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ProvoznR a montáñnR návod
Pojistný ventil s pruñinovým zatRñenRm, typov schválený
podle AD 2000 - A2, TÜV - SV 100, s/bez odleh…ovacRho zaÍRzenR

CZ

ProvoznR a montáñnR návod
4.0 Popis
4.1 Rozsah pouñitR
Pojistné ventily jsou pojistná zaÍRzenR pro tlakové nádoby, pomocR kterých je zamezeno nepÍRpustnému pÍekro…enR tlaku.
Druh
06216/06217

06601
06602
06603
06604/06605

G1/2
G3/4
G1
G11/4
G11/2
G2
G11/4
G11/2
G2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2

Rozsah tlakç
0,2 bar-25 bar
0,2 bar-30 bar
0,2 bar-30 bar
0,2 bar-22 bar
0,2 bar-16 bar
0,2 bar-12 bar
1,0 bar-11 bar
1,0 bar-11 bar
3,7 bar & 9,3 bar
5,0 bar-10,0 bar
1,2 bar-1,3 bar
0,2 bar-5,0 bar
14 bar-30 bar

Teplota
-40°C-+200°C
-40°C-+200°C
-40°C-+200°C
-40°C-+200°C
-40°C-+200°C
-40°C-+200°C
-10°C-+260°C
-10°C-+260°C
-10°C-+260°C
-10°C-+185°C
-10°C-+130°C
-10°C-+180°C
-50°C-+150°C

50050.0005
50050.0006

G1/2
G1/2

5,0 bar-10 bar
5,0 bar-10 bar

-10°C-+185°C
-10°C-+185°C

06260/06265

Typy 06216

Typy 06217

Typy 06260

Typy 06265

UPOZORNŒNQ:

Médium
ne toxic páry a plyny

ne toxic páry a plyny
ne toxic páry a plyny
páry a plyny
páry a plyny
páry a plyny, chladiva
(halogen-hydrocarbons)
páry a plyny
páry a plyny

Média nesmjR zpçsobovat korozi tlesa pojistného ventilu. V pÍRpad pochybnostR
kontaktujte výrobce.

4.2 Pojmy
OtevRracR tlak:

OtevRracR tlak je pÍetlak, pÍi nmñ se za provoznRch podmRnek pÍRmo zatRñený
pojistný ventil za…ne otevRrat.

Nastavený otevRracR tlak:

Nastavený otevRracR pÍetlak je pÍetlak, pÍi nmñ se za podminek zkuÓebnR stolice
(atmosférický protitlak) za…ne pÍRmo zatRñený ventil otevirat.

Tlak pÍi plném otevÍenR:

Tlak pÍi plném otevÍenR je pÍetlak, pÍi nmñ pojistný ventil dosáhne pro
uvedený výtok poñadovaného zdvihu; je roven otevRracRmu tlaku a tlakovému
rozdRlu pro otevÍenR.

UzavRracR tlak:
UzavRracR tlak je pÍetlak, pÍi nmñ je pojistný ventil znovu uzavÍen.
OdpovRdajRcR údaje viz DIN 3320 a také „SN 13 4309-1.

Typy 06601
Typy 06602

Typy 06603
Typy 06604
Typy 06605

Typy 50050.0005
Typy 50050.0006
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4.3 Zna…enR typov schválených pojistných ventilç
TÜV SV
Ozna…enR TÜV
Pojistný ventil
Rok typového schválenR
„Rslo typového schválenR
NejmenÓR prçto…ný prçmr do
pÍed sedlem ventilu v mm

94

xxx

xx D/G/F 0,xx

x
Nastavený otevRracR pÍetlak p v barech
Zaru…ený výtokový sou…initel
RozliÓovacR pRsmena:
D - ur…eno pro páry
G - ur…eno pro plyny
F - ur…eno pro kapaliny
F/K/S - ur…eno pro plynné, zmité
nebo prachovité zboñR

5.0 Montáñ
5.1 ZákladnR pÍedpis pro montáñ
Pruñinové pojistné ventily jsou obecn kalkulovány s ohledem na smr proudnR. Ventily musR být instalovány tak,
aby pÍR otevÍenR nebyly ohroñeny proudRcRm médiem osoby ani vci. Aby byla zajiÓtna bezvadná funkce, nesmR
být na ventil pÍenáÓeny ñádné statické, tepelné a dynamické vlivy. OdpouÓtcR vedenR musR zajistit odpouÓtnR bez
nebezpe…i. V odpouÓtcRm systému nesmR docházet ke shromañd’ovánR kapaliny. (viz téñ AD-Merkblatt A 2).
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ProvoznR a montáñnR návod

1.0 Obecn o uvedenR do provozu

5.2 VÓeobecný montáñnR pÍedpis
Vedle základnRho montáñnRho návodu je nutno dodrñovat následujRcR body:

Tento provoznR návod obsahuje pokyny, jak armatury bezpe…n, podle pÍedepsaných pokynç nainstalovat a provozovat.
Pokud se vyskytnou potRñe, které nemohou být s pomoci 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 Nmecko. PÍi pouñitR armatur mimo Spolkové republiky Nmecko se má
uñivatel postarat o to, aby byly splnny platné národnR pÍedpisy. Výrobce si vyhrazuje vÓechna práva provednR technických
zmn 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.

-

vizuálnR kontrola ozna…enR (viz 4.3) s ohledem na podminky nasazenR a otevRracR tlak
vizuálnR kontrola na vnjÓR poÓkozenR, poÓkozené ventily nelze nainstalovat
krytku závitu, pokud je, odstranit
vnitÍek armatur a tlakových zásobnRkç musR být zbaven cizRch …ástic
utésnnR armatur pro pouñitR vhodným tsnicim krouñkem podle DIN 7603 z kovu nebo z umlé hmoty

Doporu…enR:
PÍi pouñitR tsnRcR pásky nebo tekutého tsnRcRho prostÍedku vzniká nebezpe…R, ñe …ásti
tsnni zasahujRcR do tlesa ventilu mohou omezit jeho funkci.
- pouñit pouze vhodné náÍadR jako ploché nebo prstýnkové klR…e
Utahovaci krouti…R moment nastavit tak, aby bylo vylou…eno poÓkozenR.

2.0 Bezpe…nostnR pokyny

Doporu…enR:

2.1 Význam symbolç

6.0 Odleh…enR
Odleh…itelné pojistné ventily musR být v rozsahu ³ 85% otevRracRho tlaku schopny odleh…enR bez pomocného prostÍedku.
K tomuto jsou u…elu jsou opatÍeny odleh…itelné pojistné ventily opatÍeny odpovRdajRcRm pÍipravkem, umRstným v hornR
…ásti krytu pruñiny.

Výstraha pÍed vÓeobecným nebezpe…Rm
2.2 Výrazy souvisejRcR s bezpe…nostR
Výstrañné terminy NEBEZPE„¤, VÝSTRAHA, POZOR a UPOZORNŒNQ budou v tomto provoznRm návodu pouñity pro
upozomnR na zvláÓtnR nebezpe…i nebo pro neobvyklé informace, které vyñadujR zvláÓtnR ozna…enR.

6.1 Funk…nR zkouÓky odleh…ovacRho zaÍRzenR
PÍi prvnRm uvedenR do provozu, pÍi pÍeruÓenR provozu a pÍi funk…nRch zkouÓkách podle AD-Merkblatt A 2, odstavec 4.7 se
postupuje podle tohoto postupu (viz obr. 1):
- Krok 1

1. krok:
NEBEZPE„¤znamená, ñe pÍi nedodrñenR mçñe dojRt ke vzniku nebezpe…R ohroñenR ñivota a nebo k vcným Ókodám.
VÝSTRAHA znamená, ñe pÍi nedodrñenR mçñe dojRt k tñkým zrannRm nebo k vcným Ókodám.

Doporu…enR:
2. krok:

Otá…et odleh…ovacRm kole…kem proti smru hodinových ru…i…ek,
añ dojde k významnému slyÓitelnému odpuÓtnR provoznRho média.
Odleh…ovacR kole…ko nevyÓroubovávat pÍRliÓ z vRka pruñiny.

- Krok 2

Odleh…ovacR kole…ko ve smru hodinových ru…i…ek zaÓroubovat.

POZOR znamená, ñe pÍi nedodrñenR mçñe dojRt ke zrannRm nebo k vcným Ókodám.

Ventil je tRm znovu pÍipraven k provozu.

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

7.0 Údrñba
Údrñba a intervaly kontroly jsou pevn stanoveny v podmRnkách pouñitR pouñivatele (viz TRB 600 a AD-Merkblatt A 2).
Funk…nR zkouÓky podle bodu 6.1 krom výÓe uvedených dçvodç provádt minimáln kañdý msRc. Téñ vyplývá z „SN 13
4309.

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 vcR.
2.3 Kvalifikace personálu
Jsou to osoby, které majR co do …innR 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); vzdlánR nebo ÓkolenR podle norem bezpe…nostnR techniky v pé…i a spotÍeb
pÍimÍené bezpe…nostnR a pracovn ochranné výbavy; ÓkolenR o prvnR pomoci, atd. (viz také TRB 700).
3.0 Manipulace
3.1 SkladovánR
- Teplota uskladnnR: od -20°C do +65°C, suché a nezne…iÓtné.
- 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 vnjÓRm vlivçm (nárazçm, úderçm, vibracRm)

8.0 Demontáñ armatur
Dodate…n k vÓeobecným montáñnRm pÍedpisçm a TRB 700 je nutno dodrñovat následujRcR body:
potrubnR systém bez tlaku
vychlazené médium
vyprázdnné zaÍRzenR
pÍi Ókodlivých a agresivnRch médiRch odvzduÓnný potrubnR systém
montáñnR práce nechat provádt kvalifikovaným personálem (viz bod 2.3)
9.0 Opravy
Opravy pojistných ventilç smji být provedeny pouze firmou HEROSE nebo autorizovanou, schválenou odbornou
dilnou, a to za pouñitR originálnich dRlç.
(DRlna musR být pÍezkouÓena oficiálnRm autoriza…nRm úÍadem).
10.0 Záruka
Rozsah a platnost zaru…eného výkonu jsou uvedeny v platném vydánR “VÓeobecných obchodnRch podmRnek HEROSE
GMBH” nebo odchylek z nich uvedených, v kupnR smlouv samotné. PlatR vÓak pÍesto zákonná záru…ni doba minimáln
6 msicç.
Za Ókody, které vzniknou neodbomým zacházenRm nebo nedodrñenRm tohoto provoznRho a montáñnRho pÍedpisu,
pÍedpisç pro ÍeÓeni nehody, norem EN, DIN, VDE a jiných pravidel nemohou být uplatnny ñádné poñadavky na záruku.

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 vlhkosti!
- Odborné zacházenR chránR pÍed poÓkozenRm.
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