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DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Instrukcje dotycz¹ce monta¿u i konserwacji zaworów typoszeregów konstrukcyjnych RV/UV/HU 2x0 do 2x5 s¹ 
dla u¿ytkowników obowi¹zuj¹ce w celu zapewnienia w³aœciwego dzia³ania zaworów. Przy konserwacji, 
monta¿u, demonta¿u i u¿ytkowaniu jest obowi¹zkiem u¿ytkownika przestrzegaæ poni¿sze zasady. Dane 
techniczne poszczególnych wersji s¹ podane w kartach katalogowych wyrobów. Przez u¿ycie wyrobu, które 
jest sprzeczne z niniejszymi poleceniami i danymi podanymi w karcie katalogowej wyrobu zanikaj¹ obowi¹zki 
gwarancyjne producenta. 
Niniejsze polecenia nie zawieraj¹ instrukcji dotycz¹cych monta¿u i obs³ugi napêdów i wyposa¿enia. Te s¹ 
podane w poleceniach wydanych przez producenta napêdów i s¹ czêœci¹ dostawy. W razie potrzeby mo¿na o 
nie zwróciæ siê do dostawcy.

1. Opis wyrobu
Zawory regulacyjne i odcinaj¹ce oraz zawory awaryjne s¹ przeznaczone dla regulacji i/lub odcinania 
przep³ywu czynników jako np. woda (oprócz pitnej), para wodna, nieagresywne gazy oraz inne czynniki 
kompatybilne z materia³em korpusu i wewnêtrznych czêœci armatury. Zawory w wykonaniu ze stali nierdzewnej 
(RV/UV/HU 23x) nadaj¹ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o wymaganiach higienicznych dla kontaktu 
z artyku³ami spo¿ywczymi i ¿ywnoœci¹. Korpusy zaworów s¹ dostarczane w wykonaniu materia³owym ¿eliwo 
plastyczne, staliwo lub stal nierdzewna, czêœci wewnêtrzne s¹ ze stali nierdzewnej. Charakterystyki 
przep³ywowe, wspó³czynniki Kvs i nieszczelnoœæ odpowiadaj¹ standardom miêdzynarodowym.
W celu niezawodnego dzia³ania armatury poleca producent w³¹czyæ do ruroci¹gu filtr nieczystoœci 
mechanicznych. Dla zaworów z systemem mikrod³awi¹cym (Kvs £ 0.16) jest u¿ycie filtra przed armatur¹ 
niezbêdne.

2. Instalacja
Osoby dokonuj¹ce monta¿u i konserwacji musz¹ absolwowaæ szkolenie o wyrobie. Oprócz tego musz¹ byæ 
wyszkolone o ochronie zdrowia i bezpieczeñstwie przy pracy.

2.1 Przygotowanie przed monta¿em
   Zawory s¹ dostarczane z zak³adu produkcyjnego w stanie kompletnie zmontowanym, nastawione i 
sprawdzone. Przed samym monta¿em do ruroci¹gu nale¿y porównaæ dane na tabliczkach z danymi w 
dokumentacji przewodniej. Zaœlepki ochronne ko³nierzy musz¹ byæ usuniête. Zawory nale¿y obejrzeæ, czy nie 
s¹ przypadkiem uszkodzone mechanicznie lub zanieczyszczone, a w szczególnoœci poœwiêcaæ uwagê 
wewnêtrznym przestrzeniom i listwom uszczelniaj¹cym. Tak samo system ruroci¹gowy musi byæ pozbawiony 
sta³ych nieczystoœci, które mog³yby podczas eksploatacji spowodowaæ uszkodzenie powierzchni 
uszczelniaj¹cych a w wyniku tego stratê szczelnoœci zamkniêcia armatury.

2.2 Monta¿ zaworu do ruroci¹gu
     Zawór musi byæ zamontowany do ruroci¹gu zawsze w taki sposób, aby kierunek przep³ywu czynnika 
zgadza³ siê ze strza³kami na korpusie. Pozycja monta¿owa jest dowolna oprócz pozycji, przy której jest napêd 
pod zaworem. W pozycji, przy której jest oœ ciêgna w pozycji poziomej, musi byæ napêd nastawiony tak, aby 
s³upki napêdu by³y nad sob¹. W razie zaworów eksploatowanych przy wy¿szych temperaturach nale¿y chroniæ 
napêd przeciwko promieniuj¹cemu ciep³u, np. wychyliæ go z pozycji pionowej i starannie zaizolowaæ ruroci¹g. 
W przypadkach, kiedy jest zawór montowany w ruroci¹gu pionowym lub w ruroci¹gu poziomym z napêdem 
nastawionym do pozycji poziomej, nale¿y napêd odpowiednio podeprzeæ lub przymocowaæ. W razie zaworów 
eksploatowanych przy temperaturach czynnika pod 0°C musi byæ zawór zamontowany w pozycji 
podstawowej, tj. napêdem do góry.
W celu w³aœciwej funkcji zaworu nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych poleceñ:
- przy monta¿u nale¿y dbaæ, aby zosta³y wyeliminowane wszystkie si³y od ruroci¹gu.
- Zawór nie powinien byæ z powodu w³aœciwego dzia³ania zamontowany tu¿ za ³ukiem a d³ugoœæ prostego 
odcinka ruroci¹gu przed i za zaworem jest polecana min. 6x DN.
- z powodu ³atwego demonta¿u, ewent. napraw poleca siê pozostawiæ nad i pod zaworem wystarczaj¹c¹ 
przestrzeñ manipulacyjn¹.
- Sam monta¿ musi byæ wykonywany starannie ze zmiennym dokrêcaniem po³¹czeñ ko³nierzowych tak, aby 
nie powstawa³y naprê¿enia. Jest niezbêdnie konieczne, aby ko³nierze ruroci¹gowe by³y wspó³osiowe z 
ko³nierzami zaworu.
W przypadku, ¿e zawór jest wyposa¿ony w d³awnicê falist¹ lub, je¿eli zagra¿a ryzyko wstrz¹sów ruroci¹gów, 
poleca siê elastyczne przymocowanie napêdu w wszystkich dopuszczalnych pozycjach monta¿owych.
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2.3 Pod³¹czenie napêdu elektrycznego lub elektrohydraulicznego
Te prace mo¿e wykonywaæ tylko pracownik fachowo zdatny. Nale¿y przestrzegaæ wszystkich przepisów 
bezpieczeñstwa dotycz¹cych maszyn elektrycznych. Dalej jest konieczne kierowaæ siê wed³ug instrukcji 
monta¿owej z poleceniami dotycz¹cymi eksploatacji i konserwacji napêdów elektrycznych wydanych przez 
producenta napêdów. Oporowy nadajnik pozycji i wy³¹czniki sygnalizacyjne, je¿eli stanowi¹ czêœæ dostawy, s¹ 
umieszczone pod os³on¹ napêdu.
Ze wzglêdu na to, ¿e zawór jest z zak³adu produkcyjnego dostarczany z napêdem jako jedna ca³oœæ, jest tak¿e 
wykonane podstawowe nastawienie napêdu. W razie zaworów dwudro¿nych i zaworów trójdro¿nych 
wyposa¿onych w gniazdko w ga³êzi bezpoœredniej (RV 2x5) jest w pozycji zamkniête (zamkniêta ga³¹Ÿ 
bezpoœrednia) nastawione wy³¹czanie wy³¹cznikiem momentowym ewent. si³owym (tak, aby zawór by³ 
rzeczywiœcie szczelnie zamkniêty), natomiast w pozycji otwarte (otwarta ga³¹Ÿ bezpoœrednia) jest nastawione 
wy³¹czanie napêdu za pomoc¹ wy³¹cznika pozycyjnego. W razie zaworów trójprzep³ywowych wyposa¿onych 
w gniazda w obu ga³êziach (RV 2x4) jest w obu pozycjach koñcowych nastawione wy³¹czanie wy³¹cznikiem 
momentowym ewent. si³owym.
W przypadku, ¿e przy monta¿u zaworu do ruroci¹gu, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny dojdzie do demonta¿u 
napêdu z zaworu, jest konieczne po ponownym monta¿u skontrolowaæ to nastawienie, ewentualnie ponownie 
nastawiæ napêd. Producent nie gwarantuje za szkody, które powstan¹ w wyniku niew³aœciwego nastawienia 
napêdu. W razie potrzeby mo¿na na te prace zamówiæ asystencjê organizacji serwisowej producenta. 
D³ugoœæ kabli do napêdu nale¿y wybieraæ tak, aby by³a mo¿liwoœæ demontowania napêdu z zaworu bez 
koniecznoœci od³¹czenia kabli od listwy zaciskowej napêdu.
2.4 Pod³¹czenie napêdu pneumatycznego
Te prace mo¿e wykonywaæ tylko pracownik fachowo zdatny. Nale¿y kierowaæ siê wed³ug instrukcji monta¿owej 
z poleceniami dotycz¹cymi eksploatacji i konserwacji napêdów pneumatycznych wydanych przez producenta 
napêdów.
Ze wzglêdu na to, ¿e zawór jest z zak³adu produkcyjnego dostarczany z napêdem jako jedna ca³oœæ, jest tak¿e 
wykonane podstawowe nastawienie napêdu. W przypadku, ¿e przy monta¿u zaworu do ruroci¹gu, lub z 
jakiejkolwiek innej przyczyny dojdzie do demonta¿u napêdu z zaworu, jest konieczne po ponownym monta¿u 
skontrolowaæ to nastawienie, ewentualnie ponownie nastawiæ napêd. Producent nie gwarantuje za szkody, 
które powstan¹ w wyniku niew³aœciwego nastawienia napêdu. W razie potrzeby mo¿na na te prace zamówiæ 
asystencjê organizacji serwisowej producenta.
2.5 Kontrola po monta¿u
Po monta¿u nale¿y wprowadziæ ciœnienie do systemu ruroci¹gowego i sprawdziæ, czy nie wystêpuj¹ 
nieszczelnoœci po³¹czeñ i skontrolowaæ szczelnoœæ d³awnicy. Oprócz tego jest konieczne sprawdziæ dzia³anie 
napêdu i wykonaæ kilka kontrolnych wzniosów.

3. Obs³uga i konserwacja
3.1 D³awnica 
   W przypadku, ¿e zawory s¹ wyposa¿one w pierœcienie uszczelniaj¹ce z PTFE lub pierœcienie-O EPDM, 
d³awnica nie wymaga konserwacji a œruby d³awnicowej nie wolno dokrêcaæ ani poluzowaæ. W razie 
nieszczelnoœci nale¿y komplet d³awnicowy wymieniæ. Je¿eli s¹ pierœcienie d³awnicowe z ekspandowanego 
grafitu, nastêpuje przy poruszaniu siê ciêgna ocieranie masy uszczelniaj¹cej a dlatego jest konieczne w razie 
nieszczelnoœci dokrêciæ œrubê d³awnicow¹, ewentualnie dodaæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy. Dùawnicæ grafitowà 
naleýy dokræcaã stopniowo, po okoùo ¼ obrotu, tylko do osiàgniæcia ponownej szczelnoúci. D³awnica falista nie 
wymaga konserwacji a w razie uszkodzenia mieszka nale¿y zapewniæ fachowy serwis.
3.2 Wymiana d³awnicy
Je¿eli jest z powodu niewystarczaj¹cej szczelnoœci konieczne wymieniæ d³awnicê, nale¿y najpierw 
zdemontowaæ napêd i wykrêciæ œrubê d³awnicow¹. Przy wymianie d³awnicy nie mo¿e byæ ruroci¹g pod 
ciœnieniem. Po wymianie œruby d³awnicowej nale¿y skontrolowaæ stan powierzchni ciêgna i wyczyœciæ wnêtrze 
przestrzeni d³awnicowej. Je¿eli s¹ powierzchnie uszczelniaj¹ce uszkodzone lub naruszone, nale¿y 
uszkodzone czêœci wymieniæ. Szczególnie nale¿y dbaæ na powierzchniê ciêgna przechodz¹cego przez 
d³awnicê, którego niewystarczaj¹ca jakoœæ mo¿e w istotny sposób obni¿yæ ¿ywotnoœæ d³awnicy. Komplet 
d³awnicowy jest od producenta nape³niony specjalnym smarem, w zale¿noœci od u¿ytej uszczelki, która 
zapewni prawid³ow¹ funkcjê pierœcieni uszczelniaj¹cych w ca³ym czasie ich ¿ywotnoœci. Podczas eksploatacji 
nie wolno ciêgna smarowaæ!
Po wymianie uszczelni d³awnicowej nale¿y dokrêciæ œrubê d³awnicow¹:
- w razie pierœcieni PTFE i pierœcieni-O sztywno, do samego dna prowadnicy wrzeciona
- w razie pierœcieni grafitowych nale¿y przed dokrêceniem œruby d³awnicowej œcisn¹æ uszczelkê oko³o o 10% jej 
wysokoœci.
Po monta¿u napêdu polecamy wykonanie kontroli wg ustêpu 2.5.
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3.3 Konserwacja napêdów
     Przy eksploatacji i konserwacji napêdów nale¿y przestrzegaæ polecenia podane w instrukcji monta¿owej 
wydanej przez producenta napêdów. W razie pojawienia siê usterki nale¿y postêpowaæ wg instrukcji 
monta¿owej lub zamówiæ fachowy serwis. Temperatura otoczenia i powierzchni napêdu nie mo¿e przekroczyæ 
wartoœci podanej przez producenta napêdów.
3.4 Usuwanie usterek i zak³óceñ
Je¿eli na armaturze stwierdzono usterkê (nieszczelnoœæ zaworu, nieszczelnoœæ d³awnicy lub uszczelki wieka 
itd.), nale¿y niezw³ocznie zapewniæ jej usuniêcie, w odwrotnym przypadku mo¿e dojœæ do trwa³ego 
uszkodzenia powierzchni uszczelniaj¹cych i czêœci, wystawionych dzia³aniu uciekaj¹cego czynnika. Przed 
jak¹kolwiek ingerencj¹ na armaturze musi byæ system ruroci¹gowy pozbawiony ciœnienia!

Objawy usterki Mo¿liwa przyczyna Usuniêcie usterki
Nieszczelnoœæ zaworu - wy¿sze ?p  ani¿eli jest dozwolone max

dla danego typu zaworu i napêdu

- obni¿yæ ró¿nicê ciœnieñ na zaworze
- u¿yæ mocniejszego napêdu
- u¿yæ zawór wywa¿ony na ciœnienie

- niewystarczaj¹ca si³a dociskowa napêdu - sprawdziæ funkcjê i nastawienie napêdu,
  ewentualnie wskaŸnika po³o¿enia

- w gnieŸdzie zwarty obcy element - armaturê zupe³nie otworzyæ i zamkn¹æ

- 
 

uszkodzone powierzchnie uszczelniaj¹ce
 grzybka i gniazdka

- nale¿y zalapowaæ grzybek z gniazdkiem 
  lub wymieniæ uszkodzone czêœci -  
  wymaga specjalistycznego serwisu

-
 

 si³a dociskowa d³awnicy grafitowej jest 
  zbyt ma³a

- dokrêciæ d³awnicê grafitow¹, lub 
 dodaæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (patrz 3.1)

-  d³awnica jest zu¿yta lub uszkodzona - wymieniæ komplet d³awnicy (patrz 3.2)

- uszkodzone ciêgno - wymieniæ d³awnicê i ciêgno - wymaga
  specjalistycznego serwisu

Nieszczelnoœæ wieka - uszkodzona uszczelka wieka - wymieniæ uszczelkê wieka

Ciêgno nie porusza siê - brak dop³ywu energii (elektrycznej lub
  ciœnienia powietrza) do napêdu

- napêdy elektryczne:
  sprawdziæ zasilanie i wielkoœæ
  napiêcia wejœciowego
- napêdy pneumatyczne
  sprawdziæ zasilanie i wielkoœæ 
  ciœnienia zasilaj¹cego 

- wypadniêcie sygna³u steruj¹cego do 
  napêdu

- sprawdziæ wartoœæ przez zmierzenie 
  sygna³u wejœciowego

-  usterka napêdu lub jego wyposa¿enia - kierowaæ siê wed³ug poleceñ dla napêdu
  lub wyposa¿enia lub przywo³aæ 
  specjalistyczny serwis

- zbyt mocno dokrêcona d³awnica grafitowa - poluzowaæ d³awnice i ponownie 
  j¹ dokrêciæ tylko tak, aby 
  zabezpieczyæ jej szczelnoœæ

- w zaworze nast¹pi³o pod wp³ywem 
  nieczystoœci do zakleszczenia którejœ
  poruszaj¹cej siê czêœci

- nale¿y zdemontowaæ zawór i wymieniæ 
  uszkodzone czêœci - wymaga 
  specjalistycznego serwisu

Ciêgno podskakuje - niewystarczaj¹ca si³a napêdu - porównaæ deklarowane parametry
  wyrobu z rzeczywistymi  je¿eli s¹
  w porz¹dku, zapewniæ spec. serwis

- uszkodzony wskaŸnik pozycji - kierowaæ siê wed³ug instrukcji wydanych
 przez producenta wskaŸnika pozycji, 
 ewentualnie zapewniæ spec. serwis

- b³êdne nastawienie wy³¹czników 
  krañcowych

- skontrolowaæ nastawienie wy³¹czników

- napêdy pneumatyczne i napêdy EH:
  rêczne ko³o pozosta³o po u¿yciu
  w niew³aœciwej pozycji

-
 

 przestawiæ rêczne ko³o do pozycji 
  podstawowej

Zawór nie porusza siê w 
pe³nym zakresie skoku

- napêdy pneumatyczne:
  ciœnienie zasilaj¹ce jest zbyt niskie

- zapewniæ wymagane ciœnienie powietrza
  wejœciowego

- napêdy pneumatyczne:
  b³êdnie nastawiony, lub uszkodzony 
  wskaŸnik pozycji

- readjustowaæ wskaŸnik pozycji wed³ug 
  instrukcji wydanych przez producenta 
  wskaŸnika pozycji

- obcy element w zaworze - armaturê zupe³nie otworzyæ i zamkn¹æ,
  ewentualnie zapewniæ spec. serwis

Nieszczelnoœæ d³awnicy

Je¿eli jest zawór w okresie gwarancyjnym, nale¿y w celu jakiejkolwiek ingerencji na armaturze oprócz 
dokrêcenia d³awnicy grafitowej zapewniæ specjalistyczny serwis!
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3.5 Czêœci zamienne
Czêœci zamienne nie s¹ czêœciami dostawy zaworów i musz¹ byæ zamówione oddzielnie. Przy zamawianiu 
czêœci zamiennych nale¿y podaæ w zamówieniu nazwê czêœci, numer typu zaworu, znamionow¹ œrednicê 
wewnêtrzn¹ DN oraz numer fabryczny zaworu.

4. Warunki gwarancji
Producent nie gwarantuje pracy i bezpieczeñstwa wyrobu przy odmiennych warunkach, ani¿eli s¹ podane w 
niniejszych poleceniach dla monta¿u i konserwacji oraz w karcie katalogowej wyrobu. Jakiekolwiek u¿ycie 
wyrobu przy innych warunkach nale¿y konsultowaæ z producentem.
Usterki zaworu spowodowane przez nieczystoœci czynnika nie s¹ uwzglêdnianie jako gwarancyjne. Producent 
nie przejmuje gwarancji za wyrób, je¿eli na mim u¿ytkownik wykona³ jak¹kolwiek zmianê bez poprzedniej 
pisemnej zgody producenta (oprócz dokrêcenia d³awnicy).

5. Transport i przechowywanie
Przy przechowywaniu i transporcie nie mog¹ byæ zawory wystawione na bezpoœrednie dzia³anie wody i musz¹ 
byæ umieszczone w œrodowisku, gdzie wilgotnoœæ wzglêdna powietrza nie przekroczy 90%. 
Ze wzglêdu na u¿ywane napêdy temperatura przy transporcie i przechowywaniu musi siê poruszaæ w zakresie 
-20 do 55°C. Ko³nierze wejœciowe musz¹ byæ chronione os³onami (te s¹ czêœci¹ dostawy).
Nale¿y dbaæ, aby przy transporcie i manipulacji nie mog³o dojœæ do uszkodzenia armatury. Szczególn¹ uwagê 
wymaga przede wszystkim ciêgno zaworu, wskaŸniki wzniosu i wyposa¿enie peryferyjne przymocowane do 
napêdu.
Je¿eli s¹ przy przestrzeganiu powy¿szych warunków zawory przechowywane ponad 3 lat, poleca producent 
wykonaæ przed u¿yciem wyrobu wykonanie specjalistycznego przegl¹du.

6. Manipulacja z odpadami
Materia³ opakowaniowy i armatury po ich wykluczeniu z eksploatacji nale¿y likwidowaæ w normalny sposób, np. 
przez przekazanie specjalizowanej organizacji do likwidacji (korpus i czêœci metalowe  odpady metalowe, 
opakowanie + pozosta³e czêœci niemetalowe  odpady komunalne.

Maksymalne dopuszczalne nadciœnienia robocze wed³ug [MPa]:

Material Temperatura[°C]

120 150 200 250 300 350 400 450 500

PN

EN-JS 1025 16

40

1.60 1.55 1.47 1.39 1.28

4.00 3.88 3.68 3.48 3.20

1.0619 16

40

100

1.36 1.27 1.14 1.04 0.94 0.88 0.84

3.41 3.17 2.84 2.60 2.35 2.19 2.11

1.7357 16

40

1.63 1.58 1.49 1.43 1.33 1.23 1.15 1.07 0.89

4.07 3.96 3.74 3.57 3.33 3.09 2.89 2.67 2.23

1.4581 16

40

1.60

4.00

1.33

3.33

1.25

3.13

1.17

2.94

1.10

2.75

1.06

2.65

1.02

2.56

---

---

---

---

1.44

3.60

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1.4308 16

40

---

---
1.06

2.65

0.96

2.41

0.89

2.24

0.83

2.08

0.79

1.97

0.74

1.86

1.17

2.94

---

---

---

---

---

---

1)
RT 

1.60

4.00

1.56

3.90

1.63

4.08

1.59

3.98

1.52

3.79

---

---

1)
 -10°C až 50°C
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