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CZ
KryogennR uzavRracR armatury s t�sn�nRm ucpákou
KryogennR uzavRracR armatury s pohonem

Pojistné pÍepRnacR armatury Zp�tné ventily a filtry

1.0 Obecn� k provoznRmu návodu
Tento provoznR návod obsahuje instrukce, které armaturám zajistR, ñe budou moci být pÍedepsaným zpçsobem 
instalovány a pouñRvány. Pokud se vyskytnou potRñe, které nemohou být s pomocR tohoto provoznRho návodu vyÍeÓeny, 
je moñno se dotázat dodavatelç nebo výrobce. Tyto provoznR pokyny odpovRdajR relevantnRm platným bezpe…nostnRm 
normám EN, jakoñ i platným pÍedpisçm a pravidlçm Spolkové republiky N�mecko. PÍi pouñitR armatur mimo Spolkové 
republiky N�mecko se má uñivatel postarat o to, aby byly spln�ny platné národnR pÍedpisy. Výrobce si vyhrazuje vÓechna 
práva provednR technických zm�n a zlepÓenR. Pouñiti tohoto provozniho návodu vyñaduje kvalifikaci uñivatele, jak je 
uvedeno v bod� 2.3 “Kvalifikovaná obsluha”. ObsluhujRcR personál je o provoznRm návodu odpovidajRcRm zpçsobem 
pou…en. Pro dodávky do „R se vycházR z „SN 13 4309.

2.0 Bezpe…nostnR pokyny

2.1 Význam symbolç

           Výstraha pÍed vÓeobecným nebezpe…Rm

2.2 Pojmy s bezpe…nostR tématikou
Výstrañné termRny NEBEZPE„Q, VÝSTRAHA, POZOR a UPOZORNŒNQ budou v tomto provoznRm návodu pouñity pro 
upozom�nR na zvláÓtnR nebezpe…R nebo pro neobvyklé informace, které vyñadujR zvláÓtnR ozna…enR.

NEBEZPE„¤ znamená, ñe pÍi nedodrñenR mçñe dojRt ke vzniku nebezpe…R ohroñenR ñivota a nebo k v�cným Ókodám.

VÝSTRAHA znamená, ñe pÍi nedodrñenR mçñe dojRt k t�ñkým zran�nRm nebo k v�cným Ókodám.

POZOR znamená, ñe pÍi nedodrñenR mçñe dojRt ke zran�nRm nebo k v�cným Ókodám.

UPOZORNŒNQ znamená, ñe musR být brán zÍetel na technické souvislosti.

DodrñovánR výslovn� ne uvedených dalÓRch dopravnRch, montáñnRch, provoznRch pÍedpisç a návodç na údrñbu jakoñ i 
technických údajç (v provoznRch návodech, výrobnR dokumentaci a na pÍistroji samém) je také nezbytné pro vylou…enR 
poruch, které mohou zpçsobit pÍRmé nebo nepÍRmé Ókody osob a v�cR.

2.3 Kvalifikovaný personál
Jsou to osoby, které majR co do …in�nR se stavbou, montáñR, uvedenRm do provozu a provozem výrobku a svou …innostR a 
funkcR majR odpovRdajRcR kvalifikaci (napÍ. výcvik a závazek k dodrñenR vÓech podmRnek pouñitR, oblastnRch a 
vnitropodnikových pÍedpisç a poñadavkç); vzd�lánR nebo ÓkolenR podle norem bezpe…nostnR techniky v pé…i a spotÍeb� 
pÍim�Íené bezpe…nostnR a pracovn� ochranné výbavy; ÓkolenR o prvnR pomoci, atd. (viz také TRB 700).

3.0 Manipulace

3.1 SkladovánR
- Teplota uskladn�nR: od -20°C do +65°C, suché a nezne…iÓt�né.
- Ve vlhkých prostorách je poñadováno vysouÓedlo, popÍRpad� topenR proti kondenzaci vody.

3.2 Doprava
- Teplota pÍi doprav�: od -20°C do +65°C.
- Chránit proti vn�jÓRm vlivçm (nárazçm, úderçm, vibracRm)

3.3 Manipulace pÍed montáñR
- U provedenR s ochranným vR…kem, toto pÍRmo pÍed montáñR odstranit!
- Chránit pÍed pçsobenim ÓpRny a po…asR jako napÍ. pÍed vlhkostR!
- Odborné zacházenR chránR pÍed poÓkozenRm.

Armatury jsou dodávány v kyslRkov� …istém provedenR, tudRñ plastový obal odstraZte añ t�sn� pÍed pouñitRm. 
VÓechno náÍadR pÍed po…átkem práce o…ist�te.
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4.0 Popis

4.1 Rozsah pouñitR
UzavRracR armatury se pouñRvajR k uzavRránR, pÍRpadn� i ke ÓkrcenR médiR. PÍepRnacR pojistné se pouñRvajR k upevn�nR 
pojistných zaÍRzenR podle BetrSichV §17 Anhang 5 Nr. 12. Zp�tné ventily slouñR k zamezenR
zp�tného toku média a lapa…e ne…istot (filtry) k …iÓt�nR. Oblast pouñitR armatur podléná zodpov�dnosti projektanta zaÍRzenR. Je 
nutno dodrñovat zvláÓtnR zna…enR:
- Armatury pro kyslRk (O2) jsou opatÍeny trvanlivou zna…kou “O2”
- PÍR pouñRtR pro média, která vyñadujR nebo zakazujR ur…ité matriály, je nutná konzultace s výrobcem

4.2 Zpçsob práce
Otá…enRm ru…nRho kole…ka (vpravo ve sm�ru hodinových ru…i…ek) se armatura uzavRrá (kuñelka dosedne na sedlo). NáÍadR 
ke zvýÓenR krouticRho momentu nenR povoleno. Pro armatury s pneumatickým nebo elektrickým pohonem jsou detailnR 
pokyny pÍiloñeny k armaturám. U pÍepRnacRch pojistných armatur docházR prostÍednictvRm otá…enR kole…kem nebo páky k 
pÍepnutR z jednoho vývodu na druhý. V koncových polohách je vñdy jeden vývod otevÍen a druhý uzavÍen. Sou…asné 
uzavÍenR obou vývodç nenR moñné. Ut�sn�nR vÍetene je provedeno ucpávkou. Zp�tné ventily umoñÁujR nepÍeruÓený prçtok 
média ve sm�ru proud�nR a zamezujR zp�tnému toku proti sm�ru proud�nR. Lapa…e ne…istot …istR médium ve sm�ru proud�nR. 

4.3 Techniká data
· hlavnR rozm�ry armatur - údaje lze zRskat z katalogových listç 
· pÍRÍazenR tlaku a teploty - údaje lze zRskat z katalogových listç 
· armatury s konci k navaÍenR nebo pájenR - údaje lze zRskat z katalogových listç 

4.4 Zna…enR
Údaj zna…ky CE na armatuÍe: Zna…enR armatur menÓRch resp.
PlatR pouze pro armatury v�tÓR DN25 ! rovných DN 25.

CE-zna…ka samolepka Sounds Engineering Practice (=vyrobeno

0045 autorizovaná osoba podle dobré inñenýrské praxe Odst.3.3 PED) 

PN 50 maximálnR povolený pracovnR pÍetlak PN 50 maximálnR povolený pracovnR pÍetlak

08/01 rok výroby 08/01 rok výroby

XXXX poÍadové …Rslo XXXX poÍadové …Rslo

znak výrobce znak výrobce

5.0 Montáñ

5.1 ZákladnR pÍedpis pro montáñ
- dodrñet sm�r proud�nR
- dodrñet maximálnR povolený odklon vÍetena od svislé osy max. do 45°
  PÍednostn�: vÍeteno vzhçru
- Demontáñ vrchnRho dRlu u armatur s pÍipojenRm k pájenR nebo svaÍovánR pÍed pájenRm nebo svaÍovánRm.
  Pokyny k montáñi vrchnRno dRlu a náhradnR t�sn�nR (2 ks) jsou k armatuÍe pÍipojeny.
- T�sn�nR mezi pÍRrubami musR být vystÍed�no, pÍipojovacR pÍRruby si musR vzájemn� odpovRdat
- Je nutno zaru…it vestavbu bez pÍedp�tR.
- Armatury nesm�jR nikdy slouñit jako pevný bod pro potrubnR systém.
- Armatury je nutno chránit pÍed zne…ist�nRm, pÍedevÓRm pÍi stavebnRch pracech. Odkaz: kyslRková …istota
  pro O2
- TeplotnR dilatace musR být v potrubnRm systému vykompenzována.
- BezpodmRne…n� je vylou…eno natRránR armatur!
- Uzaviratelné zp�tné ventily se montujR tak, ñe je vÍeteno kolmo vzhçru a protékajRcR médium vstupuje pod
  kuñelku. Budou-li ventily umRst�ny v jiné poloze, je nutno opatÍit kuñelku pruñinou. Nutno upÍesnit v
  objednávce.
- Zp�tné ventily instalovat ve sm�ru proud�nR Óipky na t�lese ventilu tak, aby médium vstupovalo pod kuñelkou.
- Lapa…e ne…istot instalovat ve sm�ru proud�nR Óipky na t�lese tak, aby se ne…istoty z média shromañdovaly 
  na sRtu.

5.2 VÓeobecný montáñnR pÍedpis
Krom� základnRch montáñnRch pokynç je nutno dbát jeÓte následujRcRch bodç:
- vizuelnR kontrola ozna…enR (viz 4.3) s ohledem na podmRnky pouñitR a provoznR tlak
- vizuelnR kontrola na vn�jÓR poÓkozenR, poÓkozené ventily neinstalovat
 Ochranná vRka a kryty, jsou-li, odstranit
- VnitÍnR prostor armatur a tlakových nádob musR být zbaven cizRch …ástic

- PÍi nRzkých nebo vysokých povrchových teplotách je nutno pouñRt odpovRdajRcR ochranné prostÍedky,
resp. odpovRdajRcRm zpçsobem instruovat obsluhujRcR personál

- Ut�snit armaturu pouñRtRm vhodného t�snRcRho krouñku podle DIN 7603 kovového nebo plastového
(O2 - dbát na vhodnost pro kyslRk!)

UPOZORNŒNQ: PÍi pouñitR t�snRcR pásky nebo kapalného t�snRcRho prostÍedku je nebezpe…R, ñe se jejich …ást
dostane do ventilu a omezR jeho funkci resp. t�snost.

- PouñRvat pouze odpovRdajRcR náÍadR jako ploché nebo prstýnkové klR…e (O2 - dbát na vhodnost pro kyslRk!)
UPOZORNŒNQ: PouñRt takový krouticR moment, aby bylo vylou…eno poÓkozenR.

6.0 Upozom�nR na nebezpe…R pÍi montáñi, obsluze a údrñb� 
Bezpe…ný provoz armatury je zajiÓt�n pouze tehdy, je-li instalace, montañ a údrñba provád�na kvalifikovanou 
obsluhou pÍi dodrñenR rad a upozorn�nR dle tohoto návodu (viz bod 2.3 - kvalifikovaný personál). Krom� toho je 
nutno dodrñovat vÓechny platné vÓeobecné a bezpe…nostnR pÍedpisy pro potrubnR systémy a zaÍRzenR, jakoñ i 
zajistit odborné pouñitR náÍadR a ochranných pomçcek. PÍi vÓech úkonech na armaturách i jejich okolR je nutno 
bezpodmRne…n� dodrñovat provoznR návod. Jeho nedodrñenRm mçñe dojRt k poÓkozenR zdravR nebo v�cR.

7.0 UvedenR do provozu
- PÍed uvedenRm do provozu je nutno porovnat údaje o materiálu, tlaku, teplot� a sm�ru proud�nR s

plánem zaÍRzenR v oblasti potrubnRho systému
- dodrñovat platný pÍedpis TRB 700 resp. platné národnR pÍedpisy
- Zbytky v potrubnRm systému a armaturách (ÓpRna, ne…istoty, zbytky po svaÍovánR a pod.) jsou zdrojem

net�snosti

PÍed uvedenRm do provozu nového zaÍRzenR resp. znovuzprovozn�nRm zaÍRzenR po oprav� je nutno zajistit:
- Ìadné provedenR a kontrolu vÓech provedených pracR!
- Zprovozn�nR kvalifikovaným personálem (viz bod 2.3)
- Prov�Íit správnou funkci armatur
- Zajistit resp. udrñovat pÍedepsané ochranné pomçcky

8.0 Údrñba a opravy
Údrñba a servisnR intervaly jsou odpovRdajRcRm zpçsobem podÍRzeny 
podmRnkám pouñitR provozovatele, viz TRB 700 resp. národnR pÍedpisy.
PÍi net�snosti na vÍetenech uzavRracRch armatur (Pos.1) utáhnout matici
ucpávky (Pos.2) añ do ut�sn�nR.

Opravy smR provád�t pouze HEROSE nebo autorizované, schválené odborné dilny, a to za pouñitR originálnRch 
náhradnRch dRlç. 

9.0 Demontáñ armatur
Spole…n� s vÓeobecnými pokyny pro montáñ a pÍedpisem TRB 700  resp. platnými národnRmi pÍedpisy je nutno 
dbát t�chto bodç:
- potrubnR systém musR být bez tlaku
- ochlazené médium a armatury musR mRt teplotu okolR 
- zaÍRzenR musR být prázdné
- u ñRravin a agresivnách médiR musR být potrubnR systém v�trán
- montáñnR práce smR být provád�ny pouze kvalifikovaným personálem (viz bod 2.3)

10.0 Záruka
Rozsah a doba platnosti zaruky se odvRjR od v dob� dodávky platného vydánR “VÓeobecných obchodnRch 
podmRnek HEROSE GMBH” nebo odchylek samostatn� uvedených v kupnR smlouv�. Za Ókody zpçsobené 
neodborným zacházenRm nebo nedodrñenRm tohoto provoznRho a montáñnRho návodu, bezpe…nostnRch pÍedpisç, 
normám EN, DIN, VDE resp. platným národnRm normám a jiným pÍedpisçm z nich vycházejRcRm, nemohou být 
ñádné nároky ze záruky uplatn�ny. Òkody vzniklé b�hem provozu, vzniklé pouñitRm odliÓným od pÍedpisç, 
odchylných od údajç v datovém listu nebo jiných dohod, stanovených od provoznRch podmRnek, také nepodléhajR 
záruce. Poñadavky pÍesahujRcR záruku jsou vylou…eny. Poñadavek na náhradnR dodávku nevzniká. Práce na 
údrñb�, pouñitR cizRch dRlç, zm�na konstrukce, jakoñ i pÍirozený ot�r jsou ze záruky vyjmuty. Nahodilé Ókody pÍi 
doprav� nejsou Ókodami naÓimi, nýbrñ musR být neprodlen� nahláÓeny VaÓemu pÍepravci zboñR, ñeleznic, nebo 
pÍepravci, jinak nároky na náhradnR dodávku od t�chto spole…nostR zanikajR.
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