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1. STAN ZAWORU PRZY DOSTAWIE
- zawór jest dostarczany na ramie/palecie koñcówki do wspawania lub ko³nierze s¹ zabezpieczone
wazelin¹/woskiem, króæce wlotowy i wylotowy posiadaj¹ zaœlepki. Ca³y zawór jest opakowany w foliê ZERUST.
W takim stanie nale¿y zawór sk³adowaæ w magazynie wewnêtrznym typu IB.
- pod dostawie nale¿y skontrolowaæ, czy opakowanie nie zosta³o uszkodzone.
- zawór dostarczany jest z odpowiedni¹ dokumentacj¹ wg wymogów zamawiaj¹cego.
- zawór bezpieczeñstwa jest nastawiany na wymagane ciœnienie otwarcia. Dalsze dostrajanie lub zmiany
nastaw ( tylko po uzgodnieniu z producentem) wykonuje siê ju¿ na parametrach roboczych na kotle lub na
stanowisku kontrolnym.
2. MONTA¯ ZAWORU DO RUROCI¥GU
2.1 Przy monta¿u nale¿y przestrzegaæ norm a tak¿e ni¿ej zapisanych zasad:
- temperatura otoczenia nie mo¿e przekraczaæ 80°C,
- zawór mo¿na montowaæ tylko w pozycji pionowej,
- do zaworu musi byæ zapewniony swobodny dostêp dla obs³ugi i serwisu,
- nad zaworem nale¿y umieœciæ zawiesie umo¿liwiaj¹ce demonta¿ ( podniesienie si³ownika), dostosowane go
wagi zaworu. ( waga podana jest w tabeli na stronie 3),
- przy wykonywaniu podpory pod zawór nale¿y przewidzieæ dodatkowe miejsce, w przypadku kiedy wylot
zaworu jest w wykonaniu ko³nierzowym,
- korpus zaworu nale¿y zaizolowaæ,
- pokrywa, s³upki, sprê¿yna i si³ownik nie mog¹ zostaæ zaizolowane!,
- czêœci¹ dostawy zaworu bezpieczeñstwa jest tak¿e szafa steruj¹ca typu (RP5330, Rp5340). Przy monta¿u
szafy nale¿y przestrzegaæ zasad zapisanych w DTR tego urz¹dzenia,
- odleg³oœæ pomiêdzy zaworem bezpieczeñstwa a szaf¹ sterownicz¹ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 15m licz¹æ po
œladzie rurek,

Zaizolowany korpus PV
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LEGAR, OKO ZAWIESIA.

MIN. ODSTÊP NIEZBÊDNY
DO DEMONTA¯U 1.50m

PRZY U¯YCIU
LEWARKA
TYPU 11 - 10

RUROCI¥G WEJŒCIOWY
- powinien byæ jak najkrótszy z zachowaniem dyletacji cieplnej,
- na ca³ej jego d³ugoœci nale¿y zapewniæ spadek od zaworu tak
aby nie by³o mo¿liwe powstanie kieszeni wodnych,
- musi zostaæ przeliczony na si³y i momenty powstaj¹ce przy
dzia³aniu zaworu
- na ruroci¹gu dolotowym nie mo¿e byæ zainstalowana ¿adna
armatura odcinaj¹ca,
- z ruroci¹gu wejœciowego nie mog¹ byæ wykonywane inne
odbiory pary,
- œrednica ruroci¹gu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednica wlotu
zaworu,
- ca³kowity spadek ciœnienia w ruroci¹gu przed zaworem PV nie
mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 3% wartoœci ciœnienia nastawy PSET
- ruroci¹g musi byæ zaizolowany,

RUROCI¥G WYJŒCIOWY
- œrednica ruroci¹gu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednica wYlotu
zaworu,
W przypadku wspólnego ruroci¹gu dla kilku zaworów jego
œrednica nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1,25
wszystkich
poszczególnych œrednic.
- maksymalny opór hydrauliczny ruroci¹gu wylotowego wraz z
t³umikiem ha³asu nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 25% wartoœci nastawy
zaworu,
- za wylotem w zaworu nale¿y przewidzieæ punkt poboru ciœnienia dla manometru kontrolnego,
- na wylocie nie mo¿e byæ zainstalowana ¿adna armatura odcinaj¹ca,
- musi zostaæ przeliczony na si³y i momenty powstaj¹ce przy dzia³aniu zaworu
- nale¿y wykonaæ spadek od zaworu wraz z odwodnieniem,
- w najni¿szym miejscu musi zostaæ wykonane odwodnienie otwarte z lejkiem, tak aby mo¿na by³o optycznie
weryfikowaæ wyp³yw kondensatu i zanieczyszczeñ,
RUROCI¥G ODWADNIAJ¥CY PRZESTRZEÑ NAD GRZYBEM
- jeœli nie jest zainstalowany t³umik, odwodnienie to mo¿na po³¹czyæ z odwodnieniem ruroci¹gu wylotowego ze
spadem od zaworu,
- jeœli jest zainstalowany t³umik na wylocie z zaworu, odwodnienie to powinno mieæ w³asne otwarte pod³¹czenie
od instalacji odwadniaj¹cej poprzez lejek,
2.2 Przy przygotowaniu instalacji i ruroci¹gów nale¿y:
- chemiczne czyszczenie ruroci¹gów oraz ich dmuchanie nale¿y wykonaæ przed monta¿em zaworu. grozi to
uszkodzeniem powierzchni uszczelniaj¹cych zaworu i jego nieprawid³owym dzia³aniem,
- zawór przed monta¿em powinien zastaæ poddany oglêdzinom, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeñ lub
nieprawid³owoœci nie mo¿e byæ instalowany,
- zabezpieczenia i zaœlepki nale¿y zdemontowaæ bezpoœrednio przed monta¿em,
- przed monta¿em zalecane jest ponowne zweryfikowanie tabliczki znamionowej urz¹dzenia z dokumentacj¹
aby nie dosz³o do pomy³ki,
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Materia³ g³ównych elementów
Pozycja Nazwa
Tmax [°C]
1.1
Korpus
1.2
Wk³adka i gniazdo

Materia³

2
3

Pokrywa
Grzyb + stelit

5
6
7
10
11

Prowadzenie grzyba
Ig³a
Sprê¿yna talerzowa
Cylinder
T³ok

620
1.4931

(A182F12 (F11)+Stelit 6)

1.7380 + Stelit 6
(A182F22 +Stelit 6)
1.7383 + Stelit 6
(A182F22 +Stelit 6)

1.4901 + Stelit 6
(A182F92 +Stelit 6)
1.4903 + Stelit 6
(A182F91 +Stelit 6)

1.0426 (A516)

1.7335 (A182F12 (F11))

1.7380 (A182F22)
1.7383 (A182F22)

1.4901 (A182F92)
1.4903 (A182F91)

1.0425

1.7335

1.7380

1.4903

550
1.7357 (A217WC6)

1.0426 + Stelit 6
(A516+Stelit 6)

1.7335 + Stelit 6

Króciec wylotowy

1.3

575
1.7379 (A217 WC9)

400
1.0619 (A216WCB)

1.4901 + Stelit 6
1.4903 + Stelit 6

1.4923 + Stelit 6 / 1.4922 + Stelit 6

1.4923
1.4903/1.4923

42 2942.4 / 1.4541
1.4122
1.8159
1.7357
11 523 / 1.0570

D
D

Szczegó³ elementu
monta¿owego

h4

10

S

E

C

h3

11

h1

màt. 1.7335

H

B

h2

7

A

30°

6
2
5
3

S2

1.3

1.2

DN
65x100
80x125
100x150
125x200
150x250
175x300
200x350
250x400
300x500
350x600

A
415
440
520
530
610
700
750
850
950
1150

B
75
90
90
90
90
100
100
100
130
160

C
51
60
63,5
63,5
63,5
95
95
95
127
135

D
354
354
464
464
520
520
594
594
680
680

E
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9

S
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

h1
110
120
145
161
198
213
218
258
308
333

1.1

S1

Œrednice, wymiary i waga:
h2

h3

h4

H

mm
45
45

mm
55
55

mm
890
890

D
mm
290
290

mm

S2
mm

65x100
80x125

mm
760
760

275
290

240
265

kg
170
190

100x150
125x200
150x250
175x300

850
940
1050
1065

45
45
45
45

65
65
95
95

995
1085
1260
1275

395
395
500
500

310
390
390
420

270
330
350
390

380
480
650
670

200x350

1080

45

95

1290

500

440

420

780

250x400
300x500
350x600

1160
1250
1400

45
45
45

95
125
125

1370
1460
1610

500
500
500

515
590
660

460
530
620

980
1560
1900

DN

S1

Waga

Uwaga: Waga dla wykonania SS z tolerancj¹ +/- 10% (w zale¿noœci od u¿ytej sprê¿yny)
Pozn: Wymiary H, h2 zmieniaj¹ siê z zakresie +/- 100 mm w zale¿noœci od u¿ytej sprê¿yny
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3. PO£¥CZENIE ZAWORU Z SZAF¥ STERUJ¥C¥
Powietrze zamykaj¹ce
Powietrze otwieraj¹ce
Powietrze zamykaj¹ce

W zakresie dostawy s¹:
-3x przewody DN15
-1x z³¹cze DN 15
-1x z³¹cze typu T, DN 15
Rurki po³¹czeniowe nie s¹ w
zakresie dostawy.

Z³¹cze typu T, DN15

Rurka 18x2(18x1,5)

Z³¹cze DN15

Po³¹czenie zaworu z szaf¹ steruj¹c¹
Przy monta¿u przewodów powietrza konieczne jest zachowanie zalecanych œrednic rurek(18x2, 18x1,5).
Zalecany materia³ rurek 1.7362 (X11CrMo5), 1.7386 (X11CrMo9-1), 1.4903 (X10CrMoVNb9-1) lub 1.4922
(X20CrMoV11-1). Koñce musz¹ byæ g³adkie i równe. Do koñcówek zaciskowych nale¿y umieszczaæ
pierœcienie uszczelniaj¹ca odpowiedni¹ stron¹. Przewody lub ich koñce zalecamy pomalowaæ na kolory:
Zielony - powietrze zamykaj¹c, niebieski - powietrze otwieraj¹ce. Takie oznaczenie zabezpieczy nas przed
pomy³kowym po³¹czeniem.
Przewody powietrza steruj¹cego nale¿y ³¹czyæ z zaworem tylko i wy³¹cznie za poœrednictwem
dostarczanych przewodów elastycznych. Zabroniony jest inny sposób po³aczenia.
4. ZDALNA SYGNALIZACJA:
- Czujnik indukcyjny TURCK, typ Bi5-S18-VP4X/S100 - zasilanie 10 - 65VDC
- pr¹d prze³¹czany 200mA
- stopieñ ochrony
IP67
- Czujnik jest zamontowany na zaworze i ustawiony.
- producent zastrzega sobie prawo do zmiany typu czujnika.
- ka¿dy zawór bezpieczeñsta posiadaj¹cy czujnik musi posiadaæ uk³ad zasilania i sygnalizacji
systemowej, nie objêtej zakresem dostawy .

Czujnik indukcyjny - schemat pod³aczenia:

pnp

br¹zowy

+

niebieski

-

czarny
bia³y
LDM u¿ytkownik

PM - 087/15/05/PL_PV 1509

4/9

5. Próba ciœnieniowa
Przy ka¿dej próbie ciœnieniowej zabezpieczanej instalacji, przy której dojdzie do przekroczenia wartoœci
ciœnienia nastawy PV, konieczne jest zablokowanie zaworu podkow¹ zabezpieczaj¹c¹. W przypadku
wy¿szych ciœnieñ próby konieczne jest dodatkowe zablokowanie przy pomocy szafy steruj¹cej RP.

Tabela przyrostu ciœnienia próby powy¿ej wartoœci PSET
i wielkoœci momentu doci¹gaj¹cego
PV 1509
rozmiar
DN 65x100 D40
DN 65x100 D46
DN 80x125 D50
DN 80x125 D56
DN 100x150 D63
DN 100x150 D70
DN 125x200 D77
DN 125x200 D85
DN 150x250 D93
DN 150x250 D98
DN 175x300 D110
DN 175x300 D117
DN 200x350 D125
DN 200x350 D140
DN 250x400 D155
DN 250x400 D168
DN 300x500 D180
DN 300x500 D200
DN 350x600 D220
DN 350x600 D235

ÄPZK1 ÄPZK2
[bar] [bar]
243
188
158
128
120
99
82
68
67
61
48
43
38
30
25
21
19
16
14
12

431
333
281
228
277
228
189
157
200
181
143
128
113
91
74
63
55
46
39
34

Rozmiar
klucza
6HR

Mu
[Nm]

65

250

65

300

75

400

Zablokowany zawór bezp.
przy próbie ciœnieniowej

Element blokuj¹cy

85

500

Nakrêtka elementu
blokuj¹cego

Element blokuj¹cy musi byæ pomalowany na
ostrzegawczy kolor. Jest on czêœci¹ dostawy i
jest przymocowany do zaworu. Po wykonanej
próbie nale¿y skontrolowaæ, ¿e zawór zosta³
odblokowany, a szafa sterownicza gotowa do
pracy.

Blokowanie zaworu PV za pomoc¹ elementu blokuj¹cego:
PZK = PSET + ÄPZK1
- obliczenie max. ciœnienia próby:
- nakrêtka elementu blokuj¹cego musi byæ dokrêcona momentem wg tabeli
- przy próbie szafa steruj¹ca RP musi byæ „wy³¹czona” poprzez odciêcie powietrza zasilaj¹cego.
Blokowanie zaworu PV za pomoc¹ elementu blokuj¹cego i powietrza doci¹¿aj¹cego:
- obliczenie max. ciœnienia próby:
PZK = PSET + ÄPZK2
- blokowanie odbywa siê przy u¿yciu szafy steruj¹cej (RP)
- nale¿y najpierw podaæ powietrze doci¹zaj¹ce z szafy RP na si³ownik zaworu a nastêpnie dokrêciæ
nakrêtkê elementu blokuj¹cego wymaganym momentem. Powietrze otwieraj¹ce musi byæ wypuszczone.
- ten typ blokady mo¿e byæ wykonywany tylko przez serwis fabryczny LDM.
W przypadku prób o ciœnieniu wy¿szym ni¿ dopuszczalne nale¿y zawór rozebraæ i zaœlepiaæ specjalnymi
elementami ( tylko poprzez LDM Servis) lub demontowaæ ca³y zawór. Nale¿y tak¿e zweryfikowaæ, czy dla
tych parametrów ciœnienia próby zosta³y odpowiednio przeliczone i dobrane elementy monta¿owe i spoiny
³¹cz¹ce zawór bezp. z ruroci¹giem.
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6. Przygotowanie do pracy
Ustawnienie do pracy - wykonuje LDM servis spol. s r.o. Èeská Tøebová
Zawór bezpieczeñstwa mo¿e pracowaæ tylko wraz z szaf¹ steruj¹c¹. Wkonanie monta¿u i pzrybotowania
do uruchomienia nale¿y wykonaæ ze szczególn¹ starannoœci¹ i uwag¹. Zabezpieczy to przed komplikacjami
przy póŸniejszym uruchomieniu. Zalecamy nadzór nad monta¿em przeprowadzony przez serwis firmy LDM.
Przy wykonaniu uruchomienia we w³asnym zakresie nale¿y rozdzieliæ go na dwie czêœci:
1. cz¹œæ przeprowadziæ na “zimnym” kotle.
2. czêœæ przeprowadziæ na ruchu kot³a
Prace prowadzone przy przygotowaniu do uruchomienia zaworu podlegaj¹ odpowiednim przepisom i normom.
Z uwagi na wykonywanie czêœci prac przy pe³nym ciœnieniu, nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ wszelkich
zasad bezpieczeñstwa.
6.1 czêœæ 1 wykonywana na zimnyk kotle, bez ciœnienia
- skontrolowaæ poprawnoœæ po³¹czenia si³ownika zaworu z przewodami powietrza zamykaj¹cego (zielone
przewody) przy³¹czone do górnej czêœci si³ownika zaworu, przewody powietrza otwieraj¹cego (niebieskie
przewody) przy³aczone do dolnej czêœci si³ownika zaworu. Przewody nie mog¹ byæ zamienione.
- skontrolowac nastawy szafy steruj¹cej, ustawnienia zaworu, wylot z zaworu, odwodnienia,
- zweryfikowaæ nastawy zdalnej sygnalizacji, ewentualnie skorygowaæ,
6.2 czêœæ 2 wykonywana podczas pracy kot³a
Z uwagi na to ¿e zawór jest poddany dzia³aniu wysokiego ciœnienia nale¿y dope³niæ wszystkie zasady
bezpiecznej pracy.
- wykonaæ próby zadzia³ania zaworu
- skontrolowaæ nastawy sprê¿yn zaworu, ewentualnie skorygowaæ.
- skontrolowac funkcje sygnalizacji
- po wykonanych testach sprawdziæ szczelnoœæ zaworu
7. TESTY W£ASNE
Zawory bezpieczeñstwa nale¿y chroniæ przed uszkodzeniem i niepowo³an¹ manipulacj¹.
- testy funkcjonowania zaworu nale¿y wykonywaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Dla kot³ów o ciœnieniu
powy¿ej 4,5 MPa zalecane jest przeprowadzanie testów ok.1x na 3 miesi¹ce.
Testy wykonuje siê za pomoc¹ zaworów kulowych uk³adu zapowietrzaj¹cego szafy steruj¹cej. W czasie testu
zawór kulowy powietrza zamykaj¹cego jest otwarty, ciœnienie powietrza jest w si³owniku w górnej czêœci. Po
zamkniêciu zaworku, dojdzie do wypuszczenia powietrza z si³ownika, i zawór bezpieczeñstwa siê
otworzy.Obowi¹zuje to dla wykonania zaworu typu N. Przy po³¹czeniu typu T nale¿y podaæ powietrze
otwieraj¹ce do si³ownika poprzez zamkniêcie zaworu kulowego powietrza otwieraj¹cego. ( patrz DTR szafy
steruj¹cej RP5340). Tak¹ sam¹ czynnoœæ wykonujemy i dla drugiego zaworu. Po ukoñczeniu prób nale¿y
ustawiæ szafê RP5340 w stanie fabrycznym. Otwarcie zaworku spowoduje ponowne wpuszczenie powietrza
do si³ownika i zamkniêcie zaworu bezpieczeñstwa.Aby by³o mo¿liwe wykonanie tego testu, w wiêkszoœci
przypadków niezbêdne jest zapewnienie ok. 75% ciœnienia nastawy.
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8. OGS£UGA
8.1 Bie¿¹ca obs³uga
Zawór bezpieczeñstwa nie wymaga obs³ugi, nale¿y tylko kontrolowaæ szczelnoœæ przewodów powietrza
steruj¹cego.
8.2 Mo¿liwe usterki i sposób postêpowania
Usterka:
nieszczelnoœæ zaworu.
Naprawa:
- sprawdziæ nastawê sprê¿yn,
- wykonaæ rewizjê powierzchni uszczelniaj¹cych ( gniazdo-grzyb)
- skontrolowaæ funkcje szafy RP
Usterka:
Zawór nie otwiera siê przy wymaganej nastawie
Naprawa:
- sprawdziæ szczelnoœæ przewodów powietrza steruj¹cego ( pomiêdzy szaf¹ i si³ownkiem zaworu)
- sprawdziæ nastawê sprê¿yn,
- skontrolowaæ funkcje szafy RP
Usterka:
Zawór bezpieczeñstwa sie nie zamkn¹³ by³o konieczne odstawienie kot³a (prawdopodobnie zanieczyszczenia
w zaworze)
Naprawa:
Zawór nale¿y rozmontowaæ, a nieczystoœci usun¹æ. Przy pracy zwróciæ uwagê, aby zosta³a zachowana
p³aszczyzna X, nie mo¿e dojœæ do skrzywienia. Jeœli zanieczyszczenia wpadn¹ do przewodu
doprowadzaj¹cego, nale¿y je usun¹æ przy pomocy magnasu lub inn¹ metod¹.
W przypadku zaworów z króæcami ko³nierzowymi zalecamy demonta¿ ca³ego zaworu, a tak¿e zwrócenie uwagi
na zachowanie p³aszczyzny Y. Po demonta¿u nale¿y nieczystoœci usun¹æ z zaworu.
8.3 Rewizje zaworów
8.3.1 Roczna rewicja
Raz do roku zalecane jest sprawdzenie powierzchni uszczelniaj¹cych zaworu. Demonta¿ wykonaæ w
p³aszczyŸnie X. Gniazdo w korpusie nale¿y przeszlifowaæ ( dotrzeæ), dotrzeæ te¿ nale¿y grzyb. Do docierania
mo¿na u¿yæ specjalnych past szlifierskich. Prace nale¿y wykonywaæ z du¿¹ starannoœci¹, dbaj¹c aby
pozosta³oœci nie wniknê³y do ruroci¹gu lub nie pozosta³y na obrabianych powierzchniach. Przy demonta¿u
zaworu bazpieczeñstwa nale¿y zawsze u¿ywaæ element blokuj¹cy (podkowê).
W przypadku wiêkszych uszkodzeñ konieczna jest naprawa u producenta.Nadmiernie zu¿yte grzyby mo¿a
wymieniæ na nowe. Gruboœæ warstwy stelitu to ok. 2 - 3 mm, co przy prawid³owej eksploatacji pozwala
na ¿ywotnoœæ ok. 20 lat

p³aszczyzna

X -

p³aszczyzna Y -
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8.3.2 Rewizja wykonywana co 3 lata
8.3.2.1 Zawór bezpieczeñstwa
Oprócz rewizji corocznych powierzchni gniazda i grzyba, wykonuje sie tak¿e sprawdzenie si³ownika zaworu.W
przypadku wypracowania lub zwiêkszonej temperatury nale¿y wymieniæ uszczelnienia gumowe typu O-ring.

O - ring A
O - ring B
Uszcelka IT
O - ring A
O - ring B

sygnalizacja

8.3.2.2 Instalacja powietrzna
Ca³¹ instalacjê powietrza nale¿y sprawdziæ i usun¹æ wszelnie zanieczyszczenia i nieszczelnoœci. Przy
stwierdzeniu nadmiernej korozji rurek powietrznych nale¿y wymieniæ je na nowe lub za stali nierdzewnej.
Zalecane jest te¿ wykonanie “oklepania” rurek oraz zwiêkszenia ciœnienia i przedmuchania instalacji.
8.3.2.3 Czêœci zamienne zalecane do wymiany co 3 lata
- 1 szt. grzyb
- 2 szt. O-ring A
- 3 szt. O-ring B
- 1 szt. uszczelka IT
- 3 szt. przewody gumowe
- 1 szt. uszczelka grafitowa ( pokrywa - korpus)
8.4. Rewizja zaworów na innych instalacjach
Dla zaworów bezpieczeñstwa instalowanych dla zabezpieczenia stacji redukcyjno - sch³adzaj¹cych, odbiorów
z turbiny, mo¿na przeprowadzaæ powy¿sze rewizje w zwiêkszonych interwa³ach czasowych.
Po ka¿dej rewizji nale¿y wykonaæ test poprawnoœci dzia³ania zaworu i weryfikacjê jego nastaw.
9. ZAKOÑCZENIE
Gwarantujemy poprawnoœæ dzia³ania i uzyskoanie oreœlonych w dokumentacji parametrów zgodnych z danymi
przedstawionymi w kartach obliczeñ.
Zalecamy korzystanie z wyspecjalizowanego serwisu LDM gwarantuj¹cego fachowoœæ wykonywanych
prac.Pracownicy serwisu LDM posiadaj¹ wszelkie niezbêdne certyfikaty i dopuszczenia oraz posiadaj¹
g³êboko wiedzê i doœwiedczenie.Dla ka¿dego serwisowanego zaworu wydawane s¹ œwiadectwa certyfikacji i
ustawienia oraz kontroli okresowej.
Po kontroli zawory s¹ plombowane.
U¿ytkownik otrzymuje odpowiednie protoko³y.
Informacja - zmiana nastaw zaworów bezpieczeñstwa
Zawór bezpieczeñstwa zosta³ obliczony i wykonany na ustalon¹ wartoœæ ciœnienia nastawy. Ewentualne
zmiany tych nastaw nale¿y ustalaæ z producentem. S¹ one wykonywane przez autoryzowany serwis LDM.
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ADRES PRODUCENTA
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
http://www.ldmvalves.com

Gwarancyjny i pogwarancyjny serwis, rewizje, repasacje, przygotowanie do ruchu,
dostawy czêœci zamiennych prowadz¹:
SERWIS
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
tel: +420 465502411-13
fax: +420 465531010
e-mail: servis@ldm.cz

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska
tel: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
e-mail: ldmpolska@ldm.cz

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