
Tyto pokyny pro montáž a údržbu jsou závazné pro odbìratele (uživatele)  k  zajištìní správné funkce ventilù. 
Pøi provozování, obsluze a údržbì, montáži a demontáži je dále nutno dodržovat zásady uvedené v 
technických podmínkách TP 422-LDM-04.

Tyto PM platí pro typové øady ventilù

G xx xxx/A Ventily vybavené dìrovaným škrticím systémem

1. TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE ARMATURY

1.1 Popis
Regulaèní ventily konstrukèní øady G  jsou dvoucestné armatury v pøímém, resp. nárožním provedení. Hlavní 
èásti (tìleso, tømenové víko), jsou vyrobeny z ocelolitiny nebo z tváøené oceli. Vnitøní èásti (táhlo, škrticí orgán a 
sedlo) jsou z kvalitní korozivzdorné oceli.
Škrticí systém je tvoøen tvarovanou regulaèní kuželkou a sedlem (sedlovým košem) nebo pístovou kuželkou a 
regulaèním pouzdrem, u typù G xx xxx/A dìrovanou kuželkou a dìrovaným sedlovým košem. Jednotlivé typy 
škrtících systémù jsou uvedeny na obr. 1 až 6.
Pøipojení ventilu je pøírubové nebo pøivaøovací podle norem ÈSN. Nìkteré typy jsou vybaveny ruèním kolem 
pro nouzové ovládání.

1.2 Použití
jsou urèeny k regulaci prùtoku a tlaku 

neagresivních kapalných a plynných médií, pøedevším vody (mimo pitné dle §3 a pøílohy è.1 vyhl. MZ 
è.376/2000Sb.) a vodní páry, pro nejvyšší pracovní tlak až 50 MPa a pro max. pracovní teplotu až 550° C dle 
provedení.

Ventily jsou vybaveny škrticím systémem s lineární nebo rovnoprocentní charakteristikou dle ÈSN EN 60 534-
1. Jmenovité prùtoèné množství je urèováno podle provozních parametrù zaøízení.

Netìsnost v sedle : 
- Tøída netìsnosti II. dle ÈSN EN 1349 (<0,5% Kvs) - pro øadu G 45, G 46
- Tøída netìsnosti II. dle ÈSN EN 1349 (<1,0% Kvs) - pro øadu G 47
- Tøída netìsnosti III. dle ÈSN EN 1349 (< 0,1% Kvs) - pro øadu G 41

Tlakové spády, rychlosti proudìní:
- pro pøehøátou páru se pøipouští rychlost na vstupu ventilu do 60 m/s, na výstupu do 90 m/s pøi použití škrticích 
clon.
- pro sytou páru se pøipouští rychlost proudìní do 45 m/s.
- u kapalin se pøipouští max. tlakový spád na jeden stupeò redukce do 4,0 MPa a rychlost  do 3,5 m/s.
- u napájecích ventilù typu G 47  se pøipouští tlakové spády max. 1,5 MPa a rychlost do 3,5 m/s.

G 41 115 Ventil regulaèní pøímý, jednosedlový,  s rozšíøeným výstupem
G 45 115 Ventil regulaèní pøímý, dvousedlový, pøírubový
G 45 125 Ventil regulaèní pøímý, dvousedlový, pøivaøovací
G 46 115 Ventil regulaèní pøímý, dvousedlový, pøírubový, s rozšíøeným výstupem
G 46 125 Ventil regulaèní pøímý, dvousedlový, pøivaøovací, s rozšíøeným výstupem
G 47 115 Ventil regulaèní pøímý napájecí, dvousedlový, pøírubový
G 47 125 Ventil regulaèní pøímý napájecí, dvousedlový, pøivaøovací 

Regulaèní ventily øady G ovládané pøímo nebo pákovým pøevodem

pøírubový,
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1.3 Zvláštnosti jednotlivých provedení

Vzhledem k tomu, že sortiment tìchto ventilù je široký, vyznaèují se nìkteré typy urèitými zvláštnostmi, které se 
týkají pøedevším použití pro rùzné regulaèní úlohy a na tyto zvláštnosti je tøeba upozornit:

a) Regulaèní ventily typu G 41 se používají pøedevším pro redukci tlaku páry u redukèních stanic menších 
výkonù.

b) Regulaèní ventily typu G 45 jsou klasické dvousedlové regulaèní ventily, které je možno použít pro vìtší 
výkony vzhledem k vìtším svìtlostem a prùtoèným plochám, pøedevším však pro regulaci kapalných médií.

c) Regulaèní ventily typu G 46 jsou dvousedlové regulaèní ventily s rozšíøeným výstupem, které je možno 
použít pro redukci tlaku páry u red. stanic vìtších výkonù vzhledem k vìtším svìtlostem a prùtoèným plochám.

d) Regulaèní ventily typu G 47 se používají pøedevším jako napájecí ventily. Pøi specifikaci ventilù je tøeba dbát, 
aby projektant vìnoval zvláštní pozornost na zadání skuteèných parametrù a urèení prùtoèné charakteristiky.

Škrticí systémy

1. Jednosedlová tvarovaná
    kuželka ( G 41 )

2. Dvousedlová tvarovaná
    kuželka ( G 45, G 46 )

3. Dvousedlová tvarovaná
    kuželka a sedlový koš
    ( G 45, G 46 )

4. Pístová kuželka a 
    regulaèní pouzdro
    ( G 47 )

6. Jednosedlová dìrovaná 
    kuželka a dìrovaný 
    sedlový koš ( G xx / A )

 5. Dvousedlová dìrovaná 
     kuželka  a dìrovaný 
     sedlový koš ( G xx / A) 
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2. MONTÁŽ

2.1 Pøíprava pøed montáží
Pøed vlastní montáží armatur do potrubí je nutno zkontrolovat údaje na štítku s údaji v prùvodní dokumentaci. 
Dále je tøeba ventily prohlédnout, nejsou-li pøepravou poškozeny. 
Z armatur je nutno odstranit záslepky a , u pøírubového provedení dbát na èistotu 
tìsnicích ploch pøírub na ventilu i na potrubí. Pøed montáží musí být potrubní systém zbaven všech neèistot, 
které by mohly v provozu zpùsobit vážné poškození tìsnicích ploch a tím ztrátu tìsnosti uzávìru armatury.
Pro vlastní montáž nejsou zapotøebí nìjaké speciální pøípravky. 

U ventilù typu G 47  doporuèujeme pøed montáží zkontrolovat polohu
 “Zavøeno - Z” pomocí ukazatele zdvihu na vøeteni a v pøípadì potøeby 
provést správné nastavení ukazatele - viz obr.

2.2 Montáž ventilu do potrubí
Ventily je možno montovat jen do vodorovného potrubí s vøetenem ve svislé poloze, s elektrickým pohonem 
nahoøe, se smìrem proudìní pracovní látky podle šipky uvedené na tìlese ventilu. Jiné umístìní armatury pøi 
montáži je nutno konzultovat s výrobcem.
Pákové ventily jsou standardnì dodávány s pákou umístìnou vpravo ve smìru prùtoku. Pokud by bylo pøi 
montáži nutno zmìnit polohu páky, je toto možno provést pootoèením tømenu s pákou dle potøeby.
Pro správnou funkci regulaèního ventilu je tøeba dodržet následující pokyny:
- pøi montáži je nutné dbát, aby byly eliminovány veškeré síly od potrubí.
- pro plné využití regulaèních schopností ventilu a pro snížení hluku se doporuèuje bezprostøednì pøed i za 
ventilem zaøadit rovný úsek potrubí o délce min. 6x DN.
- z dùvodu snadné demontáže, event. oprav je vhodné ponechat nad i pod ventilem dostateèný manipulaèní 
prostor.
- vlastní montáž musí být provádìna peèlivì se støídavým dotahováním pøírubových šroubù tak, aby nedošlo ke 
pnutí. Je nezbytnì nutné, aby potrubní pøíruby byly souosé s pøírubami ventilu.
- pro bezproblémový chod se doporuèuje zaøadit pøed ventil filtr mechanických neèistot.

2.3 Zapojení elektrického pohonu
Tyto práce smí provádìt jen odbornì vyškolený 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. 
Pákový ventil se dodává samostatnì bez pøimontovaného pohonu. Pøipojovací táhlo (trubka) mezi ventilem a 
pohonem není souèástí dodávky. Pohon se obvykle nastavuje v poloze zavøeno na vypínání pomocí 
momentových vypínaèù a v poloze otevøeno pomocí polohových 
vypínaèù.   
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.

2.4 Kontrola po montáži
Po montáži je tøeba natlakovat potrubní systém a zkontrolovat, zda nedochází k netìsnosti a zkontrolovat 
tìsnost ucpávky. Dále je nutné ovìøit funkci a nastavení pohonu a provést nìkolik kontrolních zdvihù.

3. OBSLUHA  A ÚDRŽBA

3.1 Obsluha
Pøi uvádìní ventilù do provozu je v každém pøípadì nutno promazat èepy na ovládací páce. Pokud je ventil 
dodán s ruèním kolem a ventil bude provozován s pákou, je nutno ruèní kolo aretovat. Pøi provozu je nutno 
sledovat tìsnost ucpávky a dalších spojù.

další pøípadné kryty a obaly

(tak, aby byl ventil skuteènì tìsnì uzavøen) 
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3.2 Údržba
Pøi provozu ventilù je nutno pravidelnì promazávat pákový mechanismus ventilu. Bìhem provozu mùže dojít k 
situaci, že je tøeba zmìnit regulaèní parametry vlastního ventilu, pøípadnì jeho prùtoènou charakteristiku. V 
takových pøípadech je nutno se obrátit na specializovaný servis výrobce.
U ventilù vstøikovacích, napájecích a u ventilù na redukèních stanicích, které jsou bìhem provozu namáhány 
nejvíce, doporuèujeme provádìt 1x za rok revize, t.j. provést demontáž tømenového víka, provést kontrolu 
škrtícího systému a v pøípadì, jsou-li zjištìny závady, provést jejich opravu nebo výmìnu 
V pøípadì, že dochází k velké netìsnosti pøi zavøeném stavu, je tøeba provést revizi stavu tìsnicích ploch sedel 
a kuželek, provést pøebroušení tìsnicích ploch a nebo provést celkovou výmìnu. Výrobce nepøebírá záruku za 
správnou tìsnost ventilù a funkci ventilu, pokud je oprava tohoto rozsahu provedena svépomocí.

3.3 Ucpávky
Ventily jsou dodávány s ucpávkovým materiálem z expandovaného grafitu, který má dlouhou životnost a 
vynikající funkèní vlastnosti.
Pøi  výmìnì, nebo doplòování ucpávkového prostoru je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození funkèních 
ploch na vøeteni a v ucpávkovém prostoru. Je nutno mít na zøeteli, že grafitová ucpávka je velice citlivá na 
jakékoli poškození povrchu táhla.

3.4 Kuželky a sedla
Pøesto, že jsou tìsnicí plochy sedel a kuželek peèlivì zalapovány, mùže u nich bìhem nároèného provozu dojít 
k opotøebení, event. k poškození. Zjistí-li se pøi revizi, že je nutno znovu zabrousit kuželku se sedlem, je tøeba pøi 
tìchto pracech vìnovat zvláštní pozornost kvalitì provedení a to pøedevším u ventilù dvousedlových. Pøi 
vìtších poškozeních se doporuèuje vymìnit celé sedlo s kuželkou a vøetenem.
Zvýšenou pozornost je tøeba vìnovat tìmto pracem u napájecích ventilù a to hlavnì pøi zabrušování 
regulaèního pouzdra do tìlesa. U tìchto ventilù doporuèujeme provést  vždy výmìnu kompletní sady škrtícího 
systému.

3.5 Pohony
Elektrické pohony nevyžadují speciální údržbu a obsluhu. Je však zapotøebí dodržovat pokyny uvedené v 
montážním  návodu vydaném výrobcem pohonù. Pøi výskytu poruchy postupovat dle montážního návodu nebo 
objednat odborný servis.

3.6 Poruchy a jejich odstranìní

poškozených dílù. 

Zkontrolovat stav povrchu táhla, dotáhnout ucpávkové šrouby nebo provést
doplnìní ucpávkových kroužkù, pøíp. vymìnit celou ucpávku, eventuelnì táhlo. 

Zkontrolovat, zda ventil není provozován pøi vyšším tlakovém spádu než je 
povolen.

Provìøit funkci pohonu, zda je vyvinuta dostateèná pøítlaèná síla.

Zkontrolovat dosedací tìsnicí plochy, zabrousit sedlo a kuželku, event.
vymìnit souèásti celého škrtícího systému.

Zkontrolovat zda nejsou ve škrtícím sytému cizí tìlesa.

Provést demontáž tømenu a zmìøit osazení regulaèního pouzdra a zpìtnì
pøenést na píst. V pøípadì potíží se obrátit na servis. 

Enormní zvýšení hluènosti mùže být zpùsobeno pøedevším pøekroèením 
provozních parametrù uvedených na štítku nebo pøítomností cizího tìlesa ve 
škrticím systému ventilu. Je nutno pøekontrolovat stav a situaci konzultovat
s výrobcem. 

Netìsnost ucpávky

Zvýšená netìsnost v sedle
Ventil  nejde uzavøít

Nemožnost nastavení zavøené polohy
u ventilù G 47  z dùvodu uvolnìní
a spadnutí ukazatele zavøené polohy

Enormní zvýšení hluènosti

PORUCHA ODSTRANÌNÍ
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3.7 Náhradní díly
U ventilù konstrukèní øady  G 45, které se používají v bìžných regulaèních okruzích, není potøeba, vzhledem k 
jejich dlouhodobé životnosti, pøedem objednávat náhradní díly.
U ventilù kontrukèních øad G 41, G 46 a  G 47 doporuèujeme objednat jako náhradní díly pro tøíletý provoz:
-1 sadu vøeteno, kuželku a sedlový koš
-1 sadu vøeteno, píst a regulaèní pouzdro
Pøi objednávání náhradních dílù je nutno v objednávce uvést výrobní èíslo ventilu, které je uvedeno na štítku 
upevnìném na páce u pákových ventilù nebo na výstupní pøírubì nebo nástavci.

3.8 Podmínky záruky 
Výrobce neruèí za chod a bezpeènost výrobku za odchylných podmínek, než jsou uvedeny v tìchto pokynech 
pro montáž a údržbu a katalogovém listu výrobku. Jakékoliv použití výrobku za jiných podmínek je nutné 
konzultovat s výrobcem.
Výrobce nepøebírá záruku za výrobek, byla-li na nìm uživatelem provedena jakákoli úprava bez pøedchozího 
písemného souhlasu výrobce (vyjma dotažení ucpávky).

3.9 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).
  

Související dokumentace
TP 422-LDM-04 Ventily regulaèní, najíždìcí, napájecí. Technické podmínky.
ÈSN 13 3060 Armatury prùmyslové. Technické dodací pøedpisy. Èást 1, 2, 3, 4.
ÈSN EN 60 534-1 Armatury prùmyslové. Prùtoèné charakteristiky.

 Maximální dovolené pracovní pøetlaky dle ÈSN  EN 12516-1 [MPa]
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ADRESA VÝROBNÍHO ZÁVODU

TUZEMSKÉ KANCELÁØE

SERVISNÍ STØEDISKA

ZAHRANIÈNÍ ZASTOUPENÍ

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      

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

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

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 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                       

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

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                 

Výrobce poskytuje záruèní i pozáruèní servis.

®

LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky a specifikace bez pøedchozího upozornìní.

LDM, spol. s r.o.
kanceláø Ústí nad Labem
Ladova 2548/38
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa

tel.: +420 602708257
e-mail: tomas.kriz@ldm.cz

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

LDM, Bratislava s.r.o.                                   
Mierová 151                                                 
821 05 Bratislava                                         
Slovenská republika
                                     
tel: +421 243415027-8                                 
fax: +421 243415029                                    
e-mail: ldm@ldm.sk                                      
http://www.ldm.sk                                         

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  

www.ldmvalves.com
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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

Èeská republika   
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