Provozní a montážní návod
Plovákové ventily
Úvod
Tento návod má pomoci uživatelům při montáži, provozu a údržbě
plovákových ventilů Berluto.
Pročtěte se prosím celý tento návod před montáží ventilu či jeho
uvedením do provozu.
VÝSTRAHA
V případě nerespektování následujícího návodu – zvláště výstražných
a varovných upozornění – může dojít k nebezpečí a k pozbytí
platnosti záruky.
Berluto je vám k dispozici pro technické poradenství a zpětné dotazy,
viz níže uvedené kontaktní údaje.
Plovákový ventil Berluto je určen k dosažení dané hladiny kapaliny
pomocí plováku a k regulaci průtoku kapaliny. Plovák je standardně
dimenzován pro nepěnivé kapaliny s hustotou podobnou vodě
v beztlakých nádržích.
Použití armatury pro kapaliny s jinou hustotou vyžaduje
úpravu plováku, a tudíž musí být schváleno výrobcem.
UPOZORNĚNÍ
Plovákový ventil není pojistným ventilem chránícím
proti přetlaku. Pokud je nutné chránit systém proti nadměrnému tlaku,
musí se použít k tomu určená pojistná armatura.
UPOZORNĚNÍ
Plovákové ventily jsou regulační armatury, které podle směrnice
VDI/VDE č. 2174 nemusejí mít těsnicí uzávěr sedla, a proto se může
vyskytovat na sedle netěsnost dosahující až maximální
hodnoty 0,05 % kvs.
1. Bezpečnostní pokyny
Pouze znalý odborný personál smí provádět montáž, obsluhu a údržbu
armatury. Znalými ve smyslu tohoto návodu jsou osoby,
jež jsou na základě svého vzdělání, znalostí a profesních zkušeností
schopné svěřenou práci dobře posoudit, správně provést a rozpoznat
a odstranit možná nebezpečí.
Potrubní systém musí být odborně navržen a sestaven tak, aby
armatura mohla být namontována a provozována bez napětí.

Armatura musí být instalována správně a ve správné montážní
poloze.
Tvrdé či ostré předměty v protékajícím médiu by mohly poškodit
vnitřní funkční části armatury. Armatura by tudíž měla být chráněna
vhodným předsazeným lapačem nečistot či filtrem.
VÝSTRAHA
Před vyjmutím armatury ze systému či rozebráním armatury, která
částečně v systému zůstává, musí být tlak v systému úplně odstraněn,
aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku média.
U toxických či nebezpečných médií musí být systém dokonale
vyprázdněn předtím, než je armatura vyňata.
Pozor na rezidua, která mohou přitéci.
Armatura musí být před opravou odborně dekontaminována.
2. Transport a uskladnění
Armatura má pohyblivé vnitřní části a vnější plovák a táhlo.
Před montáží má být armatura skladována v uzavřeném prostoru
a chráněna před škodlivými vlivy znečištění, vlhkosti a mrazu.
Plovákové ventily Berluto mají těsnicí části vyrobené
z elastomerních materiálů. Ty nemají neomezenou skladovatelnost.
3. Montáž
Pro bezvadnou funkci má být ventil namontován v místě, kde je
z hlediska proudění neporušený úsek trubky bez ohybů
a bez škrticích/uzavíracích míst před armaturou
(optimální odstup = 10 x DN).
Statika potrubí/stěny nádrže musí být řešena tak, aby se
zohlednila hmotnost armatury. Pokud je to nutné, musí být
potrubí v blízkosti armatury (nebo armatura samotná)
odborně podepřeno, zvláště tam, kde je možno očekávat
kmitání systému.
Při podepírání armatury je nutné dbát na to, aby všechny
funkční části (páka, plovák) zůstaly volně pohyblivé a nebyly
blokovány.
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VÝSTRAHA
Nesmí být uvedena do provozu armatura, jejíž schválené rozmezí
tlaku a teploty nevyhovuje provozním podmínkám.
Zanedbání tohoto předpisu může znamenat ohrožení zdraví a života
a může způsobit škody v potrubí.
Nově instalované nádrže, příp. části potrubí musí být
před uvedením armatury do provozu řádně propláchnuty
a vyčištěny.
Armatury by měly být vybaleny teprve na místě montáže
a před montáží zkontrolovány, že nejsou poškozeny.
Poškozené armatury nesmějí být namontovány.
Je nutné přesvědčit se, že před instalací armatury byly
odstraněny kryty na všech připojovacích místech.
UPOZORNĚNÍ
Je nutné ujistit se, že za provozních podmínek není přenášeno
napětí z potrubí na armaturu.
4. První uvedení do provozu
Při prvním uvedení do provozu (a po delším nepoužívání přístroje)
je třeba přezkoušet, že je plovák správně nastaven.
Pokud není úsek systému již naplněn kapalinou:
Plnit pomalu, aby se tlakovým rázem nepoškodil plovák (a táhlo).
5. Údržba
Armatura má funkční části, jež musí zůstat volně pohyblivé.
Ujistěte se, že části přicházející do kontaktu s médiem nenamrzají
a nejsou blokovány usazeninami či nečistotou.
Doporučuje se přezkoušet správnou funkci armatury po každém
novém uvedení do provozu.
Je důležité, aby údržbářské práce byly prováděny plánovaně
a v pravidelných časových intervalech.
Testujte armaturu pravidelně na těsnost a na volný pohyb
pohyblivých částí.

