BA 1.0-Komplettering 5.4
Rörsystemspjäll typ CK

Exempelbild, inte alla storlekar har exakt samma uppbyggnad!

Komplettering 5.4 av originalmonteringsinstruktionen med bruksanvisningen BA
1.0 för axiala spjäll
Språkversion svenska

Revision: 00-12.09

Komplettering 5.4 av bruksanvisningen för axiala avstängningsspjäll BA 1.0
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Viktig information

Den föreliggande kompletteringen av monterings- och bruksanvisningen BA 1.0 skall möjliggöra
fackmässig montering och underhåll av EBRO rörsystemspjäll typ CK samt störningsfri drift av det.

Den tillhörande bruksanvisningen 1.0 är en elementär del av
kompletteringen 5.4 och skall alltid beaktas.
Att inte följa bruksanvisningen eller dess kompletteringar innebär vårdslöshet i ett viktigt fall och löser
leverantören EBRO-Armaturen från produktansvaret.

Innan något arbete påbörjas skall bruksanvisningen 1.0 och
kompletteringen 5.4 läsas!
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Kompletterande information om den avsedda användningen

Armaturer ur serien CK är avstängningsspjäll med axial lagrade spjällskivor som är belagda med
elastomer. Elastomerbeläggningen tätar i det konturfrästa höljet båda flödesriktningar upptill max 3 bar.
Avstängningsspjällen är avsedda för anslutning till 2 mm
rörsystem med snabbspänningsringar.
Att inte följa den avsedda användningen innebär vårdslöshet i ett viktigt fall och löser leverantören
EBRO-Armaturen från produktansvaret.
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Montering av armaturen i rörledningen

1.

5.
6.
7.

Kontrollera spjällskivans stängningsposition. Vid helt stängt avstängningsspjäll skall spjällskivan
stå parallellt med anslutningstätningsytorna.
Viktigt: Som begränsningar för Öppen/Stängd-positionen får endast drivningens resp.
handspakens ställskruvar användas.
Kontrollera att handspaken eller drivningen har monterats så att avstängningsspjällets rotation
sker motsols.
Kontrollera att bockningsavståndet motsvarar armaturens inbyggnadslängd.
På en förmonterad rörledning skall säkerställas att bockningarna har lagts parallella med
varandra.
Kontrollera att rörets bockningskanter har försetts med korrekt kanttätning.
Montera snabbspänningsringarna. Följ spännringleverantörens bruksanvisning.
Nu är avstängningsspjället redo för drift.
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Demontering av armaturen

1.

Arbetet skall följa samma säkerhetsföreskrifter som för (rörlednings-)systemet och monteringen
(se avsnitt B1 i bruksanvisningen BA 1.0).
Avstängningsspjällets spjällskiva skall vara stängd när spjället tas ur rörledningen.
Kontrollera att ledningen har frigivits, är trycklös och tömd.
Lös snabbspänningsringarna.
Se till att flänsarnas tätningsytor inte skadas under armaturens demontering.

2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Ytterligare informationer och aktuella adresser till våra representanter finns under:

www.ebro-armaturen.com
EBRO ARMATUREN GmbH, Karlstraße 8, D-58135 Hagen,  (+49-2331) 904-0, Fax (+49-2331) 904-111
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