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Pokyny pro montáž a údržbu ventilù konstrukèních øad CV/SV 320 až 332 Ex jsou závazné pro uživatele k
zajištìní správné funkce ventilù. Pøi montáži, provozování, údržbì a demontáži je uživatel povinen dodržovat
níže uvedené zásady. Technické údaje jednotlivých provedení jsou uvedeny v katalogových listech výrobkù.
Použitím výrobku v rozporu s tìmito pokyny a údaji uvedenými v katalogovém listu výrobku zanikají záruèní
povinnosti výrobce. Pro instalaci a provoz armatur dále platí: ÈSN 33 2030: 11/2004
ÈSN EN 1127-1 ed.2 :02/2012
Tyto pokyny jsou urèeny pro následující typy výrobkù
CV/SV 320Ex, CV/SV 330Ex… dvoucestný pøímý ventil
CV 322Ex, CV 332Ex … dvoucestný pøímý ventil tlakovì odlehèený
Tyto pokyny neobsahují instrukce pro montáž a obsluhu pohonù a pøíslušenství. Ty jsou uvedeny v pokynech
vydaných výrobci pohonù a jsou souèástí dodávky. V pøípadì potøeby je možné je vyžádat u dodavatele.
Ventily mohou být kompletovány s pohony schválenými pro použití na armatuøe výrobcem ventilù a
pøestavná rychlost nesmí pøesáhnout 1m/s.
1. Popis a použití výrobku
Armatura byla vyrobena a odzkoušena za dodržení požadavkù systému jakosti ISO 9001.
1.1 Popis výrobku
Regulaèní a uzavírací ventily jsou urèeny pro regulaci a/nebo uzavírání prùtoku médií jako je voda (mimo
pitné), vodní pára, neagresivní plyny a jiná plynná èi kapalná média kompatibilní s materiálem tìlesa a vnitøních
èástí armatury. Ventily jsou rovnìž urèeny pro médium technické a topné plyny a hoølavé kapaliny. Smí být
použity pouze kapaliny s dostateènou elektrickou vodivostí ( >1000pS/m). Teplota protékané kapaliny ventilem
nesmí pøekroèit 80% minimální teploty vznícení okolní výbušné atmosféry a musí být nižší než maximální
teplota kapaliny povolená výrobcem.Tìlesa ventilù se dodávají z lité oceli a z lité korozivzdorné oceli, vnitøní
èásti jsou z korozivzdorné oceli. Prùtoèné charakteristiky, Kvs (Cv) souèinitele a netìsnost odpovídají
mezinárodním standardùm.
Ventily jsou standardnì lakovány následovnì:
- vnitøní plochy nejsou lakovány
- vnìjší plochy do teploty 400°C barvou Burcharths Aqua Air G4901
- vnìjší plochy nad teplotu 400°C barvou Helios Pirolit Extra
- v pøípadì provedení z korozivzdorné oceli nejsou lakovány
Tlouška nátìrových hmot nepøesahuje 0,3 mm.
1.2 Podmínky provozování
Armatury musí být provozovány za podmínek, které byly urèeny v zadání pro výpoèet velikosti a návrh typu
konstrukce, provedení a materiálu ventilu. V pøípadì požadavku na použití armatury v jiné aplikaci nebo za
odchylných pracovních podmínek je nutné ovìøit vhodnost použití u výrobce.
Pøi použití ventilu s grafitovou ucpávkou a hoølavého / výbušného provozního média se v bezprostøedním okolí
ucpávky mùže pøíležitostnì tvoøit výbušná plynná atmosféra (zóna 1)!
V tomto pøípadì je nezbytné provádìt pravidelné kontroly ucpávky každé 3 mìsíce.
Doporuèené rozmìry síta filtru:
Pro spolehlivou funkci armatury
výrobce doporuèuje zaøadit do potrubí
filtr mechanických neèistot. Pro ventily
s mikroškrticím systémem (Kvs ≤0,16
respektive Cv ≤0,18) je použití filtru
pøed armaturou nezbytné.

DN, provedení
NPS 1 "-1", Kvs≤0,16 (CV≤0,18)
NPS 1 "-2"
NPS 3"-8"
NPS 10"-16"

Doporuèená maximální velikost oka
0,25 mm
0,6 mm
1,0 mm
1,6 mm

2. Instalace
Armatura musí být instalována a uvádìna do provozu kvalifikovanou osobou! Kvalifikovanou osobou se rozumí
osoba obeznámená s instalací, uvádìním do provozu a manipulací s tímto výrobkem, a která má odpovídající
kvalifikaci v daném oboru. Rovnìž musí být proškolena o ochranì zdraví a bezpeènosti pøi práci.
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2.1 Pøíprava pøed montáží
Ventily se dodávají z výrobního závodu kompletnì smontované, seøízené a vyzkoušené. Pøed vlastní montáží
do potrubí je tøeba porovnat údaje na štítcích s údaji v prùvodní dokumentaci. Ochranné záslepky musí být
odstranìny. Ventily je nutno prohlédnout, nejsou-li mechanicky poškozeny nebo zneèištìny, a zvláštì vìnovat
pozornost vnitøním prostorùm a tìsnicím lištám. Rovnìž potrubní systém musí být zbaven veškerých neèistot,
které by mohly v provozu zpùsobit poškození tìsnicích ploch a tím ztrátu tìsnosti uzávìru armatury.
2.2 Montáž ventilu do potrubí
Ventil musí být namontován do potrubí tak, aby smìr prùtoku média souhlasil se šipkami na tìlese.
CV 3x0 Ex

CV 3x2 Ex

CV 3x0 Ex

Obr.1: Smìr proudìní dvoucestnou armaturou s válcovou nebo tvarovanou kuželkou
CV3xx xxxx Lx xx/xxx-xxx Ex (Char. L; R; P; S; U )

CV 3x0 Ex

CV 3x2 Ex

Obr.2: Smìr proudìní dvoucestnou armaturou s dìrovanou kuželkou
CV3xx xxxx Dx xx/xxx-xxx Ex (Char. D; Z; Q)
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Montážní poloha ventilù NPS 1 " - 6" je libovolná kromì polohy, kdy je pohon pod ventilem. V poloze, kdy je osa
táhla vodorovnì, musí být pohon natoèen tak, aby sloupky pohonu byly nad sebou. U ventilù provozovaných pøi
vyšších teplotách média, je nutné ochránit pohon pøed nadmìrnou teplotní expozicí, napø. ho vyklonit ze svislé
polohy a dùkladnì zaizolovat potrubí. V pøípadech, kdy je ventil montován ve svislém potrubí nebo ve
vodorovném potrubí s pohonem vyloženým do vodorovné polohy, je nutné pohon pružnì podepøít nebo zavìsit,
viz obr.6.

Obr.3: Montážní polohy ventilù s elektrickými a pneumatickými pohony
U ventilù vybavených ovládáním ruèním kolem Rxx je montážní poloha libovolná.

Obr.4: Montážní polohy ventilù s ruèním kolem
U ventilù NPS 8" a vìtších je z provozních a servisních dùvodù striktnì doporuèeno dodržovat základní
pracovní polohu s táhlem ve svislé poloze a pohonem nad armaturou. Jiné montážní polohy dle obr. 3 a 4 jsou
sice v nezbytných pøípadech pøípustné, avšak v pøípadì nutnosti demontáže takto umístìného ventilu z potrubí
z dùvodu provedení servisního zásahu, náklady na demontáž a zpìtnou montáž ventilu do potrubí nejsou
posuzovány jako záruèní. V jiné než základní poloze je nutné pružnì podepøít nebo zavìsit pohon viz obr. 6. Pøi
vyšších provozních teplotách média je nezbytné dùkladnì zaizolovat potrubí a armaturu. Pøipojovací sloupky
pohonu a pohon musí naopak zùstat odvìtrané vnì izolace, pro zajištìní teploty okolí pohonu dle limitù
udaných výrobcem pohonu.
U ventilù všech NPS, provozovaných pøi teplotách média pod 0°C (32 °F) musí být ventil namontován v
základní poloze, tj. pohonem nebo ruèním kolem nahoru!
Pøi montáži je tøeba zachovat nad i pod ventilem manipulaèní prostor pro servisní èinnosti. U ventilù
NPS 4" a vìtší je s ohledem na hmotnost zaøízení nutné nad armaturou zajistit montážní prostor s možností
umístìní závìsného zaøízení, viz obr. 5.

PM - 207/15/08_CV/SV 320 - 332 Ex

3/10

DN
NPS 1 " - 3"
NPS 4" - 12"
NPS 16"

A (min. vzdálenost nutná pro demontáž)
500 mm
1500 mm, s možností umístìní závìsu
2000 mm, s možností umístìní závìsu

NOSNÍK, ZÁVÌSNÉ OKO A POD.

Obr.5: Manipulaèní prostor nad ventilem
V pøípadì, že je ventil vybaven vlnovcovou ucpávkou, nebo hrozí otøesy potrubí, je doporuèeno pružné
ukotvení pohonu ve všech pøípustných montážních polohách.

Obr.6: Doporuèená místa vhodná pro ukotvení
Pro správnou funkci ventilu je tøeba dodržet následující pokyny
- ventil nemá být z dùvodu kvalitní regulaèní funkce zamontován bezprostøednì za potrubním obloukem.
Minimální doporuèená délka rovného úseku potrubí pøed a za ventilem je 6x NPS
- pøípadné potrubní redukce pøed a za ventilem musí být pozvolné (doporuèený úhel sklonu stìny kuželové
pøechodky vùèi ose potrubí je 12° až 15°) a ventil nemá být o více než 2 dimenze menší proti vstupnímu potrubí.
- pøi montáži je nutné dbát, aby byly eliminovány nadmìrné síly od potrubí, ventil se nesmí použít jako potrubní
opora.
- vlastní montáž musí být provádìna peèlivì, u pøírubového provedení se støídavým dotahováním pøírubových
šroubù tak, aby nedošlo ke pnutí. Je nezbytnì nutné, aby potrubní pøíruby byly souosé s pøírubami ventilu.
U ventilù v provedení Ex je nutné zajistit vhodným zpùsobem uzemnìní armatury ve smyslu ÈSN 33 2030,
èl. 11(ventily vodivì propojit s uzemnìnou èástí navazujícího zaøízení).
Pokud je tøeba celou potrubní instalaci propláchnout nebo profouknout, je nutno ventil nahradit potrubním
mezikusem!
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2.3 Zapojení elektrického nebo elektrohydraulického pohonu
Tyto práce smí provádìt jen odbornì zpùsobilý pracovník. Je nutno dodržovat všechny bezpeènostní pøedpisy
vztahující se na elektrické stroje. Dále je nutno øídit se montážním návodem s pokyny pro provoz a údržbu
elektrických pohonù vydaných výrobcem pohonù. Odporový vysílaè polohy a signalizaèní spínaèe, pokud jsou
souèástí dodávky, jsou umístìny pod krytem pohonu.
Pøed uvedením zaøízení do provozu je nezbytné zkontrolovat údaje na štítku pohonu, pøedevším ovìøit hodnotu
napájecího napìtí, pøípadnì øídícího signálu, zda souhlasí s požadovanou specifikací a umožòuje pøipojení k
nadøazenému regulátoru.
Vzhledem k tomu, že ventil je z výrobního závodu dodáván s pohonem jako jeden celek, je také provedeno
základní seøízení pohonu. U ventilù je v poloze zavøeno nastaveno vypínání momentovým resp. silovým
vypínaèem (tak, aby byl ventil skuteènì tìsnì uzavøen), zatímco v poloze otevøeno je nastaveno vypínání
pohonu pomocí vypínaèe polohového.
V pøípadì, že pøi montáži ventilu do potrubí, èi z jakéhokoliv jiného dùvodu dojde k demontáži pohonu z ventilu,
je nutné po opìtovné montáži zkontrolovat toto seøízení, popøípadì pohon znovu seøídit. Výrobce neruèí za
škody, které vzniknou nesprávným seøízením pohonu. V pøípadì potøeby je možno si na tyto práce vyžádat
asistenci servisní organizace výrobce.
Délku kabelù k pohonu je nutno volit tak, aby bylo možno pohon sejmout z ventilu bez nutnosti odpojení kabelù
od svorkovnice pohonu.
Upozornìní: V pøípadì otevírání, nebo zavírání armatury ruèním kolem je nutné sledovat mechanický
ukazatel polohy OTEVØENO/ZAVØENO umístìný na sloupku ventilu,
nebo pøímo na elektropohonu a vìnovat maximální opatrnost pøi dosahování tìchto krajních hodnot.
Pøi ovládání kompletu ruèním kolem elektropohonu nejsou funkèní žádné elektrické spínaèe a hrozí poškození
armatury, nebo elektropohonu.
Je zakázáno používat pøi manipulaci s ruèním kolem pomocné mechanické nástroje.
2.4 Zapojení pneumatického pohonu
Tyto práce smí provádìt jen odbornì zpùsobilý pracovník. Je nutno øídit se montážním návodem s pokyny pro
provoz a údržbu pneumatických pohonù vydaných výrobcem pohonù.
Pøipojení pohonu na napájecí, pøípadnì ovládací vzduch se provede pomocí plastových, mìdìných, nebo
2
nerezových trubièek. Doporuèený rozmìr trubièky je 8x1 mm, u pohonù s plochou membrány nad 600 cm
nebo pøi vìtších délkách potrubí (nad 10 m) potom rozmìr 12x1 mm.
Pøed uvedením zaøízení do provozu je nezbytné zkontrolovat údaje na štítku pohonu a pozicioneru, pøedevším
ovìøit maximální hodnotu tlaku napájecího vzduchu. Pokud tlak vzduchu v místním rozvodu má vyšší hodnotu,
je nutné použít redukèní stanici.
Vzhledem k tomu, že ventil je z výrobního závodu dodáván s pohonem jako jeden celek, je také provedeno
základní seøízení pohonu. V pøípadì, že pøi montáži ventilu do potrubí, èi z jakéhokoliv jiného dùvodu dojde k
demontáži pohonu z ventilu, je nutné po opìtovné montáži zkontrolovat toto seøízení, popøípadì pohon znovu
seøídit. Výrobce neruèí za škody, které vzniknou nesprávným seøízením pohonu. V pøípadì potøeby je možno si
na tyto práce vyžádat asistenci servisní organizace výrobce.
Pøi použití regulátoru tlaku vzduchu s montáží na ventil je nutné upravit pracovní polohu regulátoru do svislé
pozice, s odkalovací nádobkou dole, viz obr.7. Pokud byla montážní poloha ventilu dohodnuta s výrobcem
pøedem, již je požadovaná poloha regulátoru zajištìna ve výrobním závodì.

Obr.7: Zpùsoby umístìní filtr/regulátoru
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2.5 Kontrola po montáži
Po montáži je tøeba natlakovat potrubní systém a zkontrolovat, zda nedochází k netìsnosti spojù a zkontrolovat
tìsnost ucpávky. Dále je nutné ovìøit funkci pohonu a provést nìkolik kontrolních zdvihù.
3. Obsluha a údržba
3.1 Ucpávka
V pøípadì, že jsou ventily osazeny ucpávkou s tìsnicími manžetami z PTFE, ucpávka nevyžaduje údržbu a
šroub ucpávky nesmí být utahován ani povolen. Pøi netìsnosti je potøeba ucpávkový komplet vymìnit. Pokud
jsou ucpávkové kroužky z expandovaného grafitu, dochází pøi pohybu táhla k otìru tìsniva a proto je nutné v
pøípadì netìsnosti dotáhnout ucpávkový šroub, eventuelnì pøidat tìsnicí kroužek. Grafitovou ucpávku je tøeba
dotahovat postupnì, asi po 1/4 otáèky, jen do dosažení opìtovné tìsnosti. Vlnovcová ucpávka je bezúdržbová
a v pøípade porušení vlnovce je nutné zajistit odborný servis.
3.2 Výmìna ucpávky
Pokud je z dùvodu nedostateèné tìsnosti nutné vymìnit ucpávku, je tøeba nejprve demontovat pohon a
vyšroubovat ucpávkový šroub. Potrubí pøi výmìnì ucpávky nesmí být pod tlakem. Po vyjmutí ucpávkového
šroubu je nutné zkontrolovat stav povrchu táhla a vyèistit vnitøek ucpávkového prostoru. Jsou-li tìsnicí plochy
poškozeny nebo narušeny, je tøeba vadné díly vymìnit. Zvláštì je nutné dbát na povrch táhla procházející
ucpávkou, jehož nedostateèná kvalita mùže podstatnì snížit životnost ucpávky. Ucpávkový komplet je od
výrobce naplnìn speciálním mazivem, podle druhu použitého tìsnìní, které zajistí kvalitní funkci tìsnicích
kroužkù po celou dobu jejich životnosti. V provozu táhlo nesmí být mazáno!
Po výmìnì ucpávkového tìsnìní je nutné dotáhnout ucpávkový šroub:
- u PTFE manžet pevnì, až na dno vøetenovodu
- u grafitových kroužkù je nutné dotažením ucpávkového šroubu stlaèit tìsnìní asi o10% jeho výšky
Po montáži pohonu je vhodné provést kontrolu viz odstavec 2.5.
3.3 Údržba pohonù
Pøi provozu a údržbì pohonù je nutné dodržovat pokyny uvedené v montážním návodu vydaném výrobcem
pohonù. Pøi výskytu poruchy postupovat dle montážního návodu nebo objednat odborný servis. Teplota okolí a
povrchu pohonu nesmí pøesáhnout hodnotu udanou výrobcem pohonù.
3.4 Odstraòování závad a poruch
Je-li na armatuøe zjištìna závada (netìsnost uzávìru, netìsnost ucpávky nebo tìsnìní víka a pod.), je nutné
neprodlenì zajistit její odstranìní, jinak mùže být zpùsobeno nevratné poškození tìsnicích ploch a souèástí,
vystavených úèinkùm unikajícího média. Pøed jakýmkoli zásahem na armatuøe musí být potrubní systém
zbaven tlaku!
Projevy závady
Netìsnost uzávìru

Netìsnost ucpávky

Možná pøíèina
- vyšší Dpmax než je povolen pro
daný typ ventilu a pohonu

Odstranìní závady
- snížit tlakový spád na ventilu
- použít silnìjší pohon
- použít tlakovì vyvážený ventil

- nedostateèná pøítlaèná síla pohonu

- provìøit funkci a seøízení pohonu,
pøípadnì poziciometru

- sevøená cizí èástice v sedle
- poškozené tìsnicí plochy kuželky
a sedla

- armaturu plnì otevøít a znovu zavøít
- je nutné zalapovat kuželku se
sedlem nebo vymìnit poškozené
souèásti - vyžaduje odborný servis
- dotáhnout grafitovou ucpávku, nebo
pøidat tìsnicí kroužek (viz 3.1)
- vymìnit ucpávkový komplet (viz 3.2)

- pøítlaèná síla grafitové ucpávky je
pøíliš nízká
- ucpávka je opotøebená nebo
poškozená
- poškozené táhlo

Netìsnost pod víkem/nástavcem - nízká pøítlaèná síla na tìsnìní
- poškozené ploché tìsnìní
Netìsnost tìlesa
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- poškození zpùsobené agresivitou,
abrazí, nebo erozí média

- vymìnit ucpávku a táhlo - vyžaduje
odborný servis
- utáhnout do køíže spojovací matice
- vymìnit tìsnìní víka
- nutná výmìna tìlesa - zajistit
odborný servis
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Projevy závady
Táhlo se nepohybuje

Možná pøíèina
- není pøívod energie (elektrické nebo
tlak vzduchu) do pohonu

- výpadek øídícího signálu do pohonu
- porucha pohonu nebo jeho
pøíslušenství
- pøíliš dotažená grafitová ucpávka
- ve ventilu došlo vlivem neèistot
k zadøení nìkteré pohyblivé souèásti
Táhlo poskakuje

- nedostateèná síla pohonu
- vadný pozicionér

Ventil se nepohybuje v
plném rozsahu zdvihu

- vadné nastavení koncových spínaèù
- pneupohony a EH pohony:
ruèní kolo zùstalo po použití
v nesprávné poloze
- pneumatické pohony:
napájecí tlak je pøíliš nízký
- pneumatické pohony:
chybnì nastavený, nebo vadný
pozicionér
- cizí pøedmìt ve ventilu

Odstranìní závady
- elektrické pohony:
zkontrolovat pøívod a velikost
vstupního napìtí
- pneumatické pohony:
zkontrolovat pøívod a velikost
napájecího tlaku
- zkontrolovat mìøením hodnotu
vstupního signálu
- øídit se dle pokynù pro pohon èi
pøíslušenství nebo zavolat odborný
servis
- povolit dotažení ucpávky a znovu
ji utáhnout jen tak, aby byla
zajištìna tìsnost
- je nutné demontovat ventil a vymìnit
poškozené souèásti - vyžaduje
odborný servis
- porovnat deklarované parametry
výrobku se skuteènými - pokud jsou
v poøádku, zajistit odborný servis
- øídit se instrukcemi vydanými
výrobcem pozicionéru, pøípadnì
zajistit odborný servis
- zkontrolovat nastavní spínaèù
- pøestavit ruèní kolo do základní
polohy
- zajistit požadovaný tlak pøívodního
vzduchu
- pøizpùsobit pozicionér podle
instrukcí vydaných výrobcem
pozicionéru
- armaturu plnì otevøít a zavøít,
pøípadnì zajistit odborný servis

Pokud je ventil v záruèní dobì, je nutné pro jakýkoli zásah na armatuøe vyjma dotažení grafitové ucpávky zajistit
odborný servis!
3.5 Náhradní souèásti
Náhradní souèásti nejsou souèástí dodávky ventilù a musí být objednány zvláš. Pøi objednávání náhradních
souèástí je nutno v objednávce uvést název souèásti, typové èíslo ventilu, jmenovitou svìtlost NPS a výrobní
èíslo ventilu.
Doporuèené náhradní díly pro 3 a 5-letý provoz:
CV 3x0

CV 3x2
Materiál manžety
FOA

CV 3x2
Materiál manžety
HASTELLOY C22

Díly pro 3-letý provoz
- tìsnìní ucpávkové (ucpávkový komplet)
- tìsnìní ploché pod víko
- v pøípade ventilu s vlnovcem také tìsnìní
vlnovce a bezpeènostní ucpávka
- tìsnìní ucpávkové (ucpávkový komplet)
- tìsnìní ploché pod víko
- tìsnìní kuželky (manžeta FOA)
- v pøípade ventilu s vlnovcem také tìsnìní
vlnovce a bezpeènostní ucpávka
- tìsnìní ucpávkové (ucpávkový komplet)
- tìsnìní ploché pod víko
- v pøípade ventilu s vlnovcem také tìsnìní
vlnovce a bezpeènostní ucpávka

Díly navíc pro 5-letý provoz *)
- táhlo (v pøípade ventilu s vlnovcem
svaøovací sestava vlnovce s táhlem)
- sedlo
- kuželka
- táhlo (v pøípade ventilu s vlnovcem
svaøovací sestava vlnovce s táhlem)
- sedlo
- kuželka se stíracím a poj. kroužkem
- vedení kuželky se stíracím kroužkem
- táhlo (v pøípade ventilu s vlnovcem
svaøovací sestava vlnovce s táhlem)
- sedlo
- kuželka se stíracími kroužky
- tìsnìní kuželky (manžeta HASTELLOY C22)
- vedení kuželky s vložkou
a distanèním kroužkem

*) V pøípadì objednávání dílù pro zajištìní 5-letého provozu je doporuèeno objednat 2 sady dílù pro 3-letý provoz a
sadu pro 5-letý provoz.
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4. Podmínky záruky
Výrobce neruèí za chod a bezpeènost výrobku za odchylných podmínek, než jsou uvedeny v tìchto pokynech a
v katalogovém listu výrobku. Jakékoliv použití výrobku za jiných podmínek je nutné konzultovat s výrobcem.
Závady na ventilu zpùsobené neèistotami média nejsou posuzovány jako záruèní. Výrobce nepøebírá záruku
za výrobek, byla-li na nìm uživatelem provedena jakákoli úprava bez pøedchozího písemného souhlasu
výrobce (vyjma dotažení ucpávky).
5. Doprava a skladování
Pøi pøepravì a skladování nesmí být ventily vystaveny pøímému pùsobení klimatických a jiných škodlivých vlivù
(déš, pøímé sluneèní záøení) a musí být umístìny v prostøedí, kde relativní vlhkost vzduchu nepøesáhne 90%. S
ohledem na používané pohony se teplota pøi pøepravì a skladování musí pohybovat v intervalu -20 až 55°C
(-4 až 131°F).
Pøíruby (pøivaøovací konce) musí být chránìny krytkami (tyto jsou souèástí dodávky).
Pro zvedání ventilù pøi balení, nakládání a vykládání a pøi manipulaci na stavbì musí být použity vhodné vázací
prostøedky napø. vázací popruhy. Tyto se obtoèí kolem pøírub (pøivaøovacích koncù) ventilu a také tømen nebo
kryt pohonu. Armatura nikdy nesmí být zvedána pouze za pohon!
Nosná traverza
(seøiditelná)

Jištìní proti
boènímu zkácení

Obr.8: Pøíklad použití vázacích prostøedkù pøi manipulaci
Je nutné použít chrániè popruhù proti ostré hranì.

Je nutné dbát, aby pøi pøepravì a manipulaci nemohlo dojít k poškození armatury. Zvláštní opatrnost vyžadují
pøedevším táhlo ventilu, ukazatele zdvihu a vnìjší pøíslušenství pøipevnìné k pohonu.
Pokud jsou pøi dodržení výše uvedených podmínek ventily skladovány déle než 3 roky, doporuèuje výrobce
provést pøed použitím výrobku odbornou revizi.
6. Nakládání s odpady
Obalový materiál a armatury se po jejich vyøazení likvidují bìžným zpùsobem, napø. pøedáním specializované
organizaci k likvidaci (tìleso a kovové díly - kovový odpad, obal + ostatní nekovové díly - komunální odpad).
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7. Maximální dovolené pracovní
Maximální dovolené pracovní pøetlaky dle ASME B16.34-2013 [MPa]
Teplota [ °C ]
RT 1) 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400
A216
150 1.98 1.95 1.77 1.58 1.38 1.21 1.02 0.93 0.84 0.74 0.65
300 5.17 5.17 5.15 5.02 4.86 4.63 4.29 4.14 4.00 3.78 3.47
WCC
600 10.34 10.34 10.30 10.03 9.72 9.27 8.57 8.26 8.00 7.57 6.94
150 1.98 1.95 1.77 1.58 1.38 1.21 1.02 0.93 0.84 0.74 0.65
A217
300 5.17 5.17 5.15 5.03 4.86 4.63 4.29 4.14 4.03 3.89 3.65
600 10.34 10.34 10.30 10.03 9.72 9.27 8.57 8.26 8.04 7.76 7.33
A351
150 1.90 1.84 1.62 1.48 1.37 1.21 1.02 0.93 0.84 0.74 0.65
300 4.96 4.81 4.22 3.85 3.57 3.34 3.16 3.09 3.03 2.99 2.94
C8M 3)
600 9.93 9.62 8.44 7.70 7.13 6.68 6.32 6.18 6.07 5.98 5.89
1)
-29°C až 38°C
2)
Materiál pouze normalizaènì žíhaný. Zámìrné pøidávání jakéhokoliv prvku,
který není uveden v ASTM A 217 je nepøípustné s vyjímkou Ca a Mg pro dezoxidaci
3)
Pøi teplotách nad 540°C používat pouze, když je obsah uhlíku 0,04% nebo vyšší
Materiál Class

425
0.55
2.88
5.75
0.55
3.52
7.00
0.55
2.91
5.83

450
------0.46
3.37
6.77
0.46
2.88
5.77

475
------0.37
3.17
6.34
0.37
2.87
5.73

500
------0.28
2.82
5.65
0.28
2.82
5.65

538
------0.14
1.84
3.69
0.14
2.52
5.00

550
------0.14
1.56
3.13
0.14
2.50
4.98

950
------35
385
775
35
385
775

1000 1050
------------20
20
265 175
535 350
20
20
365 360
725 720

Maximální dovolené pracovní pøetlaky dle ASME B16.34-2013 [psig]
Materiál
A216 WCC

A351 C8M 3)

Class
150
300
600
150
300
600
150
300
600

RT 1)
290
750
1500
290
750
1500
275
720
1440

Teplota [ °F ]
200 300 400 500 600 650 700
260 230 200 170 140 125 110
750 730 705 665 605 590 555
1500 1455 1405 1330 1210 1175 1100
260 230 200 170 140 125 110
750 730 705 665 605 590 570
1500 1455 1410 1330 1210 1175 1135
235 215 195 170 140 125 110
620 560 515 480 450 440 435
1240 1120 1025 955 900 885 870

750
800
95
80
505 410
1015 825
95
80
530 510
1065 1015
95
80
425 420
855 845

850
------65
485
975
65
420
835

900
------50
450
900
50
415
830

1)

-20°F až 100°F
Materiál pouze normalizaènì žíhaný. Zámìrné pøidávání jakéhokoliv prvku,
který není uveden v ASTM A 217 je nepøípustné s vyjímkou Ca a Mg pro dezoxidaci
3)
Pøi teplotách nad 1000 °F používat pouze, když je obsah uhlíku 0,04% nebo vyšší
2)
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ADRESA VÝROBNÍHO ZÁVODU
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
Èeská republika
tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
http://www.ldmvalves.com

TUZEMSKÉ KANCELÁØE
LDM, spol. s r.o.
kanceláø Praha
Podolská 50
147 01 Praha 4
Èeská republika
tel.: +420 241087360
fax: +420 241087192
e-mail: tomas.suchanek@ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
kanceláø Ústí nad Labem
Ladova 2548/38
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Èeská republika
tel.: +420 602708257
e-mail: tomas.kriz@ldm.cz

SERVISNÍ STØEDISKA
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová
Èeská republika
tel: +420 465502411-13
fax: +420 465531010
e-mail: servis@ldm.cz

Ecoterm - lng. Karel Prùša
Svatopetrská 10
617 00 Brno
Èeská republika
tel: +420 545233546
fax: +420 545233231, +420 545230254
e-mail: info@ecoterm.cz

SAR MONTÁŽE s.r.o.
Slévárenská 12
709 00 Ostrava
Èeská republika
tel: +420 596 623 740
fax: +420 596 623 717
e-mail: zdenek.lipovy@sarcz.cz

Martia a.s.
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
Èeská republika
tel: +420 475650150
fax: +420 475650999
e-mail: martia@martia.cz

Omega Elektro spol. s r.o.
Dláždìná 30
317 07 Plzeò-Radobyèice
Èeská republika
tel: +420 377828237
fax: +420 377828238
e-mail: oep@volny.cz

ZEFIN s.r.o.
Školní nám. 1066
391 02 Sezimovo Ústí
Èeská republika
tel: +420 381 276 440
fax: +420 381 276 156
e-mail: zefin@zefin.cz

LDM, Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovenská republika

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska

tel: +421 243415027-8
fax: +421 243415029
e-mail: ldm@ldm.sk
http://www.ldm.sk

tel: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
e-mail: ldmpolska@ldm.cz

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

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria

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

ZAHRANIÈNÍ ZASTOUPENÍ
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

tel: +359 2 9746311
fax: +359 2 8771344
mobile: +359 888925766
e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

www.ldmvalves.com
LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky a specifikace bez pøedchozího upozornìní.
Výrobce poskytuje záruèní i pozáruèní servis.
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