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A)

Γενικά

A1

Επεξήγηση συµβόλων

Σε αυτές τις οδηγίες, οι υποδείξεις επισηµαίνονται µέσω συµβόλων:

XXXXX

Κίνδυνος / Προσοχή / Προειδοποίηση
… υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση η οποία µπορεί να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυµατισµό προσώπων ή/και ζηµίες στο σύστηµα σωλήνων.

Υπόδειξη
… υποδεικνύει οδηγία η οποία πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε.

Πληροφορία
… παρέχει χρήσιµες συµβουλές και συστάσεις
Εάν αυτές οι υποδείξεις και οι επισηµάνσεις προσοχής και προειδοποίησης δεν τηρηθούν, µπορεί να
προκύψουν κίνδυνοι και να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

A2

Ενδεδειγµένη χρήση

Οι στραγγαλιστικές βαλβίδες των σειρών Z, F, M, T, TW και BE –αφού τοποθετηθούν µεταξύ των
συνδέσµων ενός συστήµατος (σωληνώσεων)– προορίζονται για τον περιορισµό, τη διέλευση ή τη
ρύθµιση της ροής µέσων εντός των επιτρεπόµενων ανώτατων ορίων πίεσης και θερµοκρασίας.
Τα επιτρεπόµενα ανώτατα όρια πίεσης και θερµοκρασίας (σε συνάρτηση µε το υλικό του
περιβλήµατος/υλικό της επένδυσης) υποδεικνύονται στην πινακίδα τύπου του συστήµατος βαλβίδας µε
τους κωδικούς TS και PS (βλέπε ενότητα A3).
Το σύστηµα βαλβίδας επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία µόνο αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα
έγγραφα:
• <Επεξηγήσεις των Οδηγιών ΕΚ> – βλ. παραπάνω
• αυτές οι οδηγίες συναρµολόγησης / λειτουργίας, που περιλαµβάνονται στα παραδοτέα.
Η χρήση του συστήµατος βαλβίδας σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων (σήµανση
επιτρέπεται µόνο εφόσον
► ο εντολέας έχει δηλώσει ρητά την ύπαρξη αυτού του κινδύνου.

),

Η µη τήρηση της <ενδεδειγµένης χρήσης> αποτελεί σοβαρή αµέλεια και απαλλάσσει τον κατασκευαστή
EBRO-Armaturen από την αστική ευθύνη για το προϊόν.
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A3

Σήµανση της στραγγαλιστικής βαλβίδας

Κάθε στραγγαλιστική βαλβίδα φέρει στο περίβληµα ή στην πινακίδα τύπου σήµανση για τα ακόλουθα
στοιχεία:
Στοιχείο
Κατασκευαστής
Τύπος συστήµατος
βαλβίδας.
Συµµόρφωση

Σήµανση
EBRO-ARMATUREN
π.χ. Z011

Παρατήρηση
∆ιεύθυνση, βλ. σελίδα 2 <Περιεχόµενα>
(Σήµανση περιβλήµατος) βλ. Επισκόπηση, σελίδα 1

CE

Κωδικός αριθµός

0036

Συµµόρφωση µε την Οδηγία περί εξοπλισµού υπό πίεση
97/23EΚ
Κοινοποιηµένος οργανισµός σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΕ = TÜV
Süddeutschl.
Ψηφία 1-6: αρ. αναφ. EBRO, ψηφία 7-9: θέση κωδ. παραγγελίας
ψηφία 10-12: αύξων αρ. θέσης παραγγελίας
(Σήµανση περιβλήµατος) π.χ. DN80
είναι η απαιτούµενη βαθµίδα PN των αντίθετων συνδέσµων
Αριθµητικές τιµές για τα ανώτατα και κατώτατα όρια χρήσης
Αριθµητική τιµή σε bar (σε θερµοκρασία δωµατίου)
(Σήµανση περιβλήµατος) Υλικό περιβλήµατος
(στην πινακίδα τύπου) Υλικό του δίσκου βαλβίδας
(στην πινακίδα τύπου) Υλικό του άξονα
(στην πινακίδα τύπου) Υλικό της επένδυσης

SN (αρ. κατασκευής) π.χ. 123456/012/001 *)
DN
PN
Όρια θερµοκρασίας
Μέγ. επιτρ. πίεση
Υλικό

DN (και αριθµητική τιµή)
π.χ. PN 16
TS (και αριθµητική τιµή)
PS (και αριθµητική τιµή)
π.χ.: EN-JS 1030
π.χ.: 1.4408
π.χ.: 1.4104
π.χ.: NBR

*) Υπόδειξη: Το έτος κατασκευής περιλαµβάνεται στον κωδικό του αρ. κατασκευής.

Η πινακίδα τύπου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται, ώστε να παραµένει αναγνωρίσιµο το τοποθετηµένο
σύστηµα βαλβίδας.

A4

Μεταφορά και αποθήκευση

Για τη σωστή µεταφορά, πρέπει να προσέχετε τα εξής:
• Αφήστε το σύστηµα βαλβίδας στην εργοστασιακή συσκευασία έως ότου χρησιµοποιηθεί
(συναρµολόγηση).
• Φυλάσσετε το σύστηµα βαλβίδας σε κλειστούς χώρους για προστασία από τους ρύπους και την
υγρασία.
• Πρόσδεση ιµάντων συγκράτησης σύµφωνα µε τις εικόνες 1 έως 3,
Μην αναρτάτε τα συστήµατα βαλβίδων µεγάλου µεγέθους στο µειωτήρα ή στο
µηχανισµό κίνησης!
Προστατέψτε το δίσκο βαλβίδας και τις στεγανοποιητικές επιφάνειες του συνδέσµου
από κάθε πιθανή ζηµία
Στο πρότυπο ISO 2230 περιγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες αποθήκευσης για
εξαρτήµατα µε ελαστοµερή (κοµπλέ σύστηµα βαλβίδας και ανταλλακτικά) και
καθορίζεται η επιτρεπόµενη διάρκεια αποθήκευσης.

Εικόνα 1
Εικόνα 2
Εικόνα 3
Συστήµατα βαλβίδων που παραδίδονται χωρίς µηχανισµό κίνησης:
Ο δίσκος βαλβίδας δεν είναι ασφαλισµένος έναντι µετατόπισης. Πρέπει να µεταφέρεται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην µπορεί να µετατοπιστεί και να ανοίξει από τη θέση
µεταφοράς εξαιτίας εξωτερικών επιδράσεων (π.χ. κραδασµοί).
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B) Τοποθέτηση του συστήµατος βαλβίδας στη σωλήνωση / Έλεγχος
πίεσης
Αυτές οι οδηγίες περιλαµβάνουν υποδείξεις ασφαλείας για προβλέψιµους
κινδύνους κατά την τοποθέτηση του συστήµατος βαλβίδας σε ένα σύστηµα
(σωληνώσεων).
Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τη συµπλήρωση των ακόλουθων υποδείξεων µε λοιπούς,
κατά τόπο συγκεκριµένους κινδύνους. Η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων για αυτό το
σύστηµα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση.

B1

Υποδείξεις ασφαλείας για την τοποθέτηση
• Η τοποθέτηση συστηµάτων βαλβίδων στο σύστηµα επιτρέπεται µόνο από
εξειδικευµένο προσωπικό. Εξειδικευµένα, στο πνεύµα αυτών των οδηγιών, είναι
εκείνα τα άτοµα τα οποία βάσει της εκπαίδευσης, της τεχνογνωσίας και της
επαγγελµατικής εµπειρίας τους µπορούν να εκτιµήσουν σωστά τις απαιτήσεις των
εργασιών που τους ανατίθενται, να εκτελέσουν σωστά αυτές τις εργασίες, καθώς
και να αναγνωρίσουν και να εξαλείψουν πιθανούς κινδύνους.

• Η προβλεπόµενη λειτουργία ενός συστήµατος βαλβίδας, µετά την τοποθέτηση,
πρέπει
να
συµφωνεί
µε
<ενδεδειγµένη χρήση> η οποία περιγράφεται στην ενότητα A2.

την

• ∆εν επιτρέπεται να τίθεται υπό πίεση ένα σύστηµα βαλβίδας το οποίο δεν έχει
ασφαλιστεί µε διάταξη χειρισµού σε µια (οποιαδήποτε) θέση.

• Ο χειρισµός ενός µηχανισµού κίνησης, που βρίσκεται τοποθετηµένος σε ένα
σύστηµα βαλβίδας, επιτρέπεται µόνο εφόσον το σύστηµα βαλβίδας περικλείεται
αµφίπλευρα από ένα τµήµα σωλήνα ή οργάνου – κάθε χειρισµός χωρίς να
πληρούται αυτή η συνθήκη συνεπάγεται κίνδυνο σύνθλιψης και αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

• Ένα σύστηµα βαλβίδας, το οποίο ως <τερµατικό σύστηµα βαλβίδας> αποκλείει
προς τα έξω ένα τµήµα αγωγού υπό πίεση, πρέπει να ασφαλίζεται µε τυφλό πώµα
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην µπορεί να παρουσιαστεί καµία διαρροή.
•

B2
•

•

•

Προϋποθέσεις τοποθέτησης στη σωλήνωση
Να διασφαλίζετε ότι τοποθετούνται µόνο στραγγαλιστικές βαλβίδες των οποίων η κατηγορία
πίεσης και τα υλικά ενδείκνυνται για τις προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης. Βλέπε αντίστοιχη
σήµανση στην πινακίδα τύπου (ενότητα A3)
Κατά κανόνα, η στραγγαλιστική βαλβίδα πρέπει να διαθέτει είτε χειροµοχλό/χειροτροχό µειωτήρα
είτε µηχανισµό κίνησης και πρέπει να είναι ρυθµισµένη έτσι ώστε να είναι έτοιµη προς χρήση.
Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται βαλβίδα χωρίς µηχανισµό κίνησης για µεταγενέστερη
τοποθέτηση.
Μια στραγγαλιστική βαλβίδα χωρίς εµφανείς ζηµίες κατά τη µεταφορά θα πρέπει κατά την
αποθήκευση και τη µεταφορά να παραµένει στην εργοστασιακή συσκευασία και να
αποσυσκευάζεται µόνο ακριβώς πριν την τοποθέτηση στο τµήµα σωλήνα.

Η εξωτερική περιφέρεια του δίσκου βαλβίδας έχει υποστεί επεξεργασία
υψηλής ακριβείας, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα της (κλειστής)
στραγγαλιστικής βαλβίδας. Αυτή η επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται
Προσοχ οπωσδήποτε από τυχόν ζηµία κατά την τοποθέτηση.
ή
•

Οι συνδεδεµένες βαλβίδες πρέπει να τοποθετούνται επάνω ή ανάµεσα σε συνδέσµους κατά το
πρότυπο EN 1092-1 ή EN 1759-1, µε λωρίδες στεγανοποίησης τύπου A ή B, οι οποίες πρέπει να
είναι παραλληλεπίπεδες και ευθυγραµµισµένες.
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Η χρήση άλλων συνδέσµων ή/και άλλων τύπων λωρίδων στεγανοποίησης πρέπει να
επιβεβαιώνεται στη βεβαίωση παραγγελίας του κατασκευαστή EBRO Armaturen.
Το καθαρό πλάτος των αντίθετων συνδέσµων πρέπει να αφήνει επαρκή χώρο για τον ανοιγµένο
δίσκο βαλβίδας, ώστε ο δίσκος κατά την περιστροφή του προς τα έξω να µην υφίσταται ζηµιές και
να µην αχρηστεύεται.
Βλ. πίνακα.
Αναλόγως του τύπου, οι διαστάσεις µπορεί να διαφέρουν.

•

Ελάχιστη απαιτούµενη εσωτερική διάµετρος Di των αντίθετων συνδέσµων

DN
Ø Di

50
51

65
51

80
80

100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
103 124 151 196 245 296 334 385 438 484 560

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες της βαλβίδας πρέπει να είναι καθαρές – ιδίως από σκληρά/αιχµηρά
σωµατίδια.
Επίσης τα τµήµατα σωλήνα σε αµφότερες τις πλευρές πρέπει να είναι καθαρά: Για την έκπλυση
ενός αγωγού µε τοποθετηµένο σύστηµα βαλβίδας, λάβετε υπόψη την υπόδειξη στην ενότητα B3.

•

Εάν οι ρύποι (υπολείµµατα συγκόλλησης, σκουριάς κ.λπ.) δεν αποµακρυνθούν, µπορεί
να προκληθεί ζηµία στη στεγανοποιητική επιφάνεια του δίσκου βαλβίδας: Κατά συνέπεια,
το σύστηµα βαλβίδας δεν θα είναι στεγανό και στη χειρότερη περίπτωση θα αχρηστευτεί.
Η στραγγαλιστική βαλβίδα παραδίδεται σε (σχεδόν) κλειστή θέση και έτσι πρέπει να τοποθετείται,
ώστε να προστατεύεται από ζηµιά η στεγανοποιητική επιφάνεια του δίσκου.
Τα άκρα της σωλήνωσης πρέπει να ευθυγραµµίζονται και να έχουν παραλληλεπίπεδες συνδετικές
επιφάνειες.

•
•

∆εν επιτρέπεται η χρήση µονωτικών φλαντζών για κεντρικές βαλβίδες:
Κανονικά δεν είναι απαραίτητη η χρήση πρόσθετων µονωτικών φλαντζών. Οι
στεγανοποιητικές επιφάνειες στο περίβληµα της στραγγαλιστικής βαλβίδας είναι
επενδυµένες µε ελαστοµερές ή πολυµερές υλικό και σχεδιασµένες για τη στεγανοποίηση
της σύνδεσης.
Για το λόγο αυτό, οι αντίθετοι σύνδεσµοι πρέπει να έχουν στεγανοποιητικές επιφάνειες
λείες και πλήρους κάλυψης, π.χ. τύπου A ή B, κατά το πρότυπο EN 1092-1 ή EN 17591.
Για τη χρήση διαφορετικών τύπων συνδέσµων απαιτείται συνεννόηση µε τον
κατασκευαστή.

B3

Βήµατα εργασίας για την εγκατάσταση
Η επένδυση του περιβλήµατος δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή µε λιπαντικά,
καθαριστικά ή λοιπά υλικά, των οποίων η καταλληλότητα δεν είναι τεκµηριωµένη ή/και
επιβεβαιωµένη από την EBRO-Armaturen.
Τα µη ενδεδειγµένα υλικά µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση, διόγκωση ή ζηµιά!
•

•

•

Εξετάστε το σύστηµα βαλβίδας και το µηχανισµό κίνησης για τυχόν ζηµίες κατά τη µεταφορά. ∆εν
επιτρέπεται η τοποθέτηση στραγγαλιστικών βαλβίδων ή µηχανισµών κίνησης που έχουν υποστεί
ζηµία.
Η προτιµώµενη θέση τοποθέτησης της βαλβίδας είναι µε οριζόντιο άξονα βαλβίδας. Ο µειωτήρας
θα
πρέπει
– εάν είναι δυνατό – να µην τοποθετείται ακριβώς κάτω από το σύστηµα βαλβίδας: τυχόν
διαρροή στον άξονα θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµία στο µειωτήρα ή στο µηχανισµό κίνησης.
Οι στραγγαλιστικές βαλβίδες προς τοποθέτηση ανάµεσα σε συνδέσµους πρέπει κατά την
τοποθέτηση να είναι προσεκτικά κεντραρισµένες µε τις βίδες του συνδέσµου. Σχετικά µε τις
βίδες συνδέσµου, βλέπε ενότητα D5 !
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•

Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, µια βαλβίδα παραδίδεται χωρίς διάταξη χειρισµού, πρέπει να
τοποθετείται σε κλειστή κατάσταση και να παραµένει έτσι έως ότου τοποθετηθεί µηχανισµός
κίνησης. Ο κατασκευαστής του µηχανισµού κίνησης πρέπει να παρέχει σχετικές οδηγίες
συναρµολόγησης. Η ονοµαστική ροπή πρέπει να προσαρµοστεί στο σύστηµα βαλβίδας και η
ρύθµιση των τερµατικών αναστολέων "ΑΝΟΙΓΜΑ" και "ΚΛΕΙΣΙΜΟ" πρέπει να οριστεί σωστά.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι µια τέτοια στραγγαλιστική βαλβίδα δεν θα τεθεί υπό
πίεση, προτού τοποθετηθεί η διάταξη χειρισµού.
Προειδο
ποίηση
•

Οι στραγγαλιστικές βαλβίδες µπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα από την κατεύθυνση ροής
του µέσου.

Βαλβίδα µε πνευµατικό µηχανισµό κίνησης τύπου <fail safe> (µε ελατήριο
ανοίγµατος):
Ένας µηχανισµός κίνησης τύπου <fail safe> µε ελατήριο ανοίγµατος πρέπει να
ρυθµίζεται στην κλειστή θέση µέσω µιας σύνδεσης πεπιεσµένου αέρα (εάν χρειάζεται),
για την παρένθεση µεταξύ των αντίθετων συνδέσµων. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
οι οδηγίες συναρµολόγησης του µηχανισµού κίνησης και πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο
δίσκος βαλβίδας δεν θα ανοίξει ξαφνικά ακούσια (κίνδυνος τραυµατισµού!).
•

Μετά την τοποθέτηση, ο δίσκος βαλβίδας πρέπει να ανοιχθεί για την έκπλυση του αγωγού, ώστε
το τµήµα σωλήνα να µπορεί να καθαριστεί µε την έκπλυση προτού το σύστηµα βαλβίδας κλείσει
για πρώτη φορά.
Πριν το πρώτο κλείσιµο, πρέπει να αποµακρυνθούν οι σκληροί/αιχµηροί ρύποι
(υπολείµµατα συγκόλλησης, σκουριάς κ.λπ.) από το τµήµα σωλήνα.

•

Σε περίπτωση τοποθέτησης στο τέλος ενός τµήµατος αγωγού:

Εάν µια στραγγαλιστική βαλβίδα συναρµολογηθεί ως τερµατικό σύστηµα βαλβίδας και
τεθεί υπό πίεση, πρέπει να σφραγιστεί µε τυφλό σύνδεσµο, για την αποτροπή
Κίνδυν σωµατικών βλαβών και υλικών ζηµιών σε περίπτωση διαρροής ή/και µη
εξουσιοδοτηµένου ανοίγµατος.
ος!
•

Για τη σύνδεση ενός µηχανισµού κίνησης στο σύστηµα διαχείρισης της εγκατάστασης, ισχύουν οι
σχετικές
οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο µειωτήρας ή ο µηχανισµός κίνησης έχει ρυθµιστεί µε βάση τα δεδοµένα
λειτουργίας που αναγράφονται στο δελτίο παραγγελίας:
Μην τροποποιείτε τη ρύθµιση του τερµατικού αναστολέα "ΚΛΕΙΣΙΜΟ" ενός
ολοκαίνουργιου συστήµατος βαλβίδας όσο το σύστηµα βαλβίδας είναι στεγανό.
Μόνο για στραγγαλιστικές βαλβίδες µε ηλεκτρικό µηχανισµό κίνησης

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο µηχανισµός κίνησης απενεργοποιείται στις τελικές
θέσεις µέσω του σήµατος του διακόπτη διαδροµής. Το σήµα ενός διακόπτη ροπής
στρέψης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την εµφάνιση ενός µηνύµατος βλάβης. Η
Υπόδειξ διαταραχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται το συντοµότερο. Βλ. ενότητα C3
η
<Αντιµετώπιση βλαβών>.
Για περισσότερες υποδείξεις, ανατρέξτε στις οδηγίες του ηλεκτρικού µηχανισµού κίνησης.

•

Για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος λειτουργίας: Μια
στραγγαλιστική βαλβίδα µε µοχλό ή χειροτροχό πρέπει, όταν της ασκείται συνήθης δύναµη, να
ανταποκρίνεται γρήγορα για την εκτέλεση της πλήρους γωνίας περιστροφής.
Ένας µηχανισµός κίνησης τοποθετηµένος στη στραγγαλιστική βαλβίδα πρέπει –µε τα
καθορισµένα δεδοµένα ελέγχου και αναλόγως των εντολών ελέγχου– να κινείται οµαλά στις
θέσεις <ΑΝΟΙΓΜΑ> ή <ΚΛΕΙΣΙΜΟ>.
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•

B4

Οι εντολές διαχείρισης που εκτελούνται εσφαλµένα µπορεί να αποβούν επικίνδυνες και να
προκαλέσουν ζηµιές στο σύστηµα σωλήνωσης.
Οι διαταραχές λειτουργίας που µπορούν να αναγνωριστούν πρέπει να αντιµετωπίζονται
οπωσδήποτε πριν τη θέση σε λειτουργία. Βλέπε επίσης ενότητα C3 <Αντιµετώπιση βλαβών>

Έλεγχος πίεσης πριν/κατά τη θέση σε λειτουργία

Όλες οι στραγγαλιστικές βαλβίδες έχουν υποβληθεί από τον κατασκευαστή σύµφωνα µε το πρότυπο
EN12266-1 σε έλεγχο κλεισίµατος από το εργοστάσιο.
Για τον έλεγχο πίεσης ενός συστήµατος βαλβίδας στο σύστηµα ισχύουν οι συνθήκες ελέγχου του
τµήµατος της σωλήνωσης – ωστόσο µε τους ακόλουθους περιορισµούς:
• Η πίεση ελέγχου ενός συστήµατος βαλβίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιµή 1,5x PS
(σύµφωνα µε την πινακίδα τύπου του συστήµατος βαλβίδας). Ο δίσκος βαλβίδας πρέπει να
βρίσκεται σε ανοικτή θέση.
• Εάν µια κλειστή στραγγαλιστική βαλβίδα τίθεται υπό πίεση µεγαλύτερη από 1,1x PS ,
υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης των εσωτερικών εξαρτηµάτων του συστήµατος βαλβίδας. Αυτό
πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

B5

Συµπληρωµατικές πληροφορίες:

Εξαγωγή του συστήµατος βαλβίδας

Πρέπει να τηρούνται οι ίδιοι κανόνες ασφαλείας όπως για το σύστηµα (σωλήνωσης) και για την
τοποθέτηση (βλ. ενότητα B1).
• Ελέγξτε εάν ο αγωγός είναι αποδεσµευµένος, χωρίς πίεση και κενός.
• Κλείστε εντελώς τη βαλβίδα και αφαιρέστε τις βίδες συνδέσµου. Ανοίξτε τους συνδέσµους µε ένα
εργαλείο.
• Τραβήξτε έξω τη βαλβίδα (κατά την αφαίρεση του συστήµατος βαλβίδας προσέξτε να µην
προκαλέσετε ζηµιές στις στεγανοποιητικές επιφάνειες των συνδέσµων) και φυλάξτε την καλά
προστατευµένη. Προστατέψτε τις στεγανοποιητικές επιφάνειες.
• Βλέπε ενότητα A4 σχετικά µε την πρόσδεση των ιµάντων συγκράτησης.

Κίνδυν
ος

Όταν ένα σύστηµα βαλβίδας πρέπει να αφαιρεθεί από αγωγούς µε επικίνδυνα µέσα και από την
εγκατάσταση:
Τα εξαρτήµατα του συστήµατος βαλβίδας που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν (δίσκος βαλβίδας,
άξονες και δακτύλιος έδρασης) πρέπει να απολυµαίνονται µε τον ενδεικνυόµενο τρόπο πριν την
επισκευή.
Μετά την εξαγωγή του συστήµατος βαλβίδας:

Η επένδυση του περιβλήµατος δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή µε λιπαντικά,
καθαριστικά ή λοιπά υλικά, των οποίων η καταλληλότητα δεν είναι τεκµηριωµένη ή/και
επιβεβαιωµένη από την EBRO-Armaturen.
Τα µη ενδεδειγµένα υλικά µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση, διόγκωση ή ζηµιά!
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C)

Οδηγίες λειτουργίας

Σύµφωνα µε την Οδηγία περί µηχανηµάτων 2006/42/EΚ, ο σχεδιαστής του συστήµατος πρέπει να
καταρτίσει µια πλήρη ανάλυση κινδύνων.
Για τον σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής EBRO-Armaturen διαθέτει τα ακόλουθα έγγραφα:
• τις παρούσες οδηγίες συναρµολόγησης και λειτουργίας,
• τη δήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες ΕΚ, η οποία παρατίθεται στο τέλος.

Αυτές οι οδηγίες περιλαµβάνουν υποδείξεις ασφαλείας –στην περίπτωση των
βιοµηχανικών εφαρµογών– για προβλέψιµους κινδύνους κατά τη χρήση του
συστήµατος βαλβίδας.
Ο σχεδιαστής/φορέας εκµετάλλευσης φέρει την ευθύνη για τη συµπλήρωση των
ακόλουθων υποδείξεων για λοιπούς κινδύνους που αφορούν συγκεκριµένη εγκατάσταση.

C1

Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία και τη συντήρηση
• Η λειτουργία ενός συστήµατος βαλβίδας πρέπει να συµφωνεί µε την <ενδεδειγµένη
χρήση> η οποία περιγράφεται στην ενότητα A2.

• Οι συνθήκες χρήσης πρέπει να είναι κατάλληλες σύµφωνα µε τη σήµανση στην
πινακίδα τύπου της
στραγγαλιστικής βαλβίδας.

• Η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στο σύστηµα βαλβίδας επιτρέπεται µόνο

Κίνδυνο
ς

από εξειδικευµένο προσωπικό. Εξειδικευµένα, στο πνεύµα αυτών των οδηγιών,
είναι εκείνα τα άτοµα τα οποία βάσει της εκπαίδευσης, της τεχνογνωσίας και της
επαγγελµατικής εµπειρίας τους µπορούν να εκτιµήσουν σωστά τις απαιτήσεις των
εργασιών που τους ανατίθενται, να εκτελέσουν σωστά αυτές τις εργασίες, καθώς
και να αναγνωρίσουν και να εξαλείψουν πιθανούς κινδύνους.

• Προτού λύσετε µια βίδα σφράγισης ή µια βίδα στο καπάκι του περιβλήµατος ή
προτού αφαιρέσετε ολόκληρο το σύστηµα βαλβίδας από τη σωλήνωση, πρέπει η
πίεση στο σύστηµα ή στο τµήµα σωλήνα αµφίπλευρα στο σύστηµα βαλβίδας
να έχει εκτονωθεί εντελώς, ώστε το µέσο να µην εκρεύσει ανεξέλεγκτα από τον
αγωγό.
• Ο χειρισµός ενός µηχανισµού κίνησης, που βρίσκεται τοποθετηµένος σε ένα
σύστηµα βαλβίδας, επιτρέπεται µόνο εφόσον το σύστηµα βαλβίδας περικλείεται
αµφίπλευρα από ένα τµήµα σωλήνα ή οργάνου – κάθε χειρισµός χωρίς να
πληρούται αυτή η συνθήκη συνεπάγεται κίνδυνο σύνθλιψης και αποτελεί
σύνθλιψης
αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Κίνδυνος

C2

Χειροκίνητη λειτουργία / Αυτόµατη λειτουργία

Το σύστηµα βαλβίδας κλείνει δεξιόστροφα και ανοίγει αριστερόστροφα.
Για τη χειροκίνητη λειτουργία της στραγγαλιστικής βαλβίδας απαιτείται κανονική δύναµη. Μην
χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα επιµήκυνσης στο χειροτροχό (άγκιστρα βαλβίδας ή παρεµφερή εργαλεία)!
Ο χειρισµός της στραγγαλιστικής βαλβίδας µε µηχανισµό κίνησης πρέπει να γίνεται µε βάση τα σήµατα
του συστήµατος διαχείρισης. Οι στραγγαλιστικές βαλβίδες που παραδίδονται από το εργοστάσιο µε
µηχανισµό κίνησης είναι ρυθµισµένες µε ακρίβεια από το εργοστάσιο – κάθε προσαρµογή στο
µειωτήρα/µηχανισµό κίνησης θα πρέπει να αποφεύγεται εφόσον το σύστηµα βαλβίδας λειτουργεί άψογα.
Η µοναδική απαραίτητη συντήρηση είναι ο οπτικός έλεγχος της στεγανότητας του συνδέσµου προς τα
έξω, σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα – σε περίπτωση διαρροής, ανατρέξτε στην ενότητα C3
<Αντιµετώπιση βλαβών>.
Συνιστάται ο χειρισµός των στραγγαλιστικών βαλβίδων, που παραµένουν διαρκώς σε µία θέση, σε τακτά
χρονικά διαστήµατα προκειµένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη κίνηση.
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C3

Αντιµετώπιση βλαβών

Είδος διαταραχής

∆ιαρροή στη
σύνδεση προς τη
σωλήνωση

∆ιαρροή στη
στεγανοποίηση του
άξονα

Αντιµετώπιση
Στεγανοποιήστε τη σύνδεση ανάµεσα στο περίβληµα και στη σωλήνωση:
Ανατρέξτε στις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας της σωλήνωσης και στην
υπόδειξη τοποθέτησης
(βλέπε ενότητα D5) του αντίστοιχου συστήµατος
βαλβίδας.

Εάν δεν είναι δυνατή η αντιµετώπιση της διαρροής σφίγγοντας ξανά
τους συνδέσµους:
Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσµοι της σωλήνωσης ευθυγραµµίζονται και είναι
παραλληλεπίπεδοι – ή/και αντικαταστήστε την επένδυση του περιβλήµατος.
Βλέπε ενότητα B1 <Υποδείξεις ασφαλείας…> και απευθυνθείτε στην EBROArmaturen για ανταλλακτικά και για τις απαραίτητες οδηγίες.
Εάν η στεγανοποίηση του άξονα δεν είναι στεγανή:

Απαιτείται επισκευή: Αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση του άξονα. Ανατρέξτε
στις υποδείξεις των ενοτήτων B1 και C1 <Υποδείξεις ασφαλείας…> και
απευθυνθείτε στην EBRO-Armaturen για ανταλλακτικά και για τις απαραίτητες
οδηγίες.
Ελέγξτε εάν µε την πλήρη ροπή σύζευξης 100% το σύστηµα βαλβίδας είναι
κλειστό.

∆ιαρροή στη
στεγανοποίηση
διέλευσης (δίσκοι /
στεγανοποίηση
µανσέτας)

Εάν το σύστηµα βαλβίδας στην κλειστή θέση εξακολουθεί να µην είναι στεγανό:

Ανοίξτε/κλείστε το σύστηµα βαλβίδας επανειληµµένα υπό πίεση.
Εάν το σύστηµα βαλβίδας εξακολουθεί να µην είναι στεγανό:

Απαιτείται επισκευή: Αντικαταστήστε την επένδυση του περιβλήµατος
(µανσέτα). Ανατρέξτε στις υποδείξεις της ενότητας C1 <Υποδείξεις
ασφαλείας…> και απευθυνθείτε στην EBRO-Armaturen για ανταλλακτικά και
για τις απαραίτητες οδηγίες.
Βγάλτε το σύστηµα βαλβίδας (ανατρέξτε στις υποδείξεις των ενοτήτων B1 και
C1 <Υποδείξεις ασφαλείας…>) και επιθεωρήστε την.

∆ιαταραχή λειτουργίας

Εάν το σύστηµα βαλβίδας έχει ζηµιά:

Απαιτείται επισκευή: Απευθυνθείτε στην EBRO-Armaturen για ανταλλακτικά
και για τις απαραίτητες οδηγίες.
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D)

Παράρτηµα τεχνικών στοιχείων / Έγγραφα σχεδιασµού

Υπόδειξη:
Αυτό το παράρτηµα δεν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οδηγιών συναρµολόγησης και λειτουργίας. Είναι ένα µόνο
απόσπασµα των εγγράφων του καταλόγου της EBRO-Armaturen για τον συγκεκριµένο τύπο συστήµατος βαλβίδας – για να
ζητήσετε τον πλήρη κατάλογο, ανατρέξτε στις διευθύνσεις των περιεχοµένων.

D1

Τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος βαλβίδας

Οι στραγγαλιστικές βαλβίδες <κεντρικού> τύπου συµµορφώνονται µε τα πρότυπα κατασκευαστικού
τύπου:
► EN 593: Στραγγαλιστικές βαλβίδες µε περίβληµα από µεταλλικά υλικά

D2
Ονοµαστικές τιµές πίεσης/θερµοκρασίας
Σε συνάρτηση µε τις τιµές <PS> και τα υλικά περιβλήµατος και επένδυσης, επιτρέπονται οι
ακόλουθες µέγιστες τιµές πίεσης λειτουργίας αναλόγως της θερµοκρασίας λειτουργίας:
Υπόδειξη: Αναλόγως του τύπου και των υλικών, µπορεί να διαφέρουν οι τιµές των επιτρεπόµενων ανώτατων ορίων πίεσης και θερµοκρασίας
βλ. ενότητα A2 και A3. ∆εν παρουσιάζονται όλοι οι τύποι και όλα τα µεγέθη. Μπορείτε να ζητήσετε τις ονοµαστικές τιµές πίεσης/θερµοκρασίας
για τα µοντέλα που δεν περιλαµβάνονται εδώ.

Τύπος T211-A
∆ιάγραµµα πίεσηςθερµοκρασίας
DN 50 - DN 150 Ειδική έκδοση
µε διπλό τζάµι
∆ιαφορική πίεση PS (bar)

για εκδόσεις µε ελαστοµερή
ένθετα σιλικόνης

DN 50 – DN 300

Θερµοκρασία TS (°C)
Περιοχή εφαρµογής κενού σε τοποθέτηση ενδιάµεσης φλάντζας: έως 1mbar, από -10° C έως 160 °C

Τύπος T212-A
∆ιάγραµµα πίεσηςθερµοκρασίας

∆ιαφορική πίεση PS (bar)

για εκδόσεις µε ελαστοµερή
ένθετα σιλικόνης

DN 350 έως 400, σε τοποθέτηση µεταξύ φλαντζών (W)

DN 450 έως 600, σε τοποθέτηση
µεταξύ φλαντζών (W)
DN 350 έως 600, ως τερµατική βαλβίδα (L)

Θερµοκρασία συστήµατος TS (°C)
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Τύπος T214-A
∆ιάγραµµα πίεσηςθερµοκρασίας
DN 50 - DN 150 Ειδική έκδοση

για εκδόσεις µε ελαστοµερή
ένθετα σιλικόνης
∆ιαφορική πίεση PS (bar)

µε διπλό τζάµι

DN 50 έως 300, σε τοποθέτηση
µεταξύ φλαντζών (W)
DN 50 έως 150, ως τερµατική βαλβίδα (L)
DN 200 έως 300
ως τερµατική βαλβίδα (L)

Θερµοκρασία συστήµατος TS (°C)
Περιοχή εφαρµογής κενού σε τοποθέτηση ενδιάµεσης φλάντζας: έως 1mbar, από -10° C έως 160 °C

Τύπος T200-C
Χηµική
PTFE-Chemieklappe
βαλβίδα PTFE T200-C
Silikon Elastomereinlagen
µε mit
ελαστοµερή
ένθετα σιλικόνης
18
16

DN 50 bis
150
Sonderausführung,
- 150
Ειδική
έκδοση, σε τοποθέτηση µεταξύ φλαντζών
bei Einbau zwischen Flansche

14
Differenzdruck
∆ιαφορική
πίεσηPS
PS(bar)
(bar)

Temperatuu r TS (°C)

12
10

T 211-C και
τοποθέτηση
µεταξύ Flansche
φλαντζών
undTT214-C,
214-C,σε
bei
Einbau zwischen

8
6

T
50 bis
έως150,
150,als
ωςEndklappe
τερµατική βαλβίδα
T 214-C,
214-C, DN
DN50

4

TT 214-C,
214-C, DN
DN200
200έως
bis 300, ως
als τερµατική
Endklappeβαλβίδα

2
0
-20

0

20

40

80

90

100

110

120

130

140

Θερµοκρασία
συστήµατος
TS (°C)
Sytem-Temperatur
TS (°C)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΕΣΗΣ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, Τύπος Z011-A / Z014-A DN50-DN300
για την έκδοση µε µανσέτα EPDM EBRO-Standard "µαύρο"
24

Differenzdruck
PS (bar)
( bar )
∆ιαφορική
πίεση PS

22

5.

20
18

4.

16
14
12
10

3.

8

2.

6
4
2

1.

0
-10

0

20
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80

90
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110

120

Θερµοκρασία
συστήµατος
Systemtemperatur
TS ( °C ) TS (°C)

1.
2.
3.
4.
5.

Βαθµίδα πίεσης του
δίσκου
(bar)
3
6
10
16
19,2 (µέγιστη ονοµαστική
πίεση)

PS (bar)
Z011-A / Z014-A
ανάµεσα στους
συνδέσµους
3
6
10
16
16

D3
Σχέδια / Κατάλογος εξαρτηµάτων
Μπορείτε να κάνετε λήψη των σχεδίων και των τυπικών καταλόγων εξαρτηµάτων που αφορούν
στα συστήµατα βαλβίδων από το
µενού στοιχείων λήψης της EBRO:
(www.ebro-armaturen.com)
D4

Ανταλλακτικά

Στους καταλόγους εξαρτηµάτων των φύλλων δεδοµένων που περιγράφονται στην ενότητα D3
τα ανταλλακτικά επισηµαίνονται µε την υπόδειξη "(Συνιστώµενο ανταλλακτικό / recommended spare part)". Επιτρέπεται η τοποθέτηση µόνο γνήσιων ανταλλακτικών EBRO. Απευθυνθείτε
στην EBRO-ARMATUREN για ανταλλακτικά και για τις απαραίτητες οδηγίες.
D5
Βίδες συνδέσµων για κεντρικά συστήµατα βαλβίδων
Μπορείτε να βρείτε τις κατάλληλες βίδες συνδέσµων για τα συστήµατα βαλβίδων, καθώς και
υποδείξεις τοποθέτησης στα φύλλα εργοστασιακών προδιαγραφών της EBRO-ARMATUREN,
EW1806 έως EW1810 και EW1830 και επόµενα. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτών των φύλλων
από το µενού στοιχείων λήψης (για τη διεύθυνση βλέπε σελίδα 4 και την παρακάτω σύνδεση).
(www.ebro-armaturen.com)
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∆ήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες ΕΚ
Ο κατασκευαστής

EBRO Armaturen
Gebr. Bröer GmbH
Karlstrasse 8
58135 Hagen
Γερµανία

δηλώνει ότι οι
Στραγγαλιστικές βαλβίδες EBRO κεντρικού και έκκεντρου κατασκευαστικού τύπου
των σειρών Z, F, M, T, TW, BE και HP

έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:
EN 593
prEN 12100:2009

Πρότυπο προϊόντος "Στραγγαλιστικές βαλβίδες µε µεταλλικό
περίβληµα"
Ασφάλεια µηχανηµάτων - Βασικές έννοιες, γενικές βασικές αρχές
σχεδιασµού

∆ιατίθενται τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά µε το προϊόν:
Έγγραφα σχεδιασµού, φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών, φύλλα καταλόγου

Αυτά τα προϊόντα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες οδηγίες:
Οδηγία περί εξοπλισµού υπό πίεση 97/23 EΚ [ισχύει, όταν εφαρµόζεται το άρθρο 3 εδάφιο 1.3 ή το άρθρο 3
εδάφιο 3]

Τα συστήµατα βαλβίδων συµµορφώνονται µε αυτήν την οδηγία. Η εφαρµοστέα διαδικασία αξιολόγησης της
συµµόρφωσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα III της Οδηγίας περί εξοπλισµού υπό πίεση 97/23 EΚ είναι
-

-

για την κατηγορία I
για την κατηγορία II και III
για την κατηγορία IV

Λειτουργική µονάδα A
Λειτουργική µονάδα H
Λειτουργική µονάδα B + D

Όνοµα κοινοποιηµένου οργανισµού: TÜV Süd Industrie Service GmbH Κωδ. 0036

Οδηγία περί µηχανηµάτων 2006/42 EΚ [ισχύει, όταν ο χειρισµός του συστήµατος βαλβίδας δεν είναι χειροκίνητος.]
1.
2.
3.

Τα προϊόντα αποτελούν "ηµιτελές µηχάνηµα" κατά το πνεύµα του άρθρου 2 g) αυτής της οδηγίας
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει τις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας και τον τρόπο εκπλήρωσης τους.
Η παρούσα δήλωση είναι η δήλωση ενσωµάτωσης (εξοπλισµού) κατά το πνεύµα αυτής της οδηγίας.

Για τη συµµόρφωση µε τις προαναφερθείσες Οδηγίες ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί τους όρους της <ενδεδειγµένης χρήσης>, σύµφωνα µε τη "Μετάφραση των οδηγιών
συναρµολόγησης και λειτουργίας" (Οδηγίες λειτουργίας 1.0 -Κοινοτική Οδηγία περί εξοπλισµού υπό
πίεση/Κοινοτική Οδηγία περί µηχανηµάτων και Οδηγίες λειτουργίας 3.0 -Κοινοτική Οδηγία περί εξοπλισµού υπό
πίεση/Κοινοτική Οδηγία περί µηχανηµάτων) που συνοδεύει τα παραδοτέα, και πρέπει να ακολουθεί όλες τις
υποδείξεις αυτών των οδηγιών.
Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών µπορεί – σε σοβαρές περιπτώσεις – να απαλλάξει τον κατασκευαστή από την
αστική ευθύνη για το προϊόν.
2. Η θέση του συστήµατος βαλβίδας σε λειτουργία (και ενδεχοµένως του τοποθετηµένου µηχανισµού κίνησης)
απαγορεύεται, προτού δηλωθεί υπεύθυνα από το αρµόδιο πρόσωπο η συµµόρφωση του συστήµατος, στο οποίο
έχει τοποθετηθεί η βαλβίδα, µε όλες τις εφαρµοστέες προαναφερθείσες Οδηγίες ΕΚ. Για τον προαναφερόµενο
µηχανισµό κίνησης παρέχεται ξεχωριστή δήλωση.
3. Ο κατασκευαστής EBRO-Armaturen έχει διενεργήσει και τεκµηριώσει τις απαιτούµενες αναλύσεις κινδύνων. Ο
υπεύθυνος για αυτήν τη διαθέσιµη τεκµηρίωση είναι ο εσωτερικός συνεργάτης της EBRO-Armaturen κ. Bernhard
Mitschke.
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Ο κατασκευαστής

EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen

δηλώνει ότι οι στραγγαλιστικές βαλβίδες EBRO κεντρικού και έκκεντρου κατασκευαστικού τύπου
συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Απαίτηση σύµφωνα µε το Παράρτηµα I της Οδηγίας περί µηχανηµάτων 2006/42/EΚ
1.1.1, g) Ενδεδειγµένη χρήση
1.1.2.,c) Προειδοποιήσεις για
εσφαλµένη εφαρµογή
1.1.2.,c) Απαιτούµενος προστατευτικός
εξοπλισµός
1.1.2.,e) Πρόσθετα εξαρτήµατα

βλ. οδηγίες συναρµολόγησης και λειτουργίας
βλ. οδηγίες συναρµολόγησης και λειτουργίας
Ακριβώς όπως για το τµήµα σωλήνα, στο οποίο είναι τοποθετηµένο το σύστηµα βαλβίδας.

∆εν απαιτείται ειδικό εργαλείο για την αντικατάσταση εξαρτηµάτων φθοράς.
Οι προδιαγραφές όλων των υλικών που έρχονται σε επαφή µε τα λειτουργικά µέσα καθορίζονται στο
1.1.3 Μέρη σε επαφή µε τα λειτουργικά
φύλλο δεδοµένων τύπου και στη βεβαίωση παραγγελίας. Η διενέργεια της κατάλληλης ανάλυσης
µέσα
κινδύνων από το χρήστη θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση.
1.1.5 Χειρισµός
Καλύπτεται από τις υποδείξεις στις οδηγίες συναρµολόγησης και λειτουργίας
1.2 και 6.2.11 Σύστηµα διαχείρισης
Αποτελεί ευθύνη του χρήστη, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του µηχανισµού κίνησης.
Για τα µέρη του συστήµατος βαλβίδας υπό πίεση: Πιστοποιείται µέσω του πιστοποιητικού
συµµόρφωσης κατά την Οδηγία περί εξοπλισµού υπό πίεση 97/23 EΚ. Για τα λειτουργικά µέρη:
1.3.2 Αποτροπή κινδύνου θραύσης
∆ιασφαλίζεται από την ενδεδειγµένη χρήση του µηχανισµού κίνησης.
1.3.4 Αιχµηρές γωνίες και αιχµηρά άκρα Η απαίτηση ικανοποιείται.
1.3.7/.8 Κίνδυνος τραυµατισµού από
Η απαίτηση ικανοποιείται από την ενδεδειγµένη χρήση. Η συντήρηση και επισκευή επιτρέπονται µόνο
κινούµενα µέρη
σε ακινητοποιηµένο σύστηµα βαλβίδας/ακινητοποιηµένο µηχανισµό κίνησης.
1.5.1 – 1.5.3 Τροφοδοσία ενέργειας
Αποτελεί ευθύνη του χρήστη, βλ. επίσης εγχειρίδιο του µηχανισµού κίνησης.
1.5.5 Υπέρβαση επιτρεπόµενης
βλ. προειδοποιητική υπόδειξη στις οδηγίες συναρµολόγησης και λειτουργίας, ενότητα <Ενδεδειγµένη
θερµοκρασίας
χρήση>.
1.5.7 -Έκρηξη
1.5.13 Εκποµπή επικίνδυνων ουσιών
1.6.1 Συντήρηση
1.7.3 Σήµανση
1.7.4 Οδηγίες λειτουργίας

Απαιτείται προστασία τύπου

. Πρέπει να συµφωνείται ρητώς στο συµβόλαιο
αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση: Η χρήση επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε τη σήµανση που υπάρχει
στο σύστηµα βαλβίδας.
∆εν εφαρµόζεται
βλ. οδηγίες λειτουργίας. Για διευκρινίσεις σχετικά µε την αποθήκευση εξαρτηµάτων φθοράς
απευθυνθείτε στην EBRO-Armaturen.
Σύστηµα βαλβίδας:
Σύµφωνα µε τις οδηγίες συναρµολόγησης.
Μηχανισµός κίνησης:
Σύµφωνα µε τις οδηγίες συναρµολόγησης.
Οι απαραίτητες προσθήκες για τις πλήρεις οδηγίες του <ολοκληρωµένου µηχανήµατος> συνοψίζονται
στις οδηγίες λειτουργίας, βλ. ενότητα C των οδηγιών συναρµολόγησης και λειτουργίας.
Το σύστηµα βαλβίδας δεν αποτελεί <ολοκληρωµένο µηχάνηµα>: ∆εν υπάρχει σήµανση CE για τη
συµµόρφωση µε την Οδηγία περί µηχανηµάτων.

Απαίτηση σύµφωνα µε το
Παράρτηµα III
Απαιτήσεις σύµφωνα µε το
Παράρτηµα IV και το Παράρτηµα VIII- ∆εν εφαρµόζεται
XI

Απαίτηση σύµφωνα µε το πρότυπο prEN 12100:2009

1. Τοµέας εφαρµογής

Η ανάλυση κινδύνων για το σύστηµα βαλβίδας/το µηχανισµό κίνησης καταρτίζεται για το <ηµιτελές
µηχάνηµα>. Η ανάλυση βασίστηκε στο πρότυπο προϊόντος EN593:<Στραγγαλιστικές βαλβίδες µε
µεταλλικό περίβληµα> µε µηχανισµό κίνησης κατά το πρότυπο EN15714-2 ή EN15714-3, Κατηγορία
A. Βασίστηκε επίσης στη βιοµηχανική εφαρµογή και σε εµπειρία άνω των 20 ετών στη χρήση
συστηµάτων βαλβίδων του προαναφερόµενου κατασκευαστικού τύπου. Από αυτά τα δεδοµένα
προκύπτουν οι υποδείξεις και οι προειδοποιητικές επισηµάνσεις των προαναφερόµενων οδηγιών
συναρµολόγησης και λειτουργίας. Υπόδειξη:
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να καταρτίσει για το τµήµα σωλήνωσης –συµπεριλαµβανοµένων των
συστηµάτων βαλβίδων που χρησιµοποιούνται επί τόπου– µια ανάλυση κινδύνων ειδικά προσαρµοσµένη στη
συγκεκριµένη περίπτωση λειτουργίας σύµφωνα µε τις ενότητες 4 έως 6 του προτύπου EN 12100 – ο κατασκευαστής
EBRO-Armaturen δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα για τα βασικά συστήµατα βαλβίδων.

3.20, 6.1 Κατασκευή εγγενούς
ασφαλείας
Ανάλυση σύµφωνα µε τις ενότητες 4, 5
και 6
5.3 Όρια του µηχανήµατος

Οι στραγγαλιστικές βαλβίδες είναι σχεδιασµένες σύµφωνα µε τη βασική αρχή της <κατασκευής
εγγενούς ασφαλείας>. Η <ενδεδειγµένη χρήση> θεωρείται προϋπόθεση.
Ως βάση έχουν χρησιµοποιηθεί οι εµπειρίες σχετικά µε τις δυσλειτουργίες και την ακατάλληλη χρήση,
που έχει τεκµηριώσει ο κατασκευαστής από τις περιπτώσεις ζηµίας (τεκµηρίωση κατά το πρότυπο
ISO9001).
Τα όρια του ηµιτελούς µηχανήµατος βασίζονται στην <ενδεδειγµένη χρήση> τόσο του συστήµατος
βαλβίδας όσο και του µηχανισµού κίνησης.

5.4 Θέση εκτός λειτουργίας, απόρριψη

∆εν εµπίπτει στη σφαίρα ευθύνης του κατασκευαστή.

6.2.2 Γεωµετρικοί παράγοντες

Αυτή η ενότητα δεν εφαρµόζεται, επειδή το σύστηµα βαλβίδας και ο µηχανισµός κίνησης
περιλαµβάνουν τα λειτουργικά µέρη στο πλαίσιο της ενδεδειγµένης χρήσης.

6.3 Τεχνικές προστατευτικές διατάξεις

Απαιτούνται µόνο για ειδικούς µηχανισµούς κίνησης – βλ. βεβαίωση παραγγελίας

6.4.5 Οδηγίες λειτουργίας

7 Ανάλυση κινδύνων

Καθώς τα συστήµατα βαλβίδων µε µηχανισµό κίνησης λειτουργούν "αυτόµατα" σύµφωνα µε τις
εντολές του συστήµατος διαχείρισης, στις οδηγίες λειτουργίας περιγράφονται οι συνθήκες που
αφορούν <συγκεκριµένα το σύστηµα βαλβίδας> και ο κατασκευαστής του συστήµατος (σωλήνωσης)
πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά.
Η ανάλυση κινδύνων έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII, B) από τον κατασκευαστή
EBRO-Armaturen και έχει τεκµηριωθεί σύµφωνα µε την Οδηγία περί µηχανηµάτων, Παράρτηµα VII
B).
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