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Ez az üzemeltetési és szerelési útmutató lehetővé teszi az
AKO pneumatikus fojtószelepek - a továbbiakban fojtószelepek - biztonságos beszerelését és üzembe helyezését. Először olvassa el és tartsa be ezeket a biztonsági utasításokat
és vegye figyelembe az üzemeltetési és szerelési útmutatót.

Megjegyzés
Az instabil gázok nem használhatók szállított közegként.

1. Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS Zúzódásveszély
A fojtószelep zárásakor súlyos zúzódás történhet.

Î Ne dugja kezét vagy egyéb testrészét a nyílásba.
Î Tegyen olyan intézkedéseket, amelyek kizárják, hogy ujjait vagy kezét a fojtószelep belső terébe helyezze.

Î Szükség esetén helyezzen el megfelelő figyelmeztetéseket.

Megjegyzés
A fojtószelep-konfiguráció (az egyes alkatrészek
pl. mandzsetta anyaga) legyen alkalmas az üzemi
közeghez.
Megjegyzés
Az aktualizálások miatt ez a dokumentum bármikor
módosulhat. Az új változat érvényes, ez megtalálható a www.toemloe-fojtohszelepek.hu oldal alatt.
A fojtószelepet csak beszerelt állapotban használja (pl. csővezetékben).
A fojtószelep és mandzsetták korróziójának és sérülésének elkerülése érdekében vezérlőközegként száraz, olajmentes és szűrt
sűrített levegőt használjon.
A fojtószelep meghibásodása vagy sérülése esetén a vezérlőnyomást azonnal zárja el, és minden egyéb nyomástól mentesítse a fojtószelepet. A vezérlőnyomás csatlakozást nem szabad
nyomás alatt eltávolítani. A fojtószelepet csak nyomásmentes
állapotban szerelje le.
Amennyiben szükséges, magas hőmérsékletek esetén az üzemeltetőnek érintésvédelmet kell felszerelnie, és azt meg kell jelölnie. A fojtószelepen esetleg
figyelmeztetéseket kell elhelyezni, pl. „Forró felület“.
Túl alacsony hőmérsékletek esetén a befagyás ellen fűtést/szigetelést kell alkalmazni.
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FIGYELMEZTETÉS! Kontaminálási veszély
Ha maximális alkalmazási határon túlmenő hőmérséklet (tűz is) miatt a mandzsetta tönkremegy,
Î kontaminálódhat a szállítóközeg (szabaddá váló mérgező gázok). Ezen felül ekkor
működésképtelenné válik a pneumatikus fojtószelep.
Kerülje a teljes berendezésen keletkező/berendezésből
adódó lehetséges következetes károsodásokat az üzemen belüli védelmi intézkedéseknek megfelelően, melyek a teljes berendezés kockázatelemzéséből adódnak.
Ezt a kockázatelemzést az üzemnek kell elkészíteni és
dokumentálni.
Biztosítsa, hogy a kontaminált szállítóközeg ne kerüljön
a folyamatba és a helyi, valamint az ország előírásainak
megfelelően ártalmatlanítsák.
Cserélje ki a tönkrement pneumatikus fojtószelepet.
Veszélyes, explozív, vagy mérgező szállított anyagnál
megfelelő védelmi intézkedéseket kell előirányozni a
szabadba jutás megakadályozására.

Megjegyzés
Mandzsettaszakadás esetén a szállított közeg a
vezérlő nyomóvezetékbe, ill. a vezérlő komponensekbe (pl. mágnesszelep, proporcionális szelep,
stb.) nyomódhat és károsodást okozhat.
A szállított közeg adott esetben kikerülhet a szabadba a vezérlő komponenseken keresztül.
Megjegyzés
Ha kondenzátum képződés és/vagy alacsony hőmérséklet következtében befagy a pneumatikus
fojtószelep, akkor működésképtelenné válik.
Î Kerülje a teljes berendezésen keletkező/berendezésből
adódó lehetséges következetes károsodásokat az üzemen belüli védelmi intézkedéseknek megfelelően, melyek a teljes berendezés kockázatelemzéséből adódnak.
Ezt a kockázatelemzést az üzemnek kell elkészíteni és
dokumentálni.
Î Szükség esetén fűteni kell a pneumatikus fojtószelepet.
Megjegyzés
A környezet, vezérlőközeg és üzemi közeg közötti
nagy hőmérséklet különbségek esetén a vezérlőközeg terében kondenzvíz képződhet. Ez a vezérlőnyomás-vezetékbe juthat, és ellenőrzötten kell leengedni /
ártalmatlanítani.
Tűz esetén az üzemeltetőnek nyomásmentesítenie kell a fojtószelepet, hogy a sérült fojtószelepek ne robbanhassanak fel.
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A
telepítést,
karbantartást
és
üzembe
helyezést
csak képzett szakemberek, vagy az üzemeltető által
kijelölt személyek végezhetik. Egy a biztonsági utasításokat is
tartalmazó üzemeltetési és szerelési útmutatónak a kezelő- és
karbantartó személyzet számára mindig hozzáférhetőnek kell
lennie.
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A típustáblán feltűntetett maximális nyomás- és hőmérsékletadatokat figyelembe kell venni és be kell tartani. A vezérlőnyomás vezetékébe nyomásszabályozót /
nyomáskorlátozót kell beszerelni, és a számítandó vezérlőnyomásra kell beállítani.
Optimális vezérlőnyomás
(számítási példa)
Üzemi nyomás (szállítónyomás)			3,0 bar
∟Túlnyomás (pozitív vagy negatív) / relatív nyomás
+ nyomáskülönbség (lásd a típustáblát) 		
2,5 bar
= beállítandó optimális vezérlőnyomás		
5,5 bar
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Speciális feltételek és biztonsági utasítások a robbanásveszélyes helyeken történő használatra vonatkozóan
A telepítést, karbantartást és üzembe helyezést a
robbanásvédelem területén képzett személynek
kell felügyelnie és ellenőriznie.
A pneumatikus működtetésű fojtószelepet be kell vonni az
üzemi robbanásvédelmi dokumentációba.
Az Ex-típustáblán megadott jelölés irányadó a fojtószelep használatához.

Megjegyzés
Ismétlődő vizsgálatoknál (pl. az üzembizt. rendelk. érelmében) a házakat kell vízzel feltölteni,
mivel nem a mandzsetta a nyomástartó alkatrész,
hanem a ház. A vizsgálónyomás 1,43 x max. vezérlőnyomás
(DGRL) és a vizsgálati időtartamot DN150-ig = 60 s majd 120
s (EN12266) nem szabad túllépni.

Példa: Ex-fojtószelep

Példa; ATEX-fojtószelep

Ex-fojtószelepek:
A 0;1;2 és 20;21;22 Ex-zónákhoz az alábbi fojtószelepek alkalmasak és nem vonatkoznak rá az ATEX irányelvek:
Sorozat:		

VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX

Mandzsetta típus:

Mxxx.xxLF

Csatlakozás kivitel típus:
(anyag)		

10 (acél)
33 (alumínium)

			
			

50 (nemesacél)
73 (POM)

Ház típusa: 		
(anyag)		
			

10 (acél)
50 (nemesacél)
73 (POM)

			
			

Nem az I bányászat
készülékcsoport esetén
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VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX

Mandzsetta típus:

Mxxx.xxLF

Csatlakozás kivitel típus:
(anyag)		
		

50 (nemesacél)
31 (alumínium acéllal)		
35 (alumínium nemesacéllal)

Ház típusa:
(anyag)

30 (alumínium)
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Jelölés az ATEX RL 2014/34/EU szerint

T6...T4		
		
		
		
		

I M2 II 2GD IIC TX
Jelmagyarázat:
Hatszög szimbólum

(a robbanásvédelem specifikus jelölését jelzi)

I		 I. készülékcsoport

Hőmérséklet osztály,
ill. max. felületi hőmérséklet

T6 = 85°C, T4 = 135°C
(a hőmérséklet osztályt az üzemeltető
határozza meg)

EPL*

		
		
		
		

G -> II. készülékcsoport (termékek Ex területekre
gázok, gőzök, köd miatt)
b -> b-szint = 2G készülékkategória, a fojtószelep
alkalmas az 1 és 2 Ex-zónához

IIIC		
		

A robbanásveszélyes
poratmoszféra típusa

		

(termékek a bányászathoz)

M2		

M2 készülékkategória

II		

II. készülékcsoport

(a nem bányászatban használatos termékek)

		
		
		

III -> Porok III. készülékcsoportjának alcsoportja
C -> C-szint = éghető lebegő anyagok,
nem vezetőképes por és vezetőképes por

2. készülékkategória

T120°C

max. felületi hőmérséklet

		
		

2		
		
		

GD		
		
		

IIC		
		
		

TX		
		
		

(a fojtószelep alkalmas az 1/21 és
2/22 Ex-zónához)

Db		

GD veszélyosztály

(a fojtószelep alkalmas gázos (gáz / köd) és poros
környezetben történő használatra)

IIC robbanásveszélyes csoport

Környezeti hőmérséklet

TX hőmérséklet osztály

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C
		

(a hőmérséklet osztályt az üzemeltető
határozza meg)

Környezeti hőmérséklet

Ta (vagy Tamb)

Más gyártók komponenseire, pl. nyomásmérőre, vagy egyéb felszerelési alkatrészekre/tartozékokra a gyártó saját, az
ATEX 2014/34/EU ill. 94/9/EG szerinti megfelelőségi értékelésnek kell rendelkezésre állnia.
A gyártó X jelölését illető adatait figyelembe kell venni.
A villamossági szerelésnél adott esetben figyelembe kell venni és be kell tartani a VDE0165 szabványt.

Ex h Mb
Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex h IIC T120°C Db
Jelmagyarázat:
Ex		

Ex-szimbólum

h		
		
		

Robbanásveszélyes légkörben történő
használatra szánt nem elektromos
eszközök
EPL*

		
		
		

M -> I. készülékcsoport
(termékek Ex területekhez a bányászatban)
b -> b-szint = M2 ATEX készülékkategória

IIC		
		

A robbanásveszélyes gáz
atmoszférájának típusa

		
		
		

EPL*

D -> III. készülékcsoport
(termékek por miatti Ex területekhez)
b -> b-szint = 2D készülékkategória,
a fojtószelep alkalmas az
21 és 22 Ex-zónához

(a belső és külső környezetet az üzemeltető
sorolta be)

Jelölés az ISO 80079-36 szerint

Mb		

		
		
		
		
		

II -> A gázok, gőzök, ködök II.
készülékcsoportjának alcsoportja
C -> C-szint = gázok, mint például hidrogén

Az Ex szorítószelepek (alumínium nélkül a közegtartományban) alapvetően bármilyen szállítási sebesség esetén
üzemeltethetők. Ezeknél azonban (szitalemez, mágneses
szűrőrendszer vagy egyéb eljárás útján) biztosítani kell, hogy
a szállító közegben ne legyenek acél vagy egyéb, gyújtószikraképző anyagok.
Fojtószelepek a következő anyagokból készült szelepcsatlakozással:
Î (33) alumínium:
• A szállító közeg nem tartalmazhat rozsdás acélrészecskéket.
• Alapvetően bármilyen szállítási sebességnél üzemeltethetők. Ezeknél azonban (szitalemez, mágneses
szűrőrendszer vagy egyéb eljárás útján) biztosítani kell,
hogy a szállító közegben ne legyenek acél vagy egyéb,
gyújtószikraképző anyagok.
• Ha nem garantálható, hogy a szállító közeg nem tartal-

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

		

		

Gb		

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

* EPL (Explosion Protection Level = Készülék védelmi szint az ATEX készülékkategória alatt)

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
NÉMETORSZÁG

Telefon: 		
Fax:
E-Mail:
Internet: 		

+49 6147 9159-0
+49 6147 9159-59
ako@toemloe-fojtohszelepek.hu
www.toemloe-fojtohszelepek.hu

Shop: www.ako-shop.com

5

Î (31) alumínium acélhüvellyel és/vagy

(35) alumínium nemesacél hüvellyel és/vagy
(50) nemesacél:
• Alapvetően bármilyen szállítási sebességnél üzemeltethetők. Ezeknél azonban (szitalemez, mágneses
szűrőrendszer vagy egyéb eljárás útján) biztosítani kell,
hogy a szállító közegben ne legyenek acél vagy egyéb,
gyújtószikraképző anyagok.
• Ha nem garantálható, hogy a szállító közeg nem tartalmaz gyújtószikraképző anyagokat (pl. fémrészecskék),
akkor az Ex-fojtószelep legfeljebb ≤ 1m/s szállítási sebességgel üzemeltethető.

Î (73) elektrosztatikusan levezetőképes műanyag
(POM):

• Alapvetően bármilyen szállítási sebességnél üzemeltethetők.

Az alumínium Ex-fojtószelep külső porbevonattal/lakkal készült. Ellenőrizze rendszeresen a porbevonatot/lakkot, szükség
esetén javítsa ki a károsodásokat. A bevonat maximális vastagsága 200 µm, ez a vastagság betartandó. A festés rétegvastagsága a javítással sem haladhatja meg a 200 µm-t.
A szelep ütőszerszámmal történő kiütögetése tilos.
Ezáltal nem várhatók súrlódási- és ütközési szikraképződés.
A fluidok nem befolyásolhatják a mandzsetták és a karimás
perselyek tulajdonságait, mint pl. az elektrosztatikus levezető
képességet, vagy az ellenálló képességet.
Az összes rászerelt, elektromos készüléknek, mint
pl. mágnesszelepek, nyomáskapcsolók és gyorslégtelenítők, az Ex-zónákhoz alkalmasaknak kell lenniük,
és
rendelkezniük
kell
az
Ex-zónákban
történő
használatra vonatkozó gyártói igazolással vagy megfelelőség
értékeléssel. Az Ex-területre engedéllyel nem rendelkező tartozékokat nem szabad Ex-környezetbe beszerelni.
Vezérlőközegként csak olyan anyagokat szabad használni,
amelyek nem okoznak robbanásveszélyt. Az üzemeltetőnek
figyelnie kell arra, hogy az esetlegesen használt pneumatika-/
műanyagtömlők (ill. csövek) elektrosztatikusan vezetőképesek (<10^6 Ohm) legyenek.
A fojtószelepeket megfelelően kell összekötni a vezetőképes,
földelt csővezetékekkel. A fojtószelepet be kell kötni a potenciál kiegyenlítésbe (legalább 4 mm² rézhuzal nem védett vezetékezéssel). A földelés csatlakoztatásához a fojtószelepen
egy jelöléssel ellátott rögzítőcsavar található.
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A csővezeték és fojtószelep közötti potenciál kiegyenlítést
(földelést) a szerelés után a csővezetékben megfelelő mérőkészülékkel ellenőrizni kell.
A por és olajlerakódásokat időben és úgy kell eltávolítani,
hogy ne keletkezzenek veszélyes, olajból, zsírból és porból
álló lerakódások és hibridek, ill. keverékek, amelyek izzó gyújtáshoz vezethetnek.
A szállítótartományban való üzemeltetéskor a súrlódás miatt
a szállított közeg hőmérséklete megnövekedhet. Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy a folyó közeg, valamint a gázok
és porok, melyek Ex-környezetet képezhetnek – hőmérséklete belül ne legyen magasabb a szállított közeg lobbanási,
ill. gyulladási hőmérsékletének 80 %-ánál. Egyéb esetben a
fojtószelep maximális hőmérséklete érvényes.
Biztosítani kell, hogy a rozsdás acélból származó részecskék
(a szállító közegben lévő korróziós részecskék, pl. szállórozsda) ne kerülhessenek érintkezésbe a fojtószelep alumínium
alkatrészeivel. Az alumínium házat az üzemeltetőnek biztosan
védenie kell a rozsdás vassal való érintkezés ellen erre alkalmas intézkedéssel pl. védőházzal.
Az ionizáló sugárzás, röntgensugár, katódos korrózióvédelem, kóboráramok, adiabatikus kompresszió, lángok és forró
gázok, elektromágneses hullámok, villámcsapás, súrlódás és
szikrák miatti gyújtóforrások létrejöttét az üzemeltetőnek meg
kell akadályoznia.
Mivel a mandzsetta kopó alkatrész, egy kis hasadék miatt
a vezérlőközeg a szállítótartományba kerülhet. Ha a szállított közeg folyékony tüzelőanyag, és keveredik a levegővel,
a szállítótartományban robbanóképes környezet keletkezik.
Megfordítva pedig a szállított közeg a vezérlőnyomás közegbe hatolhat, és ott robbanóképes atmoszférát képezhet.
A nem vezetőképes anyagú védőréteggel (pl. lakkozással)
ellátott fojtószelepeket a berendezésben érintkező-/fogazott
alátéttel (DIN6797A) kell felszerelni.
A belső és külső környezetet az üzemeltető a IIC robbanásveszélyes csoportba sorolta be. Ezzel figyelembe kell venni
a fojtószelep alkalmasságát a külső robbanóképes környezet
tekintetében.
Az üzemeltető köteles megfelelő kitáblázással biztosítani,
hogy a berendezés robbanásvédett zónáiban ne keletkezhessen láng vagy forró gáz. Ehhez tartozik még a dohányzási
tilalom és a nyílt világítóeszköz tilalma.
A fojtószelep utólagos módosítása ismételt robbanásvédelmi
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maz gyújtószikraképző anyagokat (pl. fémrészecskék), akkor az Ex-fojtószelep legfeljebb ≤ 15m/s
szállítási sebességgel üzemeltethető.
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vizsgálatot igényel a karbantartási- /javítási útmutató szerint (munkautasítás) AA50_pV_xx_xxxxxx-xx.
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2. Alkalmazás
A fojtószelepeket a (DGRL) 2014/68/EU nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek, a gépekre vonatkozó (MRL)
2006/42/EU irányelvnek, és a 2014/34/EU ATEX irányelvek szerint értékelték.
Az idevágó megfelelőségi nyilatkozatokat és gyártói igazolásokat el kell olvasni és a tartalmukat figyelembe kell venni (lásd
még 10. fejezet).

2.1 Élettartam
A fojtószelepek élettartama ideális körülmények között 30 évre
van korlátozva (VMP sorozat 10 év).
Az élettartamot, ill. a terhelés-váltakozást (nyomásterhelés) különböző tényezők csökkentik.
Tényezők a környezeti és üzemi befolyásolás, mint például a
környezeti-/szállított közeg hőmérséklet, kopás, napsugárzás,
kapcsolási ciklus, vibráció üzem közben, feszülés a szerelés miatt, külső terhelések, szennyezett vezérlő levegő, korrózió vagy
sérülés az üzemelésnél ill. szerelésnél.
Az élettartam eléréséhez a fojtószelepet az üzemeltetőjének kell
a saját maga meghatározott gondozási/ karbantartási intervallumokban ellenőrizni károsodás tekintetében (pl. repedések, korrózió stb.). Ajánljuk, hogy a házat minden 10 évben (VMP sorozat 5 év) vízzel és a vezérlőnyomás 1,5 -szörösével nyomás alá
helyezzék és ellenőrizzék tömítetlenség tekintetében (vizsgálat
EN1266 P10).
Sérült, vagy nem tömítő fojtószelep elérte élettartamának végét
és nem üzemeltethető tovább.

2.2 Rendeltetésszerű használat
A fojtószelep szilárd és folyékony alkotórészeket tartalmazó folyadékok vagy porok csővezetékekben és tömlőkben történő anyagáramlásának lezárására és megszakítására szolgál.

A fojtószelepeket és tartozék alkatrészeket az
adott Ex-zónában történő alkalmazáshoz egyedileg kell megvizsgálni, és azoknak egyedileg kell a
használathoz alkalmasaknak lenniük. Ezért ezeket
az AKO nem tudja összeszerelt egységként szállítani. A tartozék alkatrészek a 3.7.5 ATEX-irányelv értelmében nincsenek modulként összeállítva. A szállított tartozék alkatrészek
Ex-zónában való használatának alkalmasságát az üzemeltetőnek kell megállapítania.
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Az instabil gázok nem használhatók szállított közegként.
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2.3 Szakszerűtlen használat

3. Műszaki leírás

Î A biztonsági utasításokat is tartalmazó üzemeltetési és

3.1 Vezérlés

Î
Î
Î
Î
Î

szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása.
A fojtószelep üzemeltetése a rendeltetésszerű használaton kívül.
A fojtószelep üzemeltetése illetéktelen vagy nem kioktatott
személy által.
A fojtószelep használata biztonsági funkciós felszerelési
alkatrészként, ill. „végszerelvényként” a megfelelő rögzítés
nélkül.
Nem eredeti pótalkatrészek beszerelése.
Az érvényben lévő szabványok és törvények megszegése.

Az AKO cég nem felel azokért a károkért, amelyek az üzemeltetési és szerelési útmutató előírásainak, biztonsági utasításainak
és figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása vagy a fojtószelep utólagos módosítása miatt keletkeznek.

2.4 Működés
A fojtószelepházban a nyomásnövekedés miatt a rugalmas elasztomer tömlő (mandzsetta) összenyomódik. Ekkor egy ajak
formájú záródás jön létre (II. ábra). A rugalmas mandzsetta egy
bizonyos méretig a porokat és szemcséket körülzárja. Ezáltal biztosított a fojtószelep tömítése. A vezérlőnyomás megszűnésével
és a mandzsetta visszatérítő ereje által a mandzsetta ismét nyit
(I. ábra).

Pneumatikus Fojtószelepek
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A fojtószelep vezérlése a közvetlenül a vezérlőnyomás csatlakozóra szerelt vezérlőszelepen (pl. 3/2-utas mágnesszelepen)
keresztül történik. A vezérlőszelep és a fojtószelep közötti esetleges vezérlőnyomás-vezetéknek a lehető legrövidebbnek kell
lennie. Az alábbi vezeték keresztmetszet javasolt:
DN 10 - DN 25
DN 32 - DN 150
DN 200 		
DN 250 - DN 300

= NÁ 4 mm
= NÁ 6 mm
= NÁ 9 mm
= NÁ 13 mm

A mandzsetta gyorsabb nyitásához (sűrített levegő vezérlőközeg) javasolt közvetlenül a vezérlés csatlakozáson egy gyorslégtelenítő szelep beszerelése. A vezérlőnyomás felügyeletét
ellátó nyomáskapcsoló, ill. a NYIT/ZÁR állást jelző pótlólag beszerelhető. Ezzel a nyomáskapcsolóval a legtöbb esetben időben
felismerhető a mandzsetta meghibásodása, és azt célzottan ki
lehet cserélni. Ha a fojtószelepet vákuumfolyamatban 100 mbar
alatti vákuummal üzemelteti, a vezérlőközeg oldaláról egy termékárammal ellátott nyomáskiegyenlítőt kell felszerelni.
A vezérlési javaslatok a „Fojtószelepek vezérlési példái“ című
műszaki tájékoztató lapban a www.toemloe-fojtohszelepek.hu.
cím alatt találhatók.

3.2 Műszaki adatok
Vezérlőközeg		
Beépítési helyzet		
			
Átáramlási irány		
Üzemi közeg		
II. ábra

3.3 Üzemi adatok
Üzemi nyomás (A)
a típustábláról leolvasható
∟ Túlnyomás (pozitív vagy negatív) / relatív nyomás
Vezérlőnyomás (C)
ásd a számítási példát,
			
biztonsági utasításokat és típustáblát
Nyomáskülönbség (B)
a típustábláról leolvasható
Hőmérséklet tartomány
a típustábláról leolvasható

(A) Üzemi nyomás (szállítónyomás)
(B) + Nyomáskülönbség (lásd a típustáblát)
(C) = Beállítandó optimális vezérlőnyomás

Ha hiányozna a típustábla, azonnal vegye fel a kapcsolatot az
AKO céggel.
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély
Hibás üzemi feltételek személyi sérülést, a berendezés és a fojtószelep károsodását okozhatják.
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I. ábra

Sűrített levegő, semleges gáz, víz
tetszés szerint
(lásd még 4. fejezet.3)
tetszés szerint
gázalakú, folyékony, szilárd anyagok

8

Megjegyzés
A maximális üzemi feltételeket (hőmérséklet / nyomás / környezeti befolyás) nem szabad túllépni, ill.
az adatok túllépését szerkezetileg kell megakadá-

lyozni.
Példa: A -10 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletek esetén a fojtószelep kiegészítő csőfűtését javasoljuk.
Az egyes fojtószelep típusok kiegészítő műszaki adatai az adott
adatlapban találhatók.
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4. Összeszerelés
4.1 Előkészítés
A fojtószelep beszerelése előtt mindig működéspróbát kell végezni.
Meg kell győződni arról, hogy nincs robbanóképes
környezet.
A pneumatikus vezérlés összes pneumatikus
tömlőinek/-vezetékeinek elektrosztatikusan levezetőnek (<10^6 Ohm) kell lennie (a szállítás nem
tartalmazza) és be kell vonni a potenciál kiegyenlítésbe.
Ha a fojtószelepet katódos korrózióvédelmű berendezésbe
szerelik be, nem szabad, hogy egymást kölcsönösen befolyásolják. Ha szükséges, szigetelő darabokat kell beszerelni az
Ex-zónán kívül.

4.2 Mechanikai csatlakozások
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély
Alkalmatlan emelőeszközök vagy teherfelvevő
szerkezetek használatánál DN 150 mérettől előfordulhat, hogy a pneumatikus fojtószeleppel való
foglalatoskodás súlyos testtartási károsodást okozhat.
Î Használjon alkalmas emelőeszközt és teherfelvevő
szerkezetet.
Î Oktassa ki rendszeresen a szerelőszemélyzetet a balesetvédelmi előírás szerint.
FIGYELMEZTETÉS! Zajképződés
Szokatlan zajképződés a pneumatikus fojtószelep
cső-/tömlővezetékekkel, ill. sűrített levegő csatlakozással való hibás csatlakoztatására utalhat.
Î Szükség esetén ismételje meg a szerelést az útmutató
szerint.
Î Megelőzésképpen hajtsa végre a rendszeres karbantartást.
dezés csatlakozóival.

Î Kerülje a feszüléseket és a külső erők, nyomatékok behatását.

Î Biztosítottnak kell lenni, hogy a pneumatikus fojtószelep

beépítése ne okozzon károsodást a csővezetékben (statika).
Î A pneumatikus fojtószelepeket biztosan kell összekötni a
csővezetékkel úgy, hogy maguktól ne tudjanak leesni és a
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Î Kösse össze a gyárilag előszerelt fojtószelepet a beren-
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Î
Î
Î
Î

Î

csővezeték más alkatrészeivel együtt meghajolni, eltörni
vagy leesni se.
A fojtószelep tömegétől függően, és több sorba kötötten
felszerelt fojtószelep esetén megfelelő támasztékokat kell
használni.
A beszerelés nem okozhat tömítetlenséget a csővezeték
rendszerben.
A berendezésben lévő rezgések a fojtószelep vagy a
csatlakozások rongálódását okozhatják.
A csőív és a fojtószelep között legalább a fojtószelep
kétszeres beszerelési hosszának meg kell lennie, mivel
a rövidebb vezetékút miatt turbulencia keletkezhet, ami a
mandzsetta és a karima idő előtti kopását okozhatja.
Az adott fojtószelep tömegétől függően, és több sorba
kötötten felszerelt fojtószelep esetén megfelelő támasztékokat kell használni.

Pneumatikus Fojtószelepek
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sa be a meghatározott vezérlőnyomást a nyomásszabályozón /
nyomáskorlátozón.
Sűrített levegő vezérlőközeg
A vezérlőnyomás vezetéket a csővezetékbe történő szereléskor
úgy kell elhelyezni, hogy az esetleges kondenzvíz a fojtószelepből
ki tudjon folyni. A fojtószelep elé mindig vízleválasztót kell szerelni.
Víz mint vezérlőközeg
A vezérlőszelepeknek a vízhez kialakítottaknak és megfelelő
keresztmetszetűeknek kell lenniük. Ez befolyásolja a fojtószelep
zárási / nyitási idejét és ezáltal a mandzsetta élettartamát is.

Belső menetes csatlakozó a DIN EN ISO 228 (G)
vagy ANSI/ASME B1.20.1 (NPT) szerint
Végezze el a menetes csatlakozók tömítését megfelelő tömítőszerrel, mint pl. PTFE tömítőzsinór.
Î VMP/VMC sorozatú fojtószelepek: A beszerelést kézzel
vagy szalagkulccsal végezze.
Î VM/VMF sorozatú fojtószelepek: Megfelelő villáskulccsal
rögzítse a csatlakozómeneteket a fojtószelepen az elforgás
ellen, hogy beszereléskor elkerülje a mandzsetta elfordulását.
Karimás csatlakozó
DIN EN 1092-1 PN 10/16 vagy ANSI B 16.5/150 lbs szerint
A karimás csatlakozó tömítéséhez megfelelő, a kereskedelemben kapható karimatömítéseket használjon. A karimás mandzsettával ellátott fojtószelepeknél a kiegészítő karimatömítés
kiesik. Győződjön meg arról, hogy a karimafelületek tiszták
és sértetlenek. Használjon a megfelelő szabvány szerinti karima csavarokat. A csavarok hossza kiszámítható a fojtószelep
sorozat adatlapjában a karima vastagságnak megfelelően. Egyenletesen, keresztben húzza meg a csavarokat, először 50 %-ig,
aztán 80 %-ig. A tömítőhatás biztosításához az üzembe helyezés
alatt szükség szerint egyszer vagy többször húzza utána a csavarokat.

Üzemeltetési útmutató
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Egyéb csatlakozások (pl. menetes csonkok, hegesztett végidomok, szorítócsonkos csatlakozás, tartálykocsi karima)
Az összes többi csatlakozót az általános mérnöki gyakorlat szerinti rendelkezéseknek megfelelően csatlakoztassa.

4.3 Vezérlőnyomás csatlakoztatása
Kösse össze a fojtószelepet a vezérlőnyomás vezetékkel. Állít-
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6. Karbantartás és javítás

A munkálatok során ne kerüljön idegen tárgy (pl.
csavar, szerszám) a berendezés belsejébe.

5.1 Előfeltételek
A fojtószelepet csak akkor helyezze üzembe, ha megtette a következő intézkedéseket:

Î A fojtószelepeket az előírt csatlakozókkal fixen összekötötte.
Î A nyomásszabályozót / nyomáskorlátozót a vezérlőnyomás

vezetékbe beszerelte és azokat beállította.
esetlegesen
szükséges
védőberendezések
rendelkezésre állnak és működőképesek.
Î A szállított közegnek a fojtószelep anyagaival való összeférhetőségét az üzemeltetőnek igazolnia kell.
Î A berendezés valamennyi alkatrészének működési vizsgálata megtörtént. Sérülések esetén azonnal állítsa le a berendezést.

Î Az

Megjegyzés
Az üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a teljes
fojtószelep tömítettségét a csatlakozó alkatrészekkel együtt.
Robbanóképes vagy mérgező szállítóközegek esetén a vezérlő levegőt zárt távozó levegő rendszerbe kell vezetni, hogy
egy esetleges mandzsetta meghibásodás esetén a vezérlő
levegő ne jusson a környező levegőbe.

5.2 Normál üzem
A fojtószelepet kizárólag rendeltetésszerűen használja. A biztonsági utasításokat vegye figyelembe.
A fojtószelepre szerelt védő- és biztonsági berendezéseket vagy
figyelmeztetéseket nem szabad eltávolítani. Vezérlőnyomás nélkül a fojtószelep nyitott állapotban van. Csak meglévő optimális
vezérlőnyomás esetén zár.
Sérülés esetén a fojtószelepet azonnal mentesíteni kell mindenfajta nyomástól, és üzemen kívül kell helyezni.
Ha a megengedett üzemi-/vezérlőnyomás vagy a megengedett
üzemi hőmérséklet nem kerül elérésre vagy az túllépésre kerül,
ellenőrizze a fojtószelep mandzsettáját.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
NÉMETORSZÁG

Telefon: 		
Fax:
E-Mail:
Internet: 		

6.1 Általános adatok
A karbantartási- és javítási munkákat csak tehermentesített
vezérlőnyomásnál végezze. A rendszer legyen elzárva és nyomásmentes. A vezérlőnyomás vezetéket a fojtószelepről le kell
választani. A rászerelt modulokról (pl. nyomáskapcsolóról) az
elektromos ellátást le kell választani.
Meg kell győződni arról, hogy nincs robbanóképes
környezet.

Ha a fojtószelep karbantartása közben veszélyes anyagok tudnának kilépni, óvintézkedéseket kell tenni (pl. személyi védőfelszerelés).
A szállított közegre vonatkozó előírások, biztonsági utasítások
és figyelmeztetések az adott Biztonsági adatlapban találhatók.
Ellenőrizze rendszeresen az alkatrészek sértetlenségét, károsodás vagy kopás esetén cserélje ki azokat.

6.2 Felülvizsgálat
A mandzsetta élettartama függ a vezérlőnyomástól, a mandzsetta minőségétől, az alkalmazási hőmérséklettől, a szállított
közegtől, a névleges átmérőtől, a terhelésváltás időtartamától /
gyakoriságától, a vezérléstől és annak komponenseitől.
Î 3 havonta ellenőrizze a fojtószelep szabályos működését.
Az üzemeltetési feltételektől függően szükséges lehet a
működésvizsgálat más/rövidebb időközönként való elvégzése.
Î A felülvizsgálati időközöket az üzemeltetési feltételek módjától és a tevékenység gyakoriságától függően határozza
meg.
Î Rendszeresen ellenőrizze a mandzsetta elhasználódását és
sérülését.
Î Ellenőrizze a vezérlőnyomás megfelelő beállítását és a fojtószelep összekötőinek és csatlakozóinak szoros és tömített
illeszkedését.

6.3 Karbantartási intervallumok
A karbantartási intervallumokat is tartalmazó karbantartási terv
elkészítése az üzemeltető felelőssége (lásd a mandzsetták élettartamára vonatkozó adatokat a 6.2 fejezetben).
Î A vizsgálatok tapasztalatai alapján készítsen karbantartási
tervet.

+49 6147 9159-0
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ako@toemloe-fojtohszelepek.hu
www.toemloe-fojtohszelepek.hu

Shop: www.ako-shop.com

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

5. Üzembe helyezés

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

11

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

7. Üzemzavarok

6.4 Javítás
FIGYELMEZTETÉS! Halláskárosodás
A mandzsetta csere hibás szerelésénél kicsúszhat
a mandzsetta. Ha kicsúszik a mandzsetta, a levegő ütésszerűen távozik (csattanás).

Î Végezze le gondosan a munkát.
Î A működésvizsgálat előtt ellenőrizze a mandzsetta korrekt ülését.
Î Viseljen hallásvédőt.

A sérült mandzsettákat, csatlakozókat és összekötőket, védő- és
biztonsági berendezéseket azonnal meg kell javítani, vagy eredeti pótalkatrészekre ki kell cserélni.
A fojtószelepet a szabályos működésének teljes visszaállításáig
nem szabad használni.
A karbantartás után teljesen újból létre kell hozni
az összes berendezésrész potenciál kiegyenlítését.

A lehetséges üzemzavarok, okok és azok elhárításának listáját a
függelékben találja.

8. Tárolás
A fojtószelepet és a pótmandzsettákat száraz, pormentes és az
UV-sugárzás ellen védett helyen szobahőmérsékleten tárolja.
Nem szabad túllépni a 2 éves tárolási időt, mivel a növekvő tárolási idővel az öregedési folyamat miatt fokozottan rosszabbodnak az elasztomerek (pl. mandzsetták) műszaki tulajdonságai.
Hosszabb tárolási idő -> csökkent élettartam

9. Ártalmatlanítás
A fojtószelep alkatrészek újrahasznosíthatók. Az ártalmatlanításra vonatkozóan az üzemeltető telephelyén érvényes környezeti
irányelvek érvényesek.

10. Kapcsolódó dokumentáció
Az interneten a http://www.toemloe-fojtohszelepek.hu/letoeltes/
pneumatikus-fojtoszelep.html alatt vagy külön kérésre a következő dokumentációk érhetők el:

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Rövid útmutató (BAK_pV_...)
Adatlapok (DB_pV_...)
Műszaki információs lapok (TI_pV_...)
Kodifikációs listák (KL_pV_...)
Megfelelőségi nyilatkozatok (KE_pV_...)
Beépítési nyilatkozatok (EE_pV_...)
Igazolások (HB_pV_...)

A keresett dokumentációról a cikkszám (lásd megbízás, fuvarlevél, számla vagy típustábla) ad felvilágosítást. Ez kodifikált.
Példa:
VMC100.03x.50F.50LA
Sorozat

Csatlakozó kivitel (típus)

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

A részletezés a kodifikációs listákban található (KL_pV_...).
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Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

11. Karbantartási-/javítási útmutató
11.1 A fojtószelep felépítésére vonatkozó általános tudnivalók
A VF+VT sorozat, DN40 - 300 vázlatos szerkezete
1

2
3

1

Vezérlő levegő csatlakozó

2

Ház

3

Karima*

4

Mandzsetta*

5

Csavarok*

4
5

VMC sorozatú, DN10 - 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) típusok vázlatos szerkezete
1

1

Vezérlő levegő csatlakozó

2

2

Ház

3

3

Karmantyús fedél / karima*

4

4

Mandzsetta*

5

5

Csavarok*

VMC sorozatú, DN65 - 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) + VMCE + VT típusok vázlatos szerkezete
1

1

Vezérlő levegő csatlakozó

2

2

Ház

3

3

Karmantyús fedél / karima*

4

Mandzsetta*

5

Csavarok*

4

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

5

* Kopó alkatrészek

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
NÉMETORSZÁG

Telefon: 		
Fax:
E-Mail:
Internet: 		

+49 6147 9159-0
+49 6147 9159-59
ako@toemloe-fojtohszelepek.hu
www.toemloe-fojtohszelepek.hu

Shop: www.ako-shop.com

13

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

VMC sorozatú, DN125 - 150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) típusok vázlatos szerkezete

1

1

Vezérlő levegő csatlakozó

2

2

Ház

3

3

Karmantyús fedél / karima*

4

Mandzsetta*

5

Szerelőalátétek

6

Csavarok*

1

1

Vezérlő levegő csatlakozó

2

2

Ház

3

3

Karmantyús fedél / karima*

4

Mandzsetta*

5

Nyomózóna-gyűrű

6

Ház O-gyűrű*

7

Csavarok*

1

1

Vezérlő levegő c satlakozó

2

2

Ház

3

3

Karmantyú*

4

Mandzsetta*

5

Hollandi anya

4
5
6
A VMP sorozatú, DN10 - 50 típusok vázlatos szerkezete

4
5
6
7
VM+VMF sorozatú, DN10 - 50 típusok vázlatos szerkezete

4

11.2 A fojtószelep karbantartására / javítására
vonatkozó általános utasítások
Î Kizárólag eredeti AKO szerelőpasztát használjon, ne ragasztót, zsírt vagy olajat!
Î A mandzsetta / szelep sérülésének elkerülése érdekében

szereléskor ne használjon éles vagy hegyes tárgyat!

Î A szerelési segédeszközök vagy készletek megrendelhetők.

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

5

* Kopó alkatrészek
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11.3 VF sorozatú, DN 40-80 pneumatikus
fojtószelepek

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

Ferdén nyomjon be egy karimát a
mandzsettába és rögzítse az egyik szerelőcsavar furatban a csavar,
alátét, és anya segítségével. Az anyát kb. egy anyahossznyit forgassa
el.
Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat
megfelelő szerelőzsírral.

Szerelési segédeszközök:
AKO MP200 szerelőpaszta,
az élelmiszeripar területén MPL200
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Csavarkulcs (KNY19) segítségével oldja ki keresztben az anyákat. Azután
fordítsa meg a fojtószelepet, és
ugyancsak keresztben oldja ki az
összes csavart.

Nyomja a karimát a rögzítőc
savarral szemben a mandzsettára
és csavarja be a második csavart,
alátétet és anyát egy anyahossznyit.

Emelje le mindkét karimát a házegységről. Szükség esetén használjon hornyos csavarhúzót.

Nyomja vagy húzza ki a mandzsettát a házból. Szükség esetén használjon csőfogót.
Segíthet ebben az AKO szerelőpaszta (MP200/MPL200), amit a
mandzsetta és a ház közé lehet
kenni.

Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet és ismét állítsa fel.
Ismételje meg az eljárást a második karimánál is.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült alkatrészeket
cserélje ki.
Összeszerelés
Tolja addig a mandzsettát a házba,
míg az a két végén egyformán ki
nem nyúlik.
Ha nehezen megy, tegyen egy kevés AKO szerelőpasztát (MP200/
MPL200) a mandzsetta és a ház
közé.

Húzza meg most a két oldalon váltakozva, keresztben a csavarokat
max. 30 Nm nyomatékkal, míg a
karimák fel nem fekszenek a házon.

A mandzsetta mindkét belső végére
és a karima kúpjára vigyen fel AKO
szerelőpasztát (MP200/MPL200).

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Ellenőrizze a fojtószelep működését
úgy, hogy a fojtószelepet minimális
vezérlőnyomással zárja. Közben
figyeljen a megfelelő, ajak formájú
záródásra.

www.toemloe-fojtohszelepek.hu.com/videok
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11.4 VF sorozatú, DN100-300 pneumatikus
fojtószelepek
Szerelési segédeszközök:
Szerelő készlet AKO MP200 szerelőpasztával, vagy az élelmiszeripar területén MPL200 szerelőpasztával, AKO szerelőcső,
AKO szerelőlap, csavarok az előszereléshez
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Csavarkulcs (KNY19) segítségével oldja ki keresztben a csavarokat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

Helyezzen fel egy karimát a mandzsettára, az előszereléshez helyezze a csavarokat a lyukakba, és
kézzel húzza addig az alátétekkel ellátott anyákat, míg már nem
látszik hézag a karima kúpja és a
mandzsetta között.
Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.
Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet, és ismételje meg az eljárást
a második karimával. Húzza addig
a csavarokat, míg enyhe nyomás
nem lesz a mandzsettán.
Tolja be a szerelőcsövet a szelepbe. A vezérlő levegő csatlakozón
keresztül vezessen be kb. 2 bar
nyomású levegőt (a névleges átmérőtől függően változik) a házba.

Emelje le most mindkét karimát a
házegységről. Szükség esetén használjon hornyos csavarhúzót.

Nyomja meg a mandzsettát egy
gyűrűskulccsal (KNY19) a karima
kúpján keresztül.
Figyeljen arra, hogy a mandzsetta
mindkét oldalon egyformán (kb. 5-7
mm) nyúljon ki.

Kenjen
AKO
szerelőpasztát
(MP200/MLP200) a ház és a mandzsetta közé.
Nyomja vagy húzza ki a mandzsettát a házból. Szükség esetén
használjon csőfogót vagy egyéb
alkalmas segédeszközt.

Csavarhúzóval (KNY19) húzza meg mindkét oldalon az előszerelő csavarokat.

Összeszerelés
Kenje meg AKO szerelőpasztával
(MP200/MPL200) a következő
alkatrészeket:
•
mandzsetta belseje és külseje
mindkét végen
•
a két karima kúpjai
•
a ház belső nyakrésze mindkét oldalon

Vezesse a szerelőlapot a szelepbe úgy, hogy a lap keskeny oldala
a levegőcsatlakozó felé mutasson.
Tartsa szorosan a szerelvénylapot.
Vezessen minimális vezérlőnyomást a házba. Közben figyeljen a
megfelelő, ajak formájú záródásra.

Tolja vagy nyomja addig a mandzsettát a házba, míg az a két végén
egyformán ki nem nyúlik.

Ismételje meg két-háromszor az eljárást, hogy a mandzsetta
az optimális zárási irányt adja.

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült alkatrészeket
cserélje ki.

Engedje ki a vezérlő levegőt a házból. Távolítsa el a szerelőcsövet. Helyezze be karimaoldalanként a maradék szerelőlyukakba a szerelőcsavarokat és húzza meg. Cserélje ki karimánként az előszerelő csavarokat a szerelőcsavarokra, és azokat
is húzza meg.
Húzza meg most a két oldalon váltakozva, keresztben a csavarokat max. 30 Nm nyomatékkal, míg a karimák fel nem fekszenek a házon.
Ellenőrizze a fojtószelep működését.

www.toemloe-fojtohszelepek.hu.com/videok
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11.5 VMC sorozatú pneumatikus fojtószelepek,
DN10-50, típus: F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA
Szerelési segédeszközök:
AKO MP200 szerelőpaszta, az élelmiszeripar területén MPL200
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Egy
racsnis kulcs vagy egy csavarkulcs
(Bit-Torx 30 ill. hatszögletű KNY 10)
segítségével keresztben oldja ki a
csavarokat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

A mandzsetta mindkét belső végére és a karmantyús fedél / karima
kúpjára vigyen fel AKO szerelőpasztát (MP200/MPL200).

Állítsa fel egyik kezével a szelepegységet és tartsa erősen. A másik
kezével helyezze be ferdén a karmantyús fedelet / karimát a mandzsettába és nyomja be a karmantyús fedelet / karimát.

Igazítsa be pontosan a karmantyús
fedél / karima csavarlyukait a ház
lyukaihoz. Helyezze be a csavarokat a megfelelő lyukakba.
Az M típusnál a csavarokat a karmantyús fedélre / karimára történő
felhelyezés előtt helyezze be.

Emelje le mindkét karmantyús fedelet / karimát a házegységről.
Szükség esetén használjon hornyos csavarhúzót.

Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.

Nyomja vagy húzza ki a mandzsettát a házból. Szükség esetén használjon csőfogót.
Segíthet ebben az AKO szerelőpaszta (MP200/MPL200), amit a
mandzsetta és a ház közé lehet
kenni.

Tartsa lenyomva a karmantyús fedelet / karimát és csavarja a csavarokat keresztben egy racsnis kulcs
vagy a csavarkulcs segítségével
addig, míg a karmantyús fedél / karima a házzal nem zár. Ellenőrizze
a csavarok megfelelő meghúzási
nyomatékát (max. 6 Nm).

Összeszerelés
Tolja addig a mandzsettát a házba,
míg az alsó széle egy vonalban zár,
és a mandzsetta felül kb. 3-7 mmre kinyúlik.
Ha nehezen megy, tegyen egy kevés AKO szerelőpasztát (MP200/
MPL200) a mandzsetta és a ház
közé.

Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet és ismét állítsa fel.
Ismételje meg az eljárást a második
karmantyús fedélnél / karimánál is.
Ellenőrizze a fojtószelep működését
úgy, hogy a fojtószelepet minimális
vezérlőnyomással zárja. Közben
figyeljen a megfelelő, ajak formájú
záródásra.

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült alkatrészeket
cserélje ki.
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11.6 VMC sorozatú pneumatikus
fojtószelepek, DN65-80, típus: F, FA
Szerelési segédeszközök:
AKO MP200 szerelőpaszta, az élelmiszeripar területén MPL200,
szükség esetén 4 csavar az előszereléshez, M10x30 ISO 4017
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Csavarkulcs (KNY16) segítségével oldja ki keresztben a csavarokat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

A mandzsetta mindkét belső végére
és a karima kúpjára vigyen fel AKO
szerelőpasztát (MP200/MPL200).

Helyezze a karimát a tömítő felületével lefelé és a kúpjával felfelé
egy stabil felületre. Fogja a betolt
mandzsettával ellátott házat és
helyezze fel az 5-6 mm-re kinyúló
mandzsettavéget ferdén a karima
kúpjára. Nyomja a házat a mandzsettával együtt erősen a kúp fölé.

Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.

Emelje le mindkét karimát a házegységről.
Szükség esetén használjon hornyos csavarhúzót.

Igazítsa be a házat úgy, hogy átmenő furatai a karima menetfurataival
egy vonalba legyenek.
Tartsa a házat lenyomva, helyezze
be a csavarokat, és csavarkulccsal húzza meg keresztben annyira,
hogy a csavarok a karima menetfurataival szorosan zárjanak.

Nyomja vagy húzza ki a mandzsettát a házból. Szükség esetén használjon csőfogót.
Segíthet ebben az AKO szerelőpaszta (MP200/MPL200), amit a
mandzsetta és a ház közé lehet
kenni.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült alkatrészeket
cserélje ki.
Összeszerelés
Tolja addig a mandzsettát a házba,
míg az alsó széle pontosan zár, és
a mandzsetta felül kb. 5-6 mm-re
kinyúlik.
Ha nehezen megy, tegyen egy kevés AKO szerelőpasztát (MP200/
MPL200) a mandzsetta és a ház
közé.

Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet és ismét állítsa fel.
Ismételje meg az eljárást a második karimánál is.
Ellenőrizze a csavarok megfelelő
meghúzási nyomatékát (max. 20
Nm).

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Ellenőrizze a fojtószelep működését
úgy, hogy a fojtószelepet minimális
vezérlőnyomással zárja. Közben
figyeljen a megfelelő, ajak formájú
záródásra.
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11.7 VMC sorozatú pneumatikus
fojtószelepek, DN65-80, típus: G, M, N, R,
RA, T, TA, FT
Szerelési segédeszközök:
AKO MP200 szerelőpaszta, az élelmiszeripar területén MPL200,
szükség esetén 4 csavar az előszereléshez, M10x45 ISO 4017
(FT=DIN912).
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és
a háznál fogva tartsa szorosan.
Csavarkulcs (KNY 16 + FT = imbuszkulcs 8) segítségével oldja ki keresztben a csavarokat és anyákat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

A mandzsetta mindkét belső végére és a fedél kúpjára vigyen fel AKO
szerelőpasztát (MP200/MPL200).

Állítsa fel a szelepegységet úgy,
hogy a kinyúló mandzsettavég felfelé legyen. Ferdén nyomjon be
egy karmantyús fedelet a mandzsettába és rögzítse egy előszerelő
csavarral, alátéttel és anyával az
egyik csavarfuratban. Az anyát kb.
egy anyahossznyit forgassa el.

Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.
Emelje le mindkét fedelet a házegységről. Szükség esetén használjon
hornyos csavarhúzót.

Igazítsa be a fedél csavarlyukait
a ház lyukaival egy vonalba, és
nyomja a fedelet a mandzsettába.
Helyezze be a csavarokat az alátétekkel és anyákkal együtt a megfelelő lyukakba.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok
sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült alkatrészeket cserélje ki.
Összeszerelés
Tolja addig a mandzsettát a házba,
míg az alsó széle egy vonalban zár
és a mandzsetta felül kb. 5-6 mmre kinyúlik.
Ha nehezen megy, tegyen egy kevés AKO szerelőpasztát (MP200/
MPL200) a mandzsetta és a ház
közé.

Tartsa lenyomva a karmantyús fedelet és a csavarkulccsal (KNY 16
+ FT = imbuszcsavar 8) húzza meg
keresztben annyira a csavarokat és
anyákat, hogy a karmantyús fedél a
házzal szorosan zárjon.
Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet.
Ismételje meg az eljárást a második fedélnél is.
Ellenőrizze a csavarok megfelelő
meghúzási nyomatékát (max. 20
Nm).
Ellenőrizze a fojtószelep működését úgy, hogy a fojtószelepet
minimális vezérlőnyomással zárja. Közben figyeljen a megfelelő, ajak formájú záródásra.

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Nyomja vagy húzza ki a mandzsettát a házból. Szükség esetén használjon csőfogót.
Segíthet ebben az AKO szerelőpaszta (MP200/MPL200), amit a
mandzsetta és a ház közé lehet
kenni.
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11.8 VMC sorozatú pneumatikus
fojtószelepek, DN100, típus: F, FA
Szerelési segédeszközök:
Szerelő készlet AKO MP200 szerelőpasztával, az élelmiszeripar
területén MPL200 szerelőpasztával, AKO szerelőcső, AKO szerelőlap, előszerelő csavarok
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Csavarkulcs (KNY 19) segítségével
oldja ki keresztben a csavarokat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Helyezze a karimát a tömítő felületével lefelé és a kúpjával felfelé
egy stabil felületre. Fogja a betolt
mandzsettával ellátott házat és
helyezze az egyformán kinyúló
mandzsettavéget ferdén a karima
kúpjára. Nyomja a házat a mandzsettával együtt erősen a kúp fölé.
Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.
A második előszerelő csavart átlósan helyezze be és kissé húzza
meg.
Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet, és ismételje meg az ismertetett
eljárást a második karimával.
Tolja be a szerelőcsövet központosan a szelepbe. A vezérlő levegő
csatlakozón keresztül vezessen be
kb. 2 bar nyomású levegőt a házba.

Emelje le mindkét karimát a házegységről. Szükség esetén használjon hornyos csavarhúzót.

Figyeljen arra, hogy a mandzsetta
mindkét oldalon egyformán nyúljon
ki. Csavarhúzóval húzza meg az
előszerelő csavarokat.

Hüvelykujjával nyomja ki a régi
mandzsettát a házból. Kenjen AKO
szerelőpasztát (MP200/MLP200) a
ház és a mandzsetta közé.

Vegye ki a mandzsettát egy csőfogóval vagy egyéb alkalmas segédeszközzel.
Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült alkatrészeket
cserélje ki.
Összeszerelés
Kenje meg AKO szerelőpasztával
(MP200/MPL200) a következő alkatrészeket:
•
mandzsetta belseje és külseje
mindkét végen
•
a két karima kúpjai
•
a ház belső nyakrésze mindkét
oldalon

Engedje ki a vezérlő levegőt a házból. Távolítsa el a szerelőcsövet.
Helyezze be karimaoldalanként a
két másik szerelőlyukba a szerelőcsavarokat és húzza meg. Cserélje
ki karimánként az előszerelő csavarokat a szerelőcsavarokra.

Húzza meg most a két oldalon váltakozva, keresztben a csavarokat max. 30 Nm nyomatékkal, míg a karimák fel nem fekszenek a házon. Ellenőrizze a fojtószelep működését úgy, hogy
a fojtószelepet minimális vezérlőnyomással zárja. Közben figyeljen a megfelelő, ajak formájú záródásra.

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Amennyiben háromszögletű záródás mutatkozik, korrigálja szerelőlap segítségével. Pozícionálja a
szerelőlap keskeny oldalát a vezérlő levegő csatlakozójával egy vonalba és jó erősen tartsa meg.

Tolja vagy nyomja a mandzsettát
a házba és központosítsa a mandzsettát addig, míg az a két végén
egyformán ki nem nyúlik.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
NÉMETORSZÁG

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez
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Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez
Állítsa a szelepegységet egy stabil
11.9 VMC sorozatú pneumatikus
fojtószelepek, DN 100, típus: G, M, R, RA, T, A felületre. Ferdén nyomjon be egy

Szerelési segédeszközök:
Szerelő készlet AKO MP200 szerelőpasztával, az élelmiszeripar
területén MPL200 szerelőpasztával, AKO szerelőcső, AKO szerelőlap, előszerelő csavarok
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Csavarkulcs (hatszögletű, KNY 19)
segítségével oldja ki keresztben a
csavarokat és anyákat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.
A második előszerelő csavart átlósan helyezze be és kissé húzza
meg.
Fordítsa el 180°-kal a szelepegysége,t és ismételje meg az eljárást a
második fedéllel.
Tolja be a szerelőcsövet központosan a szelepbe. A vezérlő levegő
csatlakozón keresztül vezessen be
kb. 2 bar nyomású levegőt a házba.
Húzza meg erősen mindkét karmantyús fedél szerelőcsavarjait.

Emelje le mindkét fedelet a házegységről. Szükség esetén használjon
hornyos csavarhúzót.

Figyeljen arra, hogy a mandzsetta
mindkét oldalon egyformán nyúljon
ki. Csavarhúzóval húzza meg az
előszerelő csavarokat.

Hüvelykujjával nyomja ki a régi
mandzsettát a házból. Kenjen AKO
szerelőpasztát (MP200/MLP200) a
ház és a mandzsetta közé.

Engedje ki a vezérlő levegőt a házból. Távolítsa el a szerelőcsövet. Helyezzen be fedelenként két szerelőcsavart és erősen
húzza meg.
Cserélje ki mindkét fedélen az előszerelő csavarokat a szerelőcsavarokra, és azokat is húzza meg.

Vegye ki a mandzsettát egy csőfogóval vagy egyéb alkalmas segédeszközzel.
Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült alkatrészeket
cserélje ki.

Húzza meg most a két oldalon váltakozva, keresztben a csavarokat max. 30 Nm nyomatékkal, míg a fedél fel nem fekszik
a házon.
Ellenőrizze a fojtószelep működését
úgy, hogy a fojtószelepet minimális
vezérlőnyomással zárja. Közben
figyeljen a megfelelő, ajak formájú
záródásra.

Összeszerelés
Kenje meg AKO szerelőpasztával
(MP200/MPL200) a következő alkatrészeket:
•
mandzsetta belseje és külseje
mindkét végen
•
a két fedél kúpjai
•
a ház belső nyakrésze mindkét
oldalon

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Amennyiben háromszögletű záródás mutatkozik, korrigálja szerelőlap segítségével. Pozícionálja a
szerelőlap keskeny oldalát a vezérlő levegő csatlakozójával egy vonalba és jó erősen tartsa meg.

Tolja vagy nyomja a mandzsettát
a házba és központosítsa a mandzsettát addig, míg az a két végén
egyformán ki nem nyúlik.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
NÉMETORSZÁG

fedelet a mandzsettába és rögzítse
egy előszerelő csavarral, alátéttel,
és anyával az egyik csavarfuratban. Az anyát kb. egy anyahossznyit forgassa el.
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11.10 V
 MC sorozatú pneumatikus fojtószelepek,
DN125-150, típus: F, FA, R, RA, T, TA
Szerelési segédeszközök:
Szerelő készlet AKO MP200 szerelőpasztával, vagy az élelmiszeripar területén MPL200 szerelőpasztával, AKO szerelőcső,
AKO szerelőléc, előszerelő csavarok
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Csavarkulcs (KNY19) segítségével oldja ki keresztben a csavarokat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez
Ferdén
nyomjon
be
egy
karimát / karmantyús fedelet a
mandzsettába és rögzítse egy előszerelő csavarral, szerelési alátéttel
(lapos felületével a ház felé), és
anyával az egyik csavarfuratban.
Az anyát kb. egy anyahossznyit forgassa el.
Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.
Igazítsa be a karima / karmantyús
fedél hornyát a ház csavarjához.
Nyomja a karimát / karmantyús fedelet a mandzsettába. A második
előszerelő csavart átlósan helyezze be és kb. egy anyahossznyit
húzza meg.
Helyezzen be 90°-kal elforgatva, az előbb ismertetett módon,
két további szerelőcsavart. Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet, és ismételje meg az eljárást a második karimával / karmantyús fedéllel.
Tolja be a szerelőcsövet a szelepbe. A vezérlő levegő csatlakozón
keresztül vezessen be kb. 2 bar
nyomású levegőt (a névleges átmérőtől függően változik) a házba.

Emelje le most mindkét karimát /
karmantyús fedelet a házegységről. Szükség esetén használjon
hornyos csavarhúzót.

Figyeljen arra, hogy a mandzsetta mindkét oldalon egyformán
(kb. 5-8 mm) nyúljon ki.

Hüvelykujjával nyomja ki a régi
mandzsettát a házból. Kenjen AKO
szerelőpasztát (MP200/MPL200) a
ház és a mandzsetta közé.

Csavarhúzóval (KNY19) húzza
meg mindkét oldalon az előszerelő
csavarokat.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok
sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült
alkatrészeket cserélje ki.
Összeszerelés
Kenje meg AKO szerelőpasztával
(MP200/MPL200) a következő alkatrészeket:
•
ház belső nyakrésze
•
mandzsetta belseje és külseje
mindkét végen
•
a két karima / karmantyús fedél kúpjai

Engedje ki a vezérlő levegőt a házból. Távolítsa el a szerelőcsövet. Helyezze be karimaoldalanként / karmantyús fedéloldalanként a maradék szerelőlyukakba a szerelőcsavarokat és
húzza meg. Cserélje ki karimánként / karmantyús fedelenként
az előszerelő csavarokat a szerelőcsavarokra, és azokat is
húzza meg.
Húzza meg most a két oldalon váltakozva, keresztben a csavarokat max. 30 Nm nyomatékkal, míg a karima / karmantyús
fedél fel nem fekszik a házon.
Ellenőrizze a fojtószelep működését.
Vezesse a szerelőlapot a szelepbe úgy, hogy a lap keskeny oldala
a levegőcsatlakozó felé mutasson.
Tartsa szorosan a szerelőlapot. Vezessen minimális vezérlőnyomást a
házba. Közben figyeljen a megfelelő, ajak formájú záródásra.

Tolja vagy nyomja addig a mandzsettát a házba, míg az a két végén
egyformán ki nem nyúlik.

Ismételje meg két-háromszor az eljárást, hogy a mandzsetta
az optimális zárási irányt adja.

Üzemeltetési útmutató
BA_pV_DIV_HU_2022-04-12

Vegye ki a mandzsettát egy csőfogóval vagy egyéb alkalmas segédeszközzel.
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11.11 VMP sorozatú pneumatikus fojtószelepek,
DN10-50
Szerelési segédeszközök:
AKO MP200 szerelőpaszta
(élelmiszeripar területén MPL200)

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

A mandzsetta egyik végére kívülről
vigyen fel nagyon vékonyan AKO
szerelőpasztát (MP200/MPL200).

Tolja a mandzsetta megkent végét
a nyomózóna-gyűrűn keresztül annyira a házba, hogy a mandzsetta
a második nyomózóna-gyűrűn át a
ház alsó szélével egy szintben legyen.

Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és
a háznál fogva tartsa szorosan.
Racsnis kulcs (Bit-Torx 30) segítségével oldja ki keresztben a csavarokat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

A mandzsetta mindkét belső végére
és a karmantyús fedél kúpjára vigyen fel AKO szerelőpasztát (MP200/
MPL200).

Emelje le mindkét karmantyús fedelet a házegységről. Szükség
esetén használjon hornyos csavarhúzót.

Állítsa fel egyik kezével a szelepegységet és tartsa erősen. A másik
kezével helyezze be ferdén a karmantyús fedelet a mandzsettába és
nyomja be a karmantyús fedelet.

Nyomja vagy húzza ki a mandzsettát a nyomózóna-gyűrűn keresztül
a házból.
Segíthet ebben az AKO szerelőpaszta (MP200/MPL200), amit a
mandzsetta és a nyomózóna-gyűrű
közé lehet kenni.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok
sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült
alkatrészeket cserélje ki.
A menetek szilárdságának garantálása érdekében a házat a második szerelés után cserélje ki.
Összeszerelés
Húzza a tömítőgyűrűt a nyomózónagyűrű fölé és nyomja az arra szolgáló horonyba.
Ismételje meg az eljárást a második nyomózóna-gyűrűnél is.

Tartsa lenyomva a karmantyús
fedelet és csavarja a csavarokat
keresztben egy racsnis kulcs segítségével addig, míg a karmantyús
fedél a házzal nem zár. Ellenőrizze
a csavarok megfelelő meghúzási
nyomatékát (max. 4 Nm).
Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet és ismét állítsa fel.
Ismételje meg az eljárást a második karmantyús fedélnél is.
Ellenőrizze a fojtószelep működését úgy, hogy a fojtószelepet
minimális vezérlőnyomással zárja. Közben figyeljen a megfelelő, ajak formájú záródásra.

Tolja a két nyomózóna-gyűrűt a
tömítőgyűrűvel együtt a házba.

Üzemeltetési útmutató
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Igazítsa be pontosan a karmantyús
fedél csavarlyukait a ház lyukaihoz.
Helyezze be a csavarokat a megfelelő lyukakba.
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11.12 VM+VMF sorozatú,
DN10-50 pneumatikus fojtószelepek

Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez

Állítsa le a ház egységet a mandzsettával függőlegesen és kézzel
tartsa meg erősen. A másik kezével nyomja a karmantyú kúpját a
mandzsettába.

Szerelési segédeszközök:
AKO MP200 szerelőpaszta,
az élelmiszeripar területén MPL200
Szétszerelés
Szorítsa a komplett szelepet egy
satuba és kézzel távolítsa el a két
hollandi anyát. Oldja ki a satut és
távolítsa el a két karmantyút.

Egyik kezével tartsa lenyomva a
karmantyút, mag a másik kezével
helyezze a hollandi anyát a karmantyúra. Nyúljon be, hogy a karmantyút lenyomva tudja tartani. Nyomja
most egyik kezével a karmantyút ,
másik kezével pedig csavarja a hollandi anyát a ház menetére.

Nyomja vagy húzza ki a mandzsettát a házból. Szükség esetén használjon csőfogót.
Segíthet ebben az AKO szerelőpaszta (MP200/MPL200), amit a
mandzsetta és a ház közé lehet
kenni.

Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet, és a második karmantyú
szorítógyűrűvel való összeszerelésénél a leírtak szerint járjon el.

Összeszerelés
Tolja addig a mandzsettát a házba,
míg az a két végén egyformán ki
nem nyúlik.
Segíthet ebben az AKO szerelőpaszta (MP200/MPL200), amit a
mandzsetta és a ház közé lehet
kenni.
Megjegyzés: Alumíniumból ill. nemesacélból készült szelepházak esetén a ház menetét megfelelő szerelőzsírral kenje meg.

A mandzsetta mindkét belső végére és a karmantyú kúpjára vigyen
fel AKO szerelőpasztát (MP200/
MPL200).

Szorítsa a karmantyúval ellátott
szelepegységet vízszintesen a satuba. Csavarja össze a satut annyira, hogy a karmantyú a házon felfeküdjön. Húzza meg most kézzel
mindkét hollandi anyát. A meghúzáshoz ne használjon szerszámot.

Ellenőrizze a fojtószelep működését
úgy, hogy a fojtószelepet minimális
vezérlőnyomással zárja. Közben
figyeljen a megfelelő, ajak formájú
záródásra.

Üzemeltetési útmutató
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Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok
sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült
alkatrészeket cserélje ki.
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11.13 V
 T sorozatú pneumatikus fojtószelepek,
DN100
Szerelési segédeszközök:
Szerelő készlet AKO MP200 szerelőpasztával, az élelmiszeripar
területén MPL200 szerelőpasztával, AKO szerelőcső, AKO szerelőlap, előszerelő csavarok.
Szétszerelés
Állítsa felfelé a fojtószelepet, és a
háznál fogva tartsa szorosan. Csavarkulcs (KNY17) és imbuszkulcs
(8) segítségével oldja ki keresztben
a csavarokat.
Azután fordítsa meg a fojtószelepet, és ugyancsak keresztben oldja
ki az összes csavart.

Ferdén nyomjon be egy karimát
a mandzsettába és rögzítse egy
előszerelő csavarral, alátéttel, és
anyával az egyik csavarfuratban.
Az anyát kb. egy anyahossznyit forgassa el.
Amennyiben szükséges, a becsavarás előtt kenje meg a csavarokat megfelelő szerelőzsírral.
Nyomja a karimát a mandzsettába.
A második előszerelő csavart átlósan helyezze be és kb. egy anyahossznyit húzza meg.
Fordítsa el 180°-kal a szelepegységet, és ismételje meg az eljárást a
második karimával.
Tolja be a szerelőcsövet a szelepbe. A vezérlő levegő csatlakozón
keresztül vezessen be kb. 2 bar
nyomású levegőt a házba. Figyeljen arra, hogy a mandzsetta mindkét oldalon egyformán nyúljon ki.
Csavarhúzóval (KNY17) és imbuszkulccsal (8) húzza meg az előszerelő csavarokat.

Emelje le most mindkét karimát a
házegységről. Szükség esetén használjon hornyos csavarhúzót.
Hüvelykujjával nyomja ki a régi
mandzsettát a házból. Kenjen AKO
szerelőpasztát (MP200/MPL200) a
ház és a mandzsetta közé.
Vegye ki a mandzsettát egy csőfogóval vagy egyéb alkalmas segédeszközzel.
Tisztítsa meg az összes alkatrészt, és ellenőrizze azok
sérülését valamint elöregedését és porozitását. A sérült
alkatrészeket cserélje ki.
Összeszerelés
Kenje meg AKO szerelőpasztával
(MP200/MPL200) a következő alkatrészeket:
•
mandzsetta belseje és külseje
mindkét végen
•
a két karima kúpjai
•
a ház belső nyakrésze mindkét
oldalon

Engedje ki a vezérlő levegőt a házból. Távolítsa el a szerelőcsövet.
Helyezze be karimaoldalanként a
két másik szerelőlyukba a szerelőcsavarokat és húzza meg. Cserélje
ki karimánként az előszerelő csavarokat a szerelőcsavarokra.
Húzza meg most a két oldalon váltakozva, keresztben a csavarokat
max. 20 Nm nyomatékkal, míg a
karima fel nem fekszik a házon.

Üzemeltetési útmutató
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Ellenőrizze a fojtószelep működését
úgy, hogy a fojtószelepet minimális
vezérlőnyomással zárja. Közben
figyeljen a megfelelő, ajak formájú
záródásra.
Amennyiben háromszögletű záródás mutatkozik, korrigálja szerelőlap segítségével. Pozícionálja a
szerelőlap keskeny oldalát a vezérlő levegő csatlakozójával egy vonalba és jó erősen tartsa meg.

Tolja vagy nyomja addig a
mandzsettát a házba, míg az
a két végén egyformán ki nem
nyúlik.
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Pneumatikus Fojtószelepek

Üzemeltetési útmutató
pneumatikus fojtószelepekhez
12. Függelék
12.1 A pneumatikus fojtószelepek lehetséges üzemzavarai
Lehetséges ok

Megoldás

- Nincs vezérlő levegő

- Ellenőrizze a sűrített levegő hálózatot
- Ellenőrizze, hogy van-e vezérlő levegő a fojtószelepnél

- A vezérlőszelep meghibásodott

- Ellenőrizze/cserélje ki a vezérlőszelepet

- A vezérlőnyomás túl alacsony

- Ellenőrizze a beállítandó optimális vezérlőnyomást

- A mandzsetta meghibásodott

- Cserélje ki a mandzsettát

- A mandzsetta nem ajakformában zár

- Szerelőlap segítségével korrigálja a mandzsetta záródását

- A vezérlőszelep légtelenítő furata eldugult

- Tisztítsa ki a hangtompítót/vezérlő levegő vezetéket

- Vákuum a szállítási tartományban

- Vákuumkiegyenlítés (pl. AKOVAC)

- A fojtószelep nagyon sokáig zárva van

- Nyitás elősegítés vákuummal (pl. AKOVAC)

- A vezérlőszelep meghibásodott (nem kapcsol)

- Ellenőrizze/cserélje ki a vezérlőszelepet

- A vezérlőnyomás/nyomáskülönbség túl nagy

- Ellenőrizze a beállítandó optimális vezérlőnyomást

- Az ütemezés (nyitás/zárás) túl gyors

- Hosszabbítsa meg az ütemidőket

- A szállítóvezetékben/fojtószelepben lévő örvénylések
túl közel vannak a csőívhez

- Módosítsa a szállítóvezetéket ill. a fojtószelep elrendezését (a csőívtől való minimális távolság)

- A fojtószelep nem zár teljesen

- Ellenőrizze a beállítandó optimális vezérlőnyomást

- Kedvezőtlen üzemeltetési feltételek (pl. a hőmérséklet,
az üzemi nyomás vagy az áramlási sebesség túl nagy)

- Módosítsa az üzemeltetési feltételeket

- A fojtószelep túl lassan nyit/zár

- lásd "A fojtószelep túl lassan nyit/zár" hiba

- Vákuum a szállítási tartományban

- Vákuumkiegyenlítés (pl. AKOVAC)

- A mandzsetta minősége nem felel meg a szállított
közegnek

- Használjon más minőségű mandzsettát

A karima gyorsan kopik

- A szállítóvezetékben/fojtószelepben lévő örvénylések
túl közel vannak a csőívhez

- Módosítsa a szállítóvezetéket ill. a fojtószelep elrendezését (a csőívtől való minimális távolság)

A fojtószelep túl lassan nyit/zár

- Ha túl hosszú ideig tartják zárva a mandzsettát, az
elasztomer fajtától függően hosszabb időre van szüksége, amíg újból megnyit.

- Ez az elasztomer tulajdonsága azért, hogy a mandzsetta
tartós alakváltozása megtörténhessen a nyitó és záró
folyamathoz.
- A mandzsetta nyitását ezen felül segíti a közeg nyomása.

- A vezérlő levegő vezeték túl kicsi

- Növelje a vezérlő levegő vezetéket
az üzemeltetési útmutató javaslata szerint.
- Szereljen be gyorslégtelenítő szelepet

- A vezérlő levegő vezeték túl hosszú

- Rövidítse a vezérlő levegő vezetéket
- A vezérlőszelepet közvetlenül a fojtószelepre szerelje
- Szereljen be gyorslégtelenítő szelepet

- A vezérlőszelep légtelenítő furata eldugult.

- Tisztítsa ki a hangtompítót/vezérlő levegő vezetéket

- A vezérlő levegő csatlakozó túl kicsi

- Növelje a levegő csatlakozót vagy két levegő csatlakozóval ellátott fojtószelepet használjon

A fojtószelep nem nyit vagy
nem nyit ki teljesen

A mandzsetta gyorsan kopik

- A vezérlőszelep átbocsátása túl kicsi

- Szereljen be nagyobb vezérlőszelepet

Vezérlőközeg (pl. levegő) jut a
szállítási tartományba

- A mandzsetta meghibásodott

- Cserélje ki a mandzsettát

Szállított közeg lép ki a vezérlőszelep légtelenítőn

- A mandzsetta meghibásodott

- Cserélje ki a mandzsettát

-A
 szállítóvezetékhez / vezérlő- nyomás-vezetékhez a
fojtószelep-csatlakozás tömítetlen

-T
 ömítetlen csatlakozások ill. vezetékek letömítése/cseréje

- Esetleg a mandzsetta meghibásodott

- Cserélje ki a mandzsettát

- a mandzsetta üt, ill. kavitáció

- Módosítsa az üzemeltetési feltételeket

Sípoló/sziszegő/abnormális
hangos zajok
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Üzemzavar
A fojtószelep nem vagy nem
teljesen zár
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12.2 EK-beépítési nyilatkozat
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