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Instrukcja zaworów RV/UV/HU 2x0 - 2x5 jest przeznaczona dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi, monta¿u
i serwisowania zaworów serii. Dane techniczne poszczególnych typów zaworów podane s¹ w kartach katalogowych
typoszeregu. U¿ytkowanie, monta¿ i serwisowanie zaworów niezgodne z instrukcj¹ skutkuje utrat¹ gwarancji.
Instrukcja dotyczy nastêpuj¹cych typów zaworów
RV/UV/HU 210, RV/UV/HU 220, RV/UV/HU 230 … dwudrogowy, prosty
RV/HU 211, RV/HU 221, RV/HU 231 … dwudrogowy, rewersyjny (ruch w dó³ otwiera zawór)
RV/HU 212, RV/HU 222, RV/HU 232 … zawory regulacyjne dwudrogowe z ciœnieniowo odci¹¿onym grzybem
RV/HU 213, RV/HU 223, RV/HU 233 … dwudrogowy, rewersyjny (ruch w dó³ otwiera zawór) zawór regulacyjny
z odci¹¿onym ciœnieniowo grzybem
RV 214, RV 224, RV 234 … zawory regulacyjne trójdrogowe mieszaj¹ce/rozdzielaj¹ce
RV 215, RV 225, RV 235 … zawory regulacyjne trójdrogowe mieszaj¹ce/rozdzielaj¹ce, rewersyjne (ruch w dó³
otwiera zawór)
Instrukcja nie zawiera wskazówek dotycz¹cych monta¿u i funkcjonowania napedów i innego wyposa¿enia
dodatkowego. Dane dotycz¹ce napêdów znajduj¹ siê w instrukcjach do³¹czanych przez ich producenta do
produktu.
1. Opis i zastosowanie
Zawory s¹ produkowane i testowane zgodnie ze standardami ISO 9001 (Quality Management Systems
Requirements).
1.1 Opis
Zawory regulacyjne, odcinaj¹ce i awaryjne s¹ zaprojektowane do regulacji i/lub odcinania przep³ywu mediów takich
jak woda (z wyj¹tkiem wody pitnej), para, gazy obojêtne i inne media kompatybilne z wykonaniem materia³owym
korpusu i czêœci wewnêtrznych zaworu. Korpusy zaworów (odlewy) wykonywane s¹ w trzech wersjach: z ¿eliwa
sferoidalnego, stali wêglowej i stali nierdzewnej; czêœci wewnêtrzne wykonane s¹ z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej. Charakterystyki przep³ywów, wartoœci Kvs i klasy nieszczelnoœci s¹ wykonane zgodnie ze
standardami miêdzynarodowymi. Zawory w wykonaniu ze stali nierdzewnej (RV/UV/HU 23x) mog¹ byæ wykonane
jako zawory przeznaczone do regulacji mediów spo¿ywczych wg odpowiednich norm i wymagañ higienicznych.
1.2 Warunki robocze
Parametry robocze zaworów powinny byæ zgodne z parametrami na podstawie których by³ dobierany zawór (typ,
œrednica, wykonanie materia³owe, Kvs itd.). W przypadku zmiany parametrów roboczych zastosowanie zaworu
powinno byæ zrewidowane/potwierdzone przez producenta.
Zalecane wielkoœci oczek filtrów:
Dla poprawnego funkcjonowania
zaworów zaleca siê zabudowê przed
zaworem filtru zanieczyszczeñ
mechanicznych.
Dla zaworów ze wspó³czynnikiem
wyp³ywu do Kvs 0,16 zabudowa filtru
zanieczyszczeñ jest konieczna.

DN, Typ
DN 15-25, Kvs 0.16
DN 15-65
DN 80-200
DN 250-600

Zalecana wielkoœæ oczek filtra
0,25 mm
0,6 mm
1,0 mm
1,6 mm

2. Instalacja
Zawory powinny byæ montowane i uruchamiane przez wykwalifikowan¹ osobê, obeznan¹ z instalacj¹, przeszkolon¹
w zakresie monta¿u armatury - zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹. Pracownik musi byæ przeszkolony w zakresie BHP.
2.1 Czynnoœci poprzedzaj¹ce instalacje
Zawór jest dostarczany jako urz¹dzenie w pe³ni zmontowane, ustawione i przetestowane. Pierwsz¹ czynnoœci¹
powinno byæ sprawdzenie danych z tabliczki znamionowej z danymi w za³¹czonych dokumentach. Nale¿y usun¹æ
z zaworu zaœlepki króæców. Zawór powinien byæ sprawdzony wizualnie pod wzglêdem ewentualnych uszkodzeñ
mechanicznych zw³aszcza widocznych elementów wewnêtrznych, ko³nierzy i przylg. Ruroci¹g powinien byæ
wyczyszczony - zanieczyszczenia mechaniczne mog³yby uszkodziæ zawór.
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2.2 Zabudowa w ruroci¹gu
Zawór powinien byæ zamontowany tak, aby kierunek przep³ywaj¹cego medium by³ zgodny ze wskazaniami
strza³ek na korpusie.
RV 2x0

RV 2x2

RV 2x1

RV 2x0

Rys.1. Kierunek przep³ywu dla zaworów dwudrogowych z grzybkiem walcowym i perforowanym
RV 2xx xxx xxxx Lx xx/xxx-xxx (Char. L; R; P; S; U )

RV 2x0

RV 2x2

RV 2x1

RV 2x3

Rys.2. Kierunek przep³ywu dla zaworów dwudrogowych z grzybkiem perforowanym
RV 2xx xxx xxxx Dx xx/xxx-xxx (Char. D; Z; Q)

RV 2x4
RV 2x5

Rys.3. Kierunek przep³ywu dla
zaworów trójdrogowych z
funkcj¹ mieszaj¹c¹.

RV 2x4
RV 2x5

Rys.4. Kierunek przep³ywu
dla zaworów trójdrogowych z
funkcj¹ rozdzielaj¹c¹.

Dla zaworów trójdrogowych bardzo wa¿ny jest uk³ad ruroci¹gów. Porty (ko³nierze) zaworów oznaczone s¹
literami. Jeœli zawór ma pracowaæ jako mieszaj¹cy, porty (ko³nierze) A i B s¹ wlotami, a port (ko³nierz) AB jest
wylotem. Jeœli zawór ma pracowaæ jako rozdzielaj¹cy to port (ko³nierz) AB jest wlotem a porty (ko³nierze) A i B
s¹ wylotami.
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Zawory w œrednicy DN 15-150 mog¹ byæ zamontowane w dowolnym po³o¿eniu za wyj¹tkiem pozycji, gdy
napêd znajduje siê poni¿ej zaworu. Jeœli zawór jest zamontowany w pozycji horyzontalnej, s³upki powinny
byæ zamontowane jeden nad drugim (Rys.5). Dla zaworów pracuj¹cych w wysokich temperaturach konieczna
jest ochrona si³ownika przed promieniowaniem cieplnym np. poprzez odchylenie zaworów od pionu lub izolacjê
ruroci¹gu. W przypadku monta¿u zaworu w poziomie zaleca siê podparcie lub podwieszenie si³ownika (Rys 8).

Rys.5. Sposób instalacji zaworów z napêdami elektrycznymi lub pneumatycznymi.
Zawory z kó³kiem rêcznym mo¿na montowaæ w dowolnym po³o¿eniu.

Rys 6. Sposób instalacji zaworów z kó³kiem rêcznym.
Dla zaworów regulacyjnych w œrednicy DN 200 lub wiêkszych ze wzglêdu na warunki pracy i serwisu zaleca siê
monta¿ w pozycji z napêdem nad korpusem (z pionow¹ osi¹ trzpienia).
W przypadku braku mo¿liwoœci takiej zabudowy inne pozycje (zgodnie z Rys.5 i 6) s¹ w niektórych przypadkach
dopuszczalne (po konsultacji z producentem), ale w przypadku naprawy gwarancyjnej koszty demonta¿u i
ponownego monta¿u zaworu do ruroci¹gu nie mog¹ byæ traktowane jako gwarancyjne. Napêd powinien byæ
podparty sprê¿yœcie lub podwieszony (Rys.8).
Przy wy¿szych temperaturach roboczych nale¿y dok³adnie zaizolowaæ ruroci¹g i armaturê, przy czym nie
wolno izolowaæ s³upków przy³¹czeniowych napêdu i samego napêdu. Temperatura otoczenia napêdu musi byæ
odpowiednia dla napêdu (zgodnie z zaleceniami producenta).
Zawory z temperatur¹ pracy (medium) poni¿ej 0°C - we wszystkich œrednicach powinny byæ
montowane w podstawowej pozycji z si³ownikiem/kó³kiem rêcznym ponad zaworem.
Przy monta¿u i zabudowie zaworów nale¿y zachowaæ pod i nad zaworem odpowiedni¹ przestrzeñ
manipulacyjn¹ konieczn¹ dla obs³ugi i serwisu. Dla zaworów DN100 i wiêkszych ze wzglêdu na wagê armatury
nale¿y zapewniæ mo¿liwoœæ podwieszenia (Rysunek 7).
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DN
DN 15-80
DN 100-300
DN 400-600

A
500 mm
1500 mm, z mo¿liwoœci¹ monta¿u zawiesia
2000 mm, z mo¿liwoœci¹ monta¿u zawiesia

Zawiesie/bloczek.
Minimalna wysokoœæ
konieczna do demonta¿u
przy zastosowaniu
bloczka wyci¹gowego

Rys. 7. Przestrzeñ manipulacyjna nad zaworem
W przypadku gdy zawór wyposa¿ony jest w d³awnicê mieszkow¹ lub na ruroci¹gu mog¹ pojawiæ siê drgania
wskazane jest elastyczne zamocowanie napêdu (dotyczy to ka¿dej pozycji monta¿u).

Rys.8. Zalecany sposób monta¿u
Wartoœæ si³ dla podparcia/podwieszenia zaworu przy monta¿u z poziom¹ osi¹ trzpienia musi równowa¿yæ
masê napêdu.
Dla w³aœciwego funkcjonowania powinny byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
- brak nadmiernych si³ i naprê¿eñ przenoszonych przez ruroci¹g na zawór
- zawór nie powinien byæ montowany bezpoœrednio za kolanami. Przed zaworem ruroci¹g powinien mieæ
prosty odcinek o d³ugoœci minimum 6 x DN.
- redukcje za i przed zaworem powinny byæ “³agodne” (zaleca siê k¹t odchylenia od 12 do 15° od osi ruroci¹gu)
a ró¿nica miêdzy œrednic¹ zaworu a ruroci¹gu powinna wynosiæ maksymalnie dwie dymensje.
- uszczelki miêdzyko³nierzowe musz¹ byæ czyste i bez uszkodzeñ, wewnêtrzna œrednica uszczelki nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ wewnêtrzna œrednica ko³nierza.
- powierzchnie uszczelniaj¹ce musz¹ byæ czyste i bez uszkodzeñ, w przypadku koniecznoœci oczyszczenia
nale¿y u¿ywaæ narzêdzi z mosi¹dzu ( skrobak, szczotka) zgodnie z kierunkiem rowków pierœcieniowych. Jest
bardzo wa¿ne, aby ko³nierze ruroci¹gu by³y wspó³osiowe z ko³nierzami zaworu, a powierzchnie uszczelniaj¹ce
wzajemnie równoleg³e.
- na gwinty œrub ko³nierzy oraz nakrêtek nale¿y nanieœæ odpowiedni œrodek smaruj¹cy - zabezpieczaj¹cy
gwinty przed korozj¹. Rodzaj smaru musi byæ odpowiedni do typu u¿ytych œrub oraz temperatury pracy.
PM - 081/17/05/PL_RV 2x0 - 2x5

4/10

- monta¿ armatury musi byæ wykonany starannie, z odpowiednim doci¹ganiem œrub, tak aby nie dosz³o do
nadmiernych naprê¿eñ. Doci¹ganie œrub nale¿y wykonywaæ „na krzy¿” w kilku krokach, rozpoczynaj¹c od
dokrêcenia rêk¹, nastêpnie momentem o wartoœci cca 30%, 60% i 100% wymaganego. Na koniec wszystkie
œruby jeszcze raz doci¹gn¹æ momentem 100% zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Zalecane momenty dokrêcenia œrub ko³nierzy [Nm]

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
600

Rozmiar i materia³ œrub
M
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
20
20
24
24
27
33

8.8
63
63
63
150
150
150
150
150
150
150
290
290
500
500
740
1350

1.7711 A2-50
54
33
54
33
54
33
130
80
130
80
130
80
130
80
130
80
130
80
130
80
250
150
250
150
435
270
435
270
632
390
1160
710

PN 40

PN 25

PN 16
DN

Rozmiar i materia³ œrub

Rozmiar i materia³ œrub

M
12
12
12
16
16
16
16
16
20
24
24
24
27
27
33
36

M
12
12
12
16
16
16
16
16
20
24
24
27
30
30
36
45

8.8
63
63
63
150
150
150
150
150
290
500
500
500
740
740
1350
1740

1.7711 A2-50
54
33
54
33
54
33
130
80
130
80
130
80
130
80
130
80
250
150
435
270
435
270
435
270
630
390
630
390
1160
710
1500
910

8.8
63
63
63
150
150
150
150
150
290
500
500
740
1000
1000
1740
3460

1.7711 A2-50
54
33
54
33
54
33
130
80
130
80
130
80
130
80
130
80
250
150
435
270
435
270
630
390
860
530
860
530
1500
910
2980 1820

Przy u¿yciu innego materia³u œrub, moment doci¹gaj¹cy nale¿y konsultowaæ z producentem zaworu.
Przy czyszczeniu ruroci¹gu (p³ukanie, dmuchanie) zawór powinien byæ usuniêty, a w jego miejsce nale¿y
zamontowaæ wstawkê!
2.3 Przy³¹czenie napêdu elektrycznego lub elektrohydraulicznego
Czynnoœci powinny byæ wykonywane przez osoby wykwalifikowane, z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa
postêpowania z urz¹dzeniami elektrycznymi. Nale¿y postêpowaæ œciœle wg instrukcji obs³ugi i serwisu napêdu
do³¹czanej przez producenta napêdu.
Nadajnik po³o¿enia rezystancyjny i wy³¹czniki sygnalizacyjne, jeœli s¹ czêœci¹ dostawy, s¹ umieszczone pod
obudow¹ si³ownika. Je¿eli zawór jest dostarczany wraz z napêdem elektrycznym jako komplet, ustawienia s¹
wykonane fabrycznie.
Dla zaworów dwudrogowych i trójdrogowych typu 2x5 w po³o¿eniu “zamkniêty” si³ownik wy³¹czany jest poprzez
wy³¹cznik momentowy (by osi¹gn¹æ szczelne zamkniêcie) a po³o¿enie “otwarty” poprzez wy³¹cznik krañcowy.
Dla zaworów trójdrogowych 2x4 w obu po³o¿eniach koñcowych (zamkniêty/otwarty) si³ownik wy³¹czany jest za
pomoc¹ wy³¹czników momentowych.
W przypadku gdy napêd zosta³ z zaworu zdemontowany, po ponownym monta¿u nale¿y sprawdziæ ustawienia
(i ewentualnie je ustawiæ). Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia wynik³e ze z³ego
ustawienia si³ownika. Zalecane jest wykonanie ustawieñ poprzez wyspecjalizowanego pracownika LDM
Service. D³ugoœæ przewodów pod³¹czanych do si³ownika powinna byæ dobrana w ten sposób, by mo¿liwy by³
swobodny demonta¿ napêdu z zaworu bez roz³¹czania przewodów z listwy.
Uwaga: w przypadku otwierania lub zamykania zaworu kó³kiem rêcznym nale¿y zwracaã uwagê na wskazania
mechanicznego wskaênika po³o¿enia i zachowaã szczególn¹ ostro¿noúã zbli¿aj¹c siê do po³o¿eñ krañcowych.
Przy sterowaniu kó³kiem rêcznym si³ownika nale¿y pamiêtaæ, ¿e ¿adne wy³¹czniki momentowe nie s¹ aktywne
elektrycznie i u¿ycie zbyt du¿ej si³y mo¿e groziæ uszkodzeniem armatury lub napêdu.
Niedozwolone jest u¿ycie jakichkolwiek mechanicznych elementów, przed³u¿ek ani kluczy przy sterowaniu
kó³kiem rêcznym.
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2.4 Przy³¹czenie napêdu pneumatycznego
Czynnoœci powinny byæ wykonywane przez osoby wykwalifikowane. Nale¿y postêpowaæ œciœle wg instrukcji
obs³ugi i serwisu napêdu pneumatycznego, do³¹czanej przez producenta napêdu.
Przy³¹czenia si³owników pneumatycznych do powietrza zasilaj¹cego s¹ wykonane z plastikowych,
miedzianych lub wykonanych ze stali nierdzewnej rurek, zalecana œrednica 8x1 mm. Dla si³owników
2
z membran¹ o powierzchni wiêkszej ni¿ 600 cm lub w przypadku d³ugoœci rurek powy¿ej 10m zaleca siê
œrednicê 12 x 1mm.
Przy dostawie zaworu z napêdem (komplet) ustawienia s¹ wykonane fabrycznie. W przypadku gdy napêd
zosta³ z zaworu zdemontowany, przy ponownym monta¿u nale¿y sprawdziæ (i ewentualnie ustawiæ) ustawienia
ponownie. Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia wynik³e ze z³ego ustawienia si³ownika.
Zalecane jest wykonanie ustawieñ poprzez wyspecjalizowanego pracownika LDM Service.
Stacyjka filtruj¹co-redukcyjna (powietrza zasilaj¹cego do napêdu pneumatycznego) jest montowane
bezpoœrednio na si³owniku. Stacyjka musi byæ zamontowana w pozycji pionowej z uwzglêdnieniem pozycji
pracy uk³adu zawór-si³ownik (Rys. 9). Je¿eli znana jest pozycja monta¿u na etapie produkcji/monta¿u si³ownika
z zaworem, stacyjka filtruj¹co-redukcyjna zostanie zamontowana w odpowiedniej pozycji (w trakcie testów
finalnych).

Rys. 9. Przyk³ady w³aœciwej zabudowy stacyjki filtruj¹co-redukcyjnej w zale¿noœci od pozycji pracy zaworu.
2.5 Kontrola po zamontowaniu
Po monta¿u nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ na po³¹czeniach ko³nierzowych oraz na d³awnicy. Nastêpnie dla
sprawdzenia poprawnoœci dzia³ania napêdu nale¿y wykonaæ kilka przesterowañ.

2.6 Nagrzewanie zaworów.
Nape³nianie i nagrzewanie armatury musi przebiegaæ zgodnie z re¿imem narostu temperatury korpusu wg
danych w tabeli. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury mo¿na armaturê oddaæ do ruchu.
Armatura

Materia³ korpusu
stal wêglowa

Materia³ korpusu
stal stopowa

Materia³ korpusu
stal nierdzewna

DN 15-65, PN 16-40

8°C/min

6°C/min

8°C/min

DN 80-600, PN 16-40

6°C/min

4°C/min

6°C/min
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3. Obs³uga i konserwacja
Producent zaleca wykonywaæ okresow¹ wizualn¹ kontrolê szczelnoœci zewnêtrznej armatury.

Zalecane okresy kontroli szczelnoœci zewnêtrznej.
Pokrywa i po³¹czenia ko³nierzowe
D³awnica
Rodzaj medium
Standardowe media - woda, para, powietrze min. 1x na 6 miesiêcy min. 1x na 12 miesiêcy
Media niebezpieczne - ¿r¹ce, wybuchowe,
min. 1x na 3 miesi¹ce min. 1x na 6 miesiêcy
toksyczne i inne

3.1 D³awnice
W przypadku zaworów z uszczelnieniami z PTFE lub z O-ringami EPDM uszczelnienia nie wymagaj¹ ¿adnej
konserwacji a œruby d³awnicy nie nale¿y dokrêcaæ ani luzowaæ. W przypadku pojawienia siê nieszczelnoœci nale¿y
wymieniæ ca³¹ kompletn¹ d³awnicê. W przypadku uszczelnieñ grafitowych w trakcie u¿ytkowania kr¹¿ki ulegaj¹
œcieraniu, w razie pojawienia siê nieszczelnoœci nale¿y dokrêciæ œrubê d³awnicy ewentualnie dodaæ nowy pierœcieñ
uszczelniaj¹cy. Uszczelnienie grafitowe powinno byæ dokrêcane stopniowo po 1/4 obrotu, tylko do osi¹gniêcia
ponownej szczelnoœci. D³awnica mieszkowa nie wymaga ¿adnej konserwacji, w przypadku jej uszkodzenia
(nieszczelnoœci) nale¿y zapewniæ fachowy serwis.
3.2 Wymiana d³awnicy
Je¿eli z powodu niewystarczaj¹cej szczelnoœci konieczna jest wymiana d³awnicy, nale¿y zdemontowaæ napêd
i wykrêciæ œrubê d³awnicy. W trakcie wymiany uszczelnieñ ruroci¹g nie mo¿e byæ pod ciœnieniem. Nastêpnie
nale¿y skontrolowaæ stan powierzchni trzpienia oraz nale¿y wyczyœciæ wnêtrze przestrzeni d³awnicowej. Je¿eli
powierzchnie uszczelniaj¹ce s¹ uszkodzone, nale¿y uszkodzone czêœci wymieniæ. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na powierzchniê trzpienia przechodz¹cego przez d³awnicê. Niewystarczaj¹ca jakoœæ mo¿e w istotny sposób
obni¿yæ ¿ywotnoœæ d³awnicy. Komplet d³awnicowy jest fabrycznie wype³niony specjalnym smarem, w zale¿noœci od
stosowanej uszczelki, która zapewni prawid³ow¹ funkcjê pierœcieni uszczelniaj¹cych w ca³ym zakresie ich
¿ywotnoœci. Podczas eksploatacji nie wolno smarowaæ trzpienia!
Po wymianie uszczelnieñ d³awnicy nale¿y dokrêciæ œrubê d³awnicow¹:
- przy pierœcieniach PTFE i O-Ring EPDM, na sztywno, do samego dna prowadnicy wrzeciona
- przy pierœcieniach grafitowych nale¿y przed dokrêceniem œruby œcisn¹æ uszczelkê o oko³o 10% jej wysokoœci
Po monta¿u napêdu nale¿y wykonaæ czynnoœci wg punktu 2.5
3.3 Konserwacja napêdów
Przy eksploatacji i konserwacji napêdów nale¿y przestrzegaæ poleceñ podanych w instrukcji monta¿owej wydanej
przez producenta napêdów. W razie pojawienia siê usterki nale¿y postêpowaæ wg instrukcji monta¿owej lub wezwaæ
fachowy serwis. Temperatura otoczenia i powierzchni napêdu nie mo¿e przekroczyæ wartoœci podanej przez
producenta napêdu.
3.4 Usuwanie usterek i zak³óceñ
Jeœli usterka zostanie zauwa¿ona na zaworze (nieszczelnoœæ, wycieki spod d³awnicy lub spod uszczelki pokrywy)
nale¿y dokonaæ naprawy w sposób natychmiastowy, poniewa¿ d³ugotrwa³y wyciek medium mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia powierzchni uszczelniaj¹cych i innych czêœci nara¿onych na dzia³anie wyciekaj¹cego medium.Przed
przyst¹pieniem do naprawy zaworu nale¿y upewniæ siê ¿e ruroci¹g nie znajdujê siê pod ciœnieniem.
Problem
Nieszczelnoœæ zaworu

Mo¿liwy powód
- wy¿sza Dpmax ni¿ dopuszczona
dla typu zaworu i napêdu

Nieszczelnoœæ wieka

- nierównomierny docisk uszczelki
- uszkodzona uszczelka

Rozwi¹zanie problemu
- obni¿yæ ró¿nicê ciœnieñ na zaworze
- u¿yæ mocniejszy napêd
- u¿yæ zawór ciœnieniowo odci¹¿ony
- sprawdziæ funkcje i ustawienia napêdu
ewentualnie wskaŸnika po³o¿enia
- otworzyæ i zamkn¹æ zawór w pe³ni
- zalapowaæ siedlisko i grzyb lub
wymiana uszkodzonych czêœci przez
przeszkolon¹ osobê/serwis
- Doci¹gn¹æ uszczelnienie grafitowe lub
do³o¿yæ pierœcieñ grafitowy (punkt 3.1)
- wymieniæ ca³y pakiet uszczelnienia
(punkt 3.2)
- wymiana przez przeszkolon¹
osobê/serwis trzpienia i uszczelnienia
- doci¹gniêcie œrub
- wymiana uszczelki

Nieszczelnoœæ korpusu

- uszkodzenia korpusu przez agresywne
medium, abrazjê lub erozjê

- wymiana korpusu zaworu
przez przeszkolon¹ osobê/serwis

- niedostateczna si³a dociskowa napêdu
- zwarcie w gnieŸdzie obcego elementu
- uszkodzenie powierzchni
uszczelniaj¹cych grzybka i/lub siedliska
Nieszczelnoœæ d³awnicy

- zbyt ma³y docisk d³awnicy grafitowej
- wytarte lub uszkodzone uszczelnienie
- uszkodzony trzpieñ
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Problem
Sprzêg³o nie porusza siê

Drgania, “podskakiwanie”
trzpienia

Mo¿liwy powód
- brak zasilania (elektrycznego
lub powietrza zasilaj¹cego) napêdu

Rozwi¹zanie problemu
- napêdy elektryczne:
sprawdziæ zasilanie i napiêcie wejœciowe
- napêdy pneumatyczne
sprawdziæ zasilanie i ciœnienie powietrza

- wypadniêcie sygna³u steruj¹cego
do napêdu
- usterka napêdu lub jego wyposa¿enia

- sprawdziæ wartoœæ przez zmierzenia
sygna³u wejœciowego
- postêpowaæ wg instrukcji napêdu lub
wezwaæ specjalistyczny serwis

- zbyt mocno dokrêcona d³awnica
grafitowa

- poluzowaæ d³awnicê i ponownie dokrêciæ
tylko tak by osi¹gn¹æ szczelnoœæ

- zakleszczenie ruchomych czêœci na
skutek nieczystoœci

- zdemontowaæ zawór i wymieniæ
uszkodzone czêœci - wymaga
specjalistycznego serwisu
- porównaæ deklarowane parametry wyrobu
z rzeczywistymi, je¿eli s¹ w porz¹dku
wezwaæ serwis
- postêpowaæ wg instrukcji producenta
wskaŸnika pozycji, ew. wezwaæ serwis

- niewystarczaj¹ca si³a napêdu
- uszkodzony wskaŸnik pozycji

Zawór nie porusza siê w
pe³nym zakresie skoku

- b³êdne nastawienie wy³¹czników
krañcowych
- napêdy pneumatyczne i elektrohydr.:
kó³ko rêczne po u¿yciu pozosta³o w
niew³aœciwej pozycji
- napêdy pneumatyczne:
zbyt niskie ciœnienie zasilaj¹ce
- napêdy pneumatyczne:
b³êdnie nastawiony lub uszkodzony
wskaŸnik pozycji
- obcy element w zaworze (brud)

- sprawdziæ nastawienie wy³aczników
- przestawiæ kó³ko rêczne do pozycji
podstawowej
- zapewniæ w³aœciwe ciœnienie zasilaj¹ce
- readjustowaæ wskaŸnik pozycji wg
instrukcji wydanych przez producenta
wskaŸnika pozycji
- armaturê zupe³nie otworzyæ i zamkn¹æ, ew.
wezwaæ serwis

Je¿eli zawór jest w okresie gwarancji, w celu jakiejkolwiek ingerencji (oprócz dokrêcenia d³awnicy grafitowej)
nale¿y wezwaæ specjalistyczny serwis
3.5 Czêœci zapasowe
Czêœæi zamienne nie s¹ elementem dostawy i musz¹ byæ zamówione oddzielnie. Przy zamawianiu czêœci
zamiennych nale¿y w zamówieniu pisemnie podaæ nazwê czêœci, numer typu zaworu, œrednicê znamionow¹
DN oraz numer fabryczny zaworu.
Rekomendowane czêœci na 3 i 5 lat u¿ytkowania:
RV 2x0
RV 2x1
RV 2x2
RV 2x3

Czêœci na 3 lata u¿ytkowania
- uszczelnienia d³awnicy (kompletna d³awnica),
w przyp. d³awnicy mieszkowej: mieszek+
d³awnica zabezpieczaj¹ca
- uszczelka pokrywy
- uszczelnienia d³awnicy (kompletna d³awnica),
w przyp. d³awnicy mieszkowej: mieszek+
d³awnica zabezpieczaj¹ca
- uszczelka pokrywy

Dodatkowe czêœci na 5 lat u¿ytkowania *)
- trzpieñ (w przyp. d³awnicy mieszkowej
kompletny zestaw mieszka z trzpieniem)
- gniazdo
- grzyb
odci¹¿onym ciœnieniowo do 315°C
- trzpieñ (w przyp. d³awnicy mieszkowej
kompletny zestaw mieszka z trzpieniem)
- gniazdo
- grzyb z pierœcieniem œcieraj¹cym i ochronnym
- prowadnica grzyba
odci¹¿onym ciœnien. dla tem. powy¿ej 315°C
- trzpieñ (w przyp. d³awnicy mieszkowej
kompletny zestaw mieszka z trzpieniem)
- gniazdo
- grzyb z pierœcieniami œcieraj¹cymi
- prowadzenie grzyba

- trzpieñ (w przyp. d³awnicy mieszkowej
kompletny zestaw mieszka z trzpieniem)
- górne gniazdo
- dolne gniazdo
- grzyb
*) Na 5 lat u¿ytkowania zaleca siê zakup 2 zestawów czêœci na 3 lata uzytkowania i 1 komplet czêœci dodatkowych na
5 lat.
RV 2x4
RV 2x5

- uszczelnienia d³awnicy (kompletna d³awnica),
w przyp. d³awnicy mieszkowej: mieszek+
d³awnica zabezpieczaj¹ca
-usczelnienie powierzchni pod przy³¹cz
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4. Warunki gwarancji
Producent nie gwarantuje poprawnej pracy i bezpieczeñstwa dla zastosowañ niezgodnych z niniejsz¹
instrukcj¹ oraz sprzecznych z dozwolonymi/dopuszczalnymi warunkami pracy, zawartymi w kartach
katalogowych. Ka¿de zastosowanie zaworu przy innych warunkach powinno byæ skonsultowane
z producentem.
Uszkodzenia zaworu wywo³ane zanieczyszczeniami mechanicznymi (w medium) nie podlegaj¹ reklamacji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za ¿adne samowolne przeróbki wykonane przez u¿ytkownika
wykonane bez pisemnej zgody producenta (nie dotyczy wymiany uszczelnieñ d³awnicy).
5. Transport i magazynowanie
Podczas transportu i magazynowania zawory nie mog¹ byæ wystawione na bezpoœrednie dzia³anie wody,
a maksymalna dopuszczalna wilgotnoœæ otoczenia nie mo¿e przekraczaæ 90 %.
Ze wzglêdu na stosowane napêdy temperatura przy transporcie i magazynowaniu musi mieœciæ siê w zakresie
-20 to 55°C. Ko³nierze musz¹ byæ zabezpieczone dostarczonymi z zaworem zaœlepkami.
Przy podnoszeniu, przenoszeniu i monta¿u nale¿y stosowaæ odpowiednie narzêdzia Nie wolno podnosiæ
zaworu za si³ownik.
Zabezpieczenie przeciw
przechy³owi

Belka

Rys. 10: Przyk³ad zamocowania zaworów przy
podnoszeniu i przenoszeniu

Ochrona przed ostrymi krawêdziami

Nale¿y dbaæ aby w trakcie transportu i przenoszeniu nie dosz³o do uszkodzenia armatury. Nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na trzpieñ, wskaŸniki po³o¿enia i inne wyposa¿enie peryferyjne przymocowane do
napêdu. Je¿eli zawór jest magazynowany d³u¿ej ni¿ 3 lata producent zaleca wykonanie specjalistycznej
inspekcji zaworu.
6. Postêpowanie z odpadami
Materia³ opakowania i armaturê po zakoñczeniu eksploatacji nale¿y likwidowaæ w normalny sposób, np.
poprzez przekazanie ich specjalnej jednostce do likwidacji (korpus i czêœci metalowe - odpady metalowe;
pozosta³e czêœci - odpady komunalne).
7.Maks. dopuszczalne ciœnienia robocze wg ÈSN EN 1092-2 (EN-JS 1025) i ÈSN EN 12516-1[MPa]:
Materia³
EN-JS 1025
Materia³

PN
16
40

Temperatura[°C]
1)
RT 100 120 150 200 250 300
1.60 1.60 1.60 1.55 1.47 1.39 1.28
4.00 4.00 4.00 3.88 3.68 3.48 3.20

PN
1)

1.0619
1.7357
1.4581
1.4308
1.4309

1.6220

16
40
16
40
16
40
16
40

RT
1,60
4,00
1,60
4,00
1,00
4,00
1,60
4,00

16
40
16
40

1,60
4,00
1,60
4,00

PM - 081/17/05/PL_RV 2x0 - 2x5

100
1,50
3,74
1,60
4,00
1,00
4,00
1,48
3,70
1,48
3,70
-----

150 200 250
1,42 1,34 1,23
3,55 3,36 3,07
1,60 1,60 1,60
4,00 4,00 4,00
0,97 0,90 0,85
3,86 3,58 3,42
1,30 1,12 1,05
3,25 2,80 2,63
1,32 1,17 1,08
3,30 2,91 2,69
-------------

350
-----

Temperatura [°C]
300 350 400
1,11 1,04 0,96
2,78 2,59 2,40
1,60 1,49 1,37
4,00 3,73 3,41
0,81 0,77 0,73
3,25 3,08 2,91
0,99 0,91 0,87
2,46 2,28 2,17
0,99 0,90 --2,46 2,24 -------

-----

-----

400
-----

450
-----

450

500 550
--------1,00 0,47
2,50 1,17
0,66 --2,63 --0,79 0,71
1,97 1,77
---------

0,59
1,47
1,26
3,15
0,70
2,80
0,82
2,06
---------

-----

500
-----

1)

-10°C do 50°C
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ADRES FIRMY

BIURA REGIONALNE
LDM, spol. s r.o.
Office in Ústí nad Labem
Ladova 2548/38
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Czech Republic
tel.: +420 602708257
E-mail: tomas.kriz@ldm.cz

SERWIS
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
Czech Republic
tel: +420 465502411-13
fax: +420 465531010
E-mail: servis@ldm.cz

OOO "LDM Promarmatura"
Jubilejniy prospekt, dom.6a, of. 601
141407 Khimki
Moscow Region
Russia

LDM Polska Sp. z o.o.
ul. Bednorza 1
40-384 Katowice
Polska
tel: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
E-mail: ldmpolska@ldm.cz

tel.: +7 495 7772238
fax: +7 495 7772238
mobile: +7 9032254333
e-mail: inforus@ldmvalves.com
TOO “LDM”
Shakirova 33/1, kab. 103
100012 Karaganda
Kazachstan

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Deutschland

tel.: +7 7212566936
fax: +7 7212566936
mobile: +7 7017383679
e-mail: sale@ldm.kz

tel: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 1772960469
E-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria
tel: +359 2 9746311
fax: +359 2 8771344
mobile: +359 888925766
E-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

LDM, spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specyfikacjach bez uprzedniego ostrze¿enia.
Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
PM - 081/17/05/PL_RV 2x0 - 2x5

10/10

