szabályozzák. A szabályzásra egy fojtószelepet használnak. A visszalöket sebessége 
a gyakorlatban, általában nincs szabályozva.
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10.11. ábra Egyszeres működésű munkahenger irányítása két helyről

Egyszeres működésű munkahenger vezérlése két helyről - VAGY funkció

Az egyszeres működésű munkahenger dugattyújának kitolása az -es vagy a -es  3/2-utú, 
alap helyzetben zárt szelepek gombjának benyomásával történik. Az -es vagy -es szelepből 
kiáramló sűrített levegőt a -as logikai szelepbe vezetik, mellyel megvalósul a VAGY logikai 
funkció - diszjunkció.

IN IN
OUT

1 2

3
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1
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10.12 ábra  Blokkolás: ÉS logikai funkció alkalmazása

Blokkolás: az ÉS logikai funkció alkalmazása

Bizonyos feladatok végrehajtásakor fontos, hogy egynél több feltételnek is eleget tegyen a ve-
zérlés. Ennek tipikus példája a sűrített levegős prés (10.12a ábra), mely csakis akkor indulhat, 
ha a védőburkolat zárva van és a 3/2-utú szelep gombja be van nyomva. 

Ha a védőburkolat be van zárva, a -es jelzésű, 3/2-utú szelep a görgős karral van átkap-
csolva. Ennek a szelepnek a levegő bemeneti csatornája össze van kötve az -es jelű, nyo-
mógombos, 3/2-utú szelep kimeneti csatornájával. Ha egyidejűleg mindkét 3/2-utú sze-
lep át van kapcsolva, a szelepek segitségével a sűrített levegő beáramolhat a pneumatikus 
munkahengerbe és kitolhatja annak dugattyúrúdját. Az ÉS (AND, UND) logikai funkció - 
konjunkció, két 3/2-es szelep sorba kapcsolásával valósul meg.

Ha a fent említett jelek még más funkciókat is betöltenek, pl. optikai kijelző aktiválása (10.12b 
ábra), a logikai funkciót a -as jelű, levegővel vezérelt, alaphelyzetben zárt (N.C.), 3/2-utú 
szelep valósítja meg. E szelep betáplevegő csatlakozója a nyomógombos, 3/2-es szelep 
kimeneti csatornájához, a vezérlő csatlakozója pedig a görgőkaros, 3/2-es szelep  kimeneti 
csatornájához csatlakozik.

a b
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10.13 ábra  A pneumatikus munkahenger dugattyúrúdjának behúzása jelinverzió alkalmazásával

Jelinverzió: a NEM funkció – negáció alkalmazása

A szállítószalagon történő alkatrész-megállítás vagy más, hasonló alkalmazások megkövetelik, 
hogy az adott mechanizmus a kívánt helyzetben maradjon.

Ennek a követelménynek a megvalósításához használhatunk levegővel vezérelt, alaphelyzet-
ben nyitott (N.O.), 3/2-utú szelepet -es jelű). Az -es, nyomógombos, 3/2-utú szelep mű-
ködtetésével a -es, levegővel vezérelt szelep átvált,, az egyszeres működésű pneumatikus 
munkahenger leszellőzik, és a rugó visszatolja a dugattyúrudat a kiindulási helyzetébe. Ez 
kioldja a pneumatikus munkahenger dugattyúrúdja által vezérelt mechanizmus, pl. a mecha-
nikus zár.  Az -es szelep kimeneti jele más funkciók indítására is használható, amint ezt a 
-as, optikai kijelző is mutatja. A jelinverzió – a NEM funkció (NOT, NICHT) az -es és -es 
jelzésű szelepek valósítják meg.

1

2

3
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10.14 ábra  A kettős működésű pneumatikus henger közvetlen vezérlése

1

2

Kettős működésű henger vezérlése

Közvetlen irányítás

Az egyszeres és kettős működésű henger vezérlése az alkalmazott szelepek tekintetében  kü-
lönbözik. Az egyszeres működésű hengerekhez 3/2-es szelepet, a kettős működésű 4/2 vagy 
5/2 vagy 5/3-utú szelepeket használnak.

A 10.14-es ábrán a sűrített levegő az -es jelzésű kimeneti csatornán keresztül áramlik a 
hengerből a szelepbe, és a -es jelzésű bemeneti csatornán keresztül a kettős működésű 
pneumatikus munkahengerbe, így a dugattyúrudat behúzott helyzetben tartja. A gomb meg-
nyomásával az 5/2-utú szelep átkapcsol és a pneumatikus munkahenger dugattyúrúdja 
kitolódik. A nyomógomb elengedésével a rugó az 5/2-utú szelepet a kiindulási helyzetbe állítja, 
és behúzza a pneumatikus henger dugattyúrúdját. A dugattyúrúd mozgásának sebességét 
fojtószelepekkel szabályozzák, melyekbe visszacsapó szelep is van beépítve.
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10.15 ábra  A kettős működésű pneumatikus munkahenger véghelyzetben tartása

A kettős működésű pneumatikus munkahenger véghelyzetben tartása

Gyakran szükséges, hogy a kettős működésű pneumatikus munkahenger dugattyúrúdja vég-
helyzetben maradjon a vezérlő jel megszűnése után is. Ennek biztosítására a 10.4. ábrán 
látható memóriafunkciót alkalmazzák, azaz egy olyan bistabil szelepet, amely átváltás után, az 
utolsó bemeneti jelnek megfelelő pozícióban marad.

A 10.15-ös ábrán látható kettős működésű pneumatikus munkahenger dugattyúrúdjának 
kitolása az -es jelű, 3/2-utú szelep nyomógombjának megnyomása után következik be, amely 
átváltja a -as, levegővel vezérelt, 5/2-utú, bistabil szelepet. Az -es szelep nyomógombjának 
elengedésekor a -as szelep pozícióban, és a kettős működésű pneumatikus munkahenger 
dugattyúrúdja pedig kitolva marad. A -es szelep nyomógombjának benyomásával a le-
vegővel vezérelt, -as szelep az eredeti (kiindulási) helyzetébe áll vissza, és behúzza a pneu-
matikus henger dugattyúrúdját. Az -es és -es jelzésű szelepek nyomógombjának egyidejű 
megnyomásával a -as szelep abban a helyzetben marad, amelyben éppen van. 

1 2

3
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10.16 ábra  A dugattyúrúd kiindulási helyzetbe történő automatikus visszatérése

1 2

3

2

Véghelyzet érzékelés

A dugattyúrúd kiindulási helyzetbe történő automatikus visszatérése

A 10.16 ábrán szereplő -es véghelyzet-érzékelő tulajdonképpen a -es jelű, görgőkaros, 
alaphelyzetben zárt (N.C.), 3/2-utú szelep, melyet a dugattyúrúd működtet. A kitolt dugattyúrúd 
a pneumatikus henger löketének végén váltja a -es szelepet, amely átkapcsolja a -as jelű, 
levegővel vezérelt, 5/2-utú szelepet és behúzza a pneumatikus henger dugattyúrúdját.

Ha az -es jelű, 3/2-utú szelep nyomógombját hosszan benyomva tartanánk, akkor -es 
szelep nem tudná átváltani a levegővel vezérelt -as szelepet. A vezérlő jel csakis akkor tudja 
átkapcsolni a bistabil szelepet, ha a szelep vezérlésének másik kamrája leszellőztetve van. 
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10.17 ábra  A dugattyúrúd automatikus visszatérése a kiindulási helyzetbe, 
 az -es szelep tartós aktiválása mellett

Ha a visszatérést függetleníteni szeretnénk a nyomógombos, -es szelep helyzetétől és 
automatikus visszatérést szeretnénk elérni, úgy az -es szelep tartós kimeneti jelét át kell 
alakitani impulzussá. Ezt a 10.17-es ábra szerint lehet megvalósítani, a -es jelű, pneumatikus 
időzítő használatával.
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10.18 ábra A dugttyúrúd ismétlődő, ki– és befelé történő mozgásának vezérlése 
 az -es szelep segitségével.

A pneumatikus munkahenger dugattyúrúdjának ismétlődő ki- és betolása

A pneumatikus munkahenger dugattyúrúdjának ismétlődő ki- és betolását – ismétlődő, 
egyenes vonalú mozgását – két, alaphelyzetben zárt (N.C.), 3/2-utú szelep felhasználásával 
érjük el, melyek a 10.18-as ábrán a -es és -es számmal vannak jelölve, és amelyek a löket 
véghelyzeténél a dugattyúrúd ütközője működtet. A dugattyúrúd mozgásának elindításához 
az -es jelű, kézzel működtetett, alaphelyzetben zárt (N.C.), 3/2-utú, reteszelhető szelepet 
használjuk (a szelep vezérlése történhet karral, választókapcsolóval, aretációs nyomógombbal, 
esetleg pedállal). Ez a szelep sorba van kötve a -es számú szeleppel (logikai ÉS), mely vissza-
váltását követően elzárja a sűrített levegő útját, és így megakadályozza, hogy a -as jelű, 
levegővel működtetett, bistabil szelep vezérlőkamrája folyamatosan nyomás alatt legyen. 
A dugattyúrúd mozgása a visszahúzás után a véghelyzetben megáll.

Ha az -es szelepet a -es szeleppel kötnénk sorba, akkor a dugattyúrúd mozgása a kitolási 
véghelyzetben állna meg.
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Két különböző nyomás használata a henger mozgásának szabályozására

10.19a ábra – A dugattyú kitolása, két kü-
-lönböző nyomással

Ez a fajta kapcsolás lehetővé teszi a dugattyú két 
különböző nyomással történő vezérlését. Ezt a 
módszert alkalmazzák például a pneumatikusan 
záródó ajtóknál, ahol annak becsukása a sérülés 
elkerülése érdekében kis nyomás segitségével 
történik, és ha az ajtó már bezárt állapotba van, 
egy nagyobb nyomással történik a helyzetének a 
biztosítása. A működés egy 3/2-utú szeleppel van 
biztosítva, mely a munkahenger felső kamrájá-ba 
alacsony nyomású levegőt enged. Ezzel egyide-
jűleg az 5/2-utú szelep is be van kapcsolva. Ami-
kor a dugattyúrúd eléri a véghelyzetet, a 3/2-
utú szelep visszakapcsol, és így a munkahenger 
felső kamrájába magas nyomású levegő áramlik.  
Az 5/2-utú szelep kikapcsolása a dugattyúrúd 
visszahúzását idézi elő.

10.19b ábra – A dugattyú fékezése ellen-
nyomással

Ez a fajta bekötés lehetővé teszi a nagy kinetikus 
energiák tompítását, úgy, hogy a mozgás egy bizo-
nyos pontjában, a mozgással ellentétes kamrá-
ba, egy precíziós nyomásszabályzó segitségével 
ellennyomás kerül bevezetésre. További előnyei 
a bekötésnek, hogy lehetővé teszi a munkahengerre 
helyezett tömeg kiegyensúlyozását, kiküszöböli 
a súly hatását a mozgatás során. Ezzel elérhető, 
hogy a munkalöket ereje nagyon kicsi legyen, vi-
szont a visszahúzás nagyon nagy erővel történhet.

10.19c ábra – Két dugattyúsebesség közötti 
váltás

Ez a bekötés lehetővé teszi a dugattyúrúd mozga-
tását két különböző sebességgel. A működés 
lényege, hogy a 3/2-utú szelep a leszellőzést 
kapcsolja át egy fojtó szelepre, melyen csak ala-
csonyabb sebességgel  tud a levelgő átáramolni. 
Hosszú löketű munkahengerek, véghelyzethez kö-
zeli sebességének csökkentésére alkalmazzák.
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Nyomásfokozók alkalmazása

10.20a ábra Nyomásfokozó – megnövelt nyomás a munkahenger mindkét oldalán

10.20b ábra Nyomásfokozó – megnövelt nyomás a munkahenger egyik oldalán

Nyomásfokozóval ellátott rendszer- megnövelt nyomás a munkahenger mindkét 
oldalán

A tartós, hibamentes működés érdekében ajánlott a nyomásfokozót tápláló csővezetéket 
mikroszűrővel ellátni. Szintén ajánlott a gép leállítása után a nyomásfokozó primer oldalát 
leszellőztetni, amire a 3/2-utú szelep szolgál. A nyomásfokozó élettartamának növelése 
érdekében, és a munkahenger, ill. a légtartály töltésének meggyorsítására ajánlott a nyo-
másfokozóval párhuzamosan egy visszacsapó szelep alkalmazása. Ez biztosítja a p

1
, hálózati 

nyomású levegő átjutását a nyomásfokozón túlra.

A nyomásfokozó ezt követően a bemenő p
1
 nyomást egy nagyobb, p

2
 nyomássá alakitja át. 

Amennyiben a rendszer olajzást igényel, akkor az olajzót a nyomásfokozó után kell beköt-ni, 
elkerülve ezzel az olaj felhalmozódását. A munkahenger mozgását vezérlő szelepet, valamint 
magát a munkahengert úgy kell méretezni, hogy megfeleljen a megnövekedett, p

2
 nyomásnak.

Nyomásfokozóval ellátott rendszer – megnövelt nyomás a munkahenger egyik 
oldalán

A nyomásfokozót leggyakrabban olyankor használják, amikor a munkahenger ereje nem 
elegendő (prés, megfogó), és a konstrukciós megoldás nem teszi lehetővé más munkahenger 
alkalmazását. Ebben az esetben általában csak az egyik irány (munkalöket) erejének növelésére 
van szükség, amit egy 3/2-utú szelep bekötésével érünk el. Ennél a megoldásnál a gép többi 
része nem igényel további beavatkozást.
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Nyomásszabályzó visszacsapó szeleppel

Ha a szelep és a munkahenger között egy nyomásszabályzó van beépítve, akkor előfordulhat, 
hogy a munkahengerből visszaáramló levegő tönkreteszi a nyomásszabályzó membránját. 
Ezért ilyenkor olyan nyomásszabályzót  kell alkalmazni, ami beépített visszacsapó szeleppel van 
ellátva. A visszacsapó szelep biztosítja, hogy a munkahengerbe áramló levegő a szabályzón, 
míg a visszaáramló levegő a membránon kívül, a visszacsapó szelepen keresztül folyjon. 

A szelep és a munkahenger között úgynevezett dugattyús szabályzó is alkalmazható, melynél 
szintén nem fenyeget a belső alkatrészek sérülése (nincs membrán).

10.21 ábra  Nyomásszabályzó használata visszacsapó szeleppel 
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