
DN, Typ Zalecana wielkość oczek filtra

DN 15-25, Kvs≤0,16

DN 15-65

DN 80-200

DN 250-400

0,25 mm

0,6 mm

1,0 mm 

1,6 mm
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Rys.6: Zalecany sposób montażu

DN A  (Minimalna wysokość konieczna do demontażu )

DN 15-80

DN 100-200

500 mm

1500 mm, z możliwością montażu zawiesia

Rys.5: Przestrzeń manipulacyjna nad zaworem

Zawiesie/bloczek

DN 250-400 2000 mm, z możliwością montażu zawiesia

W przypadku gdy zawór wyposażony jest w dławnicę mieszkową lub na rurociągu mogą pojawić się drgania 
wskazane jest elastyczne zamocowanie napędu (dotyczy to każdej pozycji montażu).
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Problem
Nieszczelność zaworu

Nieszczelność wieka

Nieszczelność dławnicy

Nieszczelność korpusu

Możliwy powód Rozwiązanie problemu

- wyższa Dp  niż dopuszczonamax

dla typu zaworu i napędu

- obniżyć różnicę ciśnień na zaworze
- użyć mocniejszy napęd 
- użyć zawór ciśnieniowo odciążony

- niedostateczna siła dociskowa napędu - sprawdzić funkcje i ustawienia napędu
ewentualnie wskaźnika położenia

- zwarcie w gnieździe obcego elementu - otworzyć i zamknąć zawór w pełni

- uszkodzenie powierzchni
uszczelniających grzybka i/lub siedliska

- zalapować siedlisko i grzyb lub
  wymiana uszkodzonych części przez 
  przeszkoloną osobę/serwis

- zbyt mały docisk dławnicy grafitowej - dociągnąć uszczelnienie grafitowe lub 
dołożyć pierścień grafitowy (punkt 3.1)

- wytarte lub uszkodzone uszczelnienie

- uszkodzony trzpień

- nierównomierny docisk uszczelki
- uszkodzona uszczelka

- uszkodzenia korpusu przez agresywne
medium, abrazję lub erozję

- wymienić cały pakiet uszczelnienia
  (punkt 3.2)

- wymiana przez przeszkoloną 
  osobę/serwis trzpienia i uszczelnienia

- dociągnięcie śrub
- wymiana uszczelki

- wymiana korpusu zaworu
  przez przeszkoloną osobę/serwis
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 Rekomendowane części na  3 i 5 lat użytkowania:

*) Na 5 lat użytkowania zaleca się zakup 2 zestawów części na 3 lata uzytkowania i 1 komplet części dodatkowych na 
5 lat.

Problem Możliwy powód Rozwiązanie problemu

Sprzęgło nie porusza się - brak zasilania (elektrycznego
lub powietrza zasilającego) napędu 

- napędy elektryczne:
sprawdzić zasilanie i napięcie wejściowe

- napędy pneumatyczne
sprawdzić zasilanie i ciśnienie powietrza

- wypadnięcie sygnału sterującego 
do napędu

- sprawdzić wartość przez zmierzenia
sygnału wejściowego

- usterka napędu lub jego wyposażenia - postępować wg instrukcji napędu lub
  wezwać specjalistyczny serwis

- zbyt mocno dokręcona dławnica
  grafitowa

- zdemontować zawór i wymienić
  uszkodzone części - wymaga 
  specjalistycznego serwisu

- zakleszczenie ruchomych części na
  skutek nieczystości

- poluzować dławnicę i ponownie dokręcić
  tylko tak by osiągnąć szczelność 

Drgania, “podskakiwanie”
trzpienia

- niewystarczająca siła napędu - porównać deklarowane parametry wyrobu
  z rzeczywistymi, jeżeli są w porządku
  wezwać serwis

- uszkodzony wskaźnik pozycji - postępować wg instrukcji producenta
  wskaźnika pozycji, ew. wezwać serwis

- błędne nastawienie wyłączników
  krańcowych

- sprawdzić nastawienie wyłaczników

- napędy pneumatyczne i elektrohydr.: 
  kółko ręczne po użyciu pozostało w
  niewłaściwej pozycji

- przestawić kółko ręczne do pozycji
  podstawowej

Zawór nie porusza się w
pełnym zakresie skoku

- napędy pneumatyczne:
  zbyt niskie ciśnienie zasilające

- zapewnić właściwe ciśnienie zasilające

- napędy pneumatyczne:
  błędnie nastawiony lub uszkodzony
  wskaźnik pozycji

- readjustować wskaźnik pozycji wg 
  instrukcji wydanych przez producenta
  wskaźnika pozycji

- obcy element w zaworze (brud) - armaturę zupełnie otworzyć i zamknąć, ew.
  wezwać serwis

Jeżeli zawór jest w okresie gwarancji, w celu jakiejkolwiek ingerencji (oprócz dokręcenia dławnicy grafitowej) 
należy wezwać specjalistyczny serwis

3.5 Części zapasowe
Częśći zamienne nie są elementem dostawy i muszą być zamówione oddzielnie. Przy zamawianiu części 
zamiennych należy w zamówieniu pisemnie podać nazwę części, numer typu zaworu, średnicę znamionową 
DN oraz numer fabryczny zaworu. 

Części na  3 lata użytkowania Dodatkowe części na 5 lat użytkowania *)

RV 3x0

- uszczelnienie odciążenia (FOA ring)

Materiał ring
FOA

- uszczelnienie odciążenia 
  (HASTELLOY C22 ring)

Materiał ring
HASTELLOY C22

- prowadnica grzyba z wkładką 
  z pierścieniem dystansowym.

RV 3x2

RV 3x2

- uszczelnienia dławnicy (kompletna dławnica), 

- uszczelka pokrywy

w przyp. dławnicy mieszkowej: mieszek+
dławnica zabezpieczająca

- uszczelnienia dławnicy (kompletna dławnica), 

- uszczelka pokrywy

w przyp. dławnicy mieszkowej: mieszek+
dławnica zabezpieczająca

- uszczelnienia dławnicy (kompletna dławnica), 

- uszczelka pokrywy

w przyp. dławnicy mieszkowej: mieszek+
dławnica zabezpieczająca

- grzyb

- trzpień (w przyp. dławnicy mieszkowej
kompletny zestaw mieszka z trzpieniem)
- gniazdo

- trzpień (w przyp. dławnicy mieszkowej
kompletny zestaw mieszka z trzpieniem)
- gniazdo
- grzyb z pierścieniem ścierającym i ochronnym 
- prowadnica grzyba z pierścieniem ścierającym

- trzpień (w przyp. dławnicy mieszkowej
kompletny zestaw mieszka z trzpieniem)
- gniazdo
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Rys.8: Przykład  zamocowania zaworów przy
 podnoszeniu i przenoszeniu

Belka
Zabezpieczenie 
przeciw
przechyłowi

Ochrona przed ostrymi krawędziami

7. EN 12516-1+A1Maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze wg 

PM - 097/22/08/PL_RV 320-332                                                                                                                                                                                    8/9



Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

LDM, spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specyfikacjach bez uprzedniego ostrzeżenia.

ADRES FIRMY

BIURA REGIONALNE

LDM  Armaturen GmbH                                
Wupperweg 21                                             
D-51789 Lindlar                                            
Deutschland                                           
                                                                     
tel: +49 2266 440333                                   
fax: +49 2266 440372                                  
mobile: +49 1772960469                                
E-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com      

®

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

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  

SERWIS

E-mail: servis@ldm.cz                       
fax: +420 465531010                        
tel: +420 465502411-13                    

Czech Republic
                       

Litomyšlská 1378                                
560 02 Česká Třebová

LDM servis, spol. s r.o.                       

1015

e-mail: inforus@ldmvalves.com
mobile: +7 9032254333

tel.: +7 495 7772238
fax: +7 495 7772238

Russia
Moscow Region

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

TOO “LDM”
Shakirova 33/1, kab. 103
100012 Karaganda                                                                                                       
Kazachstan

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

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
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