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Wszystkie produkty opisane w niniejszym katalogu zostały wyprodukowane zgodnie z metodami określonymi przez System Jakości 
WAMGROUP S.p.A.
System Jakości Firmy, zaświadczony certyfikatem z lipca 1994r. zgodnie z normami międzynarodowymi UNI EN ISO 9002, rozszerzonymi 
zgodnie z ostatnim wydaniem UNI EN ISO 9001, zapewnia, że cały proces produkcyjny, poczynając od przetwarzania zamówienia aż po 
serwis pozakupowy jest prowadzony w sposób kontrolowany, który gwarantuje wysoki poziom jakości produktu.

Niniejszy dokument odwołuje i zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania.
Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego tekstu bez powiadomienia.

Niniejszy katalog nie może być kopiowany, nawet  częściowo, bez wcześniejszego pozwolenia Producenta.
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Niniejsza Instrukcja została przygotowana przez producenta, aby służyć informacjami technicznymi 
dotyczącymi montażu, obsługi i konserwacji danego zaworu.

Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i należy ją zachować na cały okres żywotności eksploatacyjnej 
zaworu którego dotyczy i przechowywać ją w znanym, łatwo dostępnym miejscu, umożliwiając odwoływanie 
się do niej w dowolnej chwili.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kiedy Instrukcja stanie się nieczytelna, należy skontaktować się z 
producentem, aby uzyskać jej kopię po podaniu numeru seryjnego zaworu.

Jeśli zawór zmieni właściciela należy przekazać Instrukcję nowemu właścicielowi jako część dostawy zaworu.

Instrukcja przeznaczona jest dla specjalistycznego personelu technicznego, upoważnionego przez producenta, 
właściciela i instalatora do wykonywania czynności w obrębie zaworu, do których konieczne są umiejętności 
techniczne z danej branży (elektryczne, mechaniczne, itp.).

Zamieszczone ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistej konstrukcji urządzenia, ale nie przeszkadzają w 
wyjaśnieniu operacji.
W razie wątpliwości, należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania wyjaśnienia.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Instrukcji bez obowiązku uprzedniego 
informowania o tym fakcie, za wyjątkiem zmian dotyczących poziomu bezpieczeństwa.

Informacje techniczne zawarte w tej Instrukcji są własnością producenta i z tego względu należy uważać je za 
poufne.

Zabrania się wykorzystywania Instrukcji dla celów innych niż ściśle powiązane z obsługą i konserwacją zaworu.

Te informacje zostały podane przez producenta w języku oryginalnym (angielskim) i mogą być tłumaczone na 
inne języki w celu spełnienia wymagań prawnych i/lub handlowych.

1.1 Zakres Instrukcji
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Aby wyróżnić pewne części tekstu, ważne ze względów bezpieczeństwa lub, aby wskazać ważne informacje, 
zastosowano pewne symbole, których znaczenie opisane jest poniżej.

Ważne jest, aby zachować zgodność i skrupulatnie przestrzegać informacji wyróżnionych przez te symbole.

Niebezpieczeństwo – Uwaga

Wskazuje sytuacje lub poważne zagrożenia, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą stanowić ryzyko 
dla zdrowia i bezpieczeństwa osób.

Ostrożnie – Ostrzeżenie

Wskazuje konieczność właściwego zachowania, aby uniknąć ryzyka utraty zdrowia i bezpieczeństwa 
osób oraz szkód materialnych.

Ważne

Wskazuje na szczególnie ważne informacje techniczne, których nie wolno ignorować.

1.2 Symbole
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Symbol 
graficzny

Opis symbolu

Znak niebezpieczeństwa: wskazuje na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
wywołane obecnością elementów pod napięciem znajdujących się w skrzynce 
przyłączeniowej.

Nakaz: należy przeczytać niniejszą Instrukcję przed rozpoczęciem jakiejkolwiek 
czynności przy zaworze.

Zabronione: wskazuje na zakaz smarowania lub regulacji części ruchomych.

Niebezpieczeństwo: wskazuje na zagrożenie poważnymi urazami kończyn w 
przypadku odsłonięcia wewnętrznych, ruchomych elementów zaworu. Przed 
przeprowadzeniem kontroli należy odizolować zawór od źródeł energii elektrycznej.

Informacja: wskazuje kierunek obrotów silnika elektrycznego.

Nakaz: wskazuje punkty zaczepienia do podnoszenia danego zaworu.

Zabronione: wskazuje na zakaz wkładania rąk do zaworu.

Lista symboli informacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa
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Operator: osoba odpowiednio przeszkolona i upoważniona przez kierownika produkcji do przygotowania 
zaworu i przeprowadzania rutynowych konserwacji.

Instalator: organizacja posiadająca wyspecjalizowany personel techniczny i odpowiednie urządzenia do 
wykonywania montażu i specjalnych czynności konserwacyjnych bez ryzyka.

Technik specjalista: osoba odpowiedzialna i upoważniona przez producenta, właściciela lub instalatora do 
prac przy zaworze; musi posiadać szczególne umiejętności techniczne w zależności od branży (elektryczne, 
mechaniczne, itp.). Technik specjalista, oprócz znajomości działania danego zaworu, musi znać zasadę 
działania instalacji lub urządzenia, którego częścią jest zawór.

Rutynowa konserwacja: obejmuje wszystkie czynności konieczne do utrzymania zaworu w dobrym stanie, 
w celu zapewnienia większej trwałości eksploatacyjnej oraz do utrzymania niezbędnego bezpieczeństwa na 
stałym poziomie.

Konserwacja nadzwyczajna: wszystkie czynności mające na celu utrzymanie zaworu w idealnym stanie 
gotowości do pracy.

Ustawianie w stanie bezpiecznym: wszystkie środki bezpieczeństwa, które musi zastosować 
autoryzowany personel przed rozpoczęciem pracy przy zaworze.

Środki bezpieczeństwa wymienione są poniżej.

  -  Sprawdzić, czy zawór jest odłączony od wszystkich źródeł zasilania sieciowego, a odpowiednie 
urządzenia są zastosowane do zapobiegania przypadkowemu podłączeniu zaworu.

  -  Sprawdzić, czy wszystkie części ruchome zaworu zostały całkowicie zatrzymane.
  -  Sprawdzić, czy temperatura zaworu nie spowoduje oparzeń.
  - Zapewnić odpowiednie oświetlenie w obszarze prowadzenia prac.
  -  Zaczekać, aż materiał przepływający przez zawór całkowicie osiądzie.

1.3 Glosariusz i terminologia
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Ważne

Nie zmieniać danych na tabliczce identyfikacyjnej.
Utrzymywać tabliczkę identyfikacyjną w czystości, nienaruszoną i czytelną, podobnie jak zawarte na 
niej dane.  
Jeśli tabliczka uległa zniszczeniu i/lub nie jest już czytelna, nawet jeśli dotyczy to jedynie jednej zapi-
sanej na niej informacji, należy skontaktować się z Producentem w celu jej wymiany na nową.

Tabliczki zawierają dane identyfikacyjne maszyny i jej głównych części.
Tabliczki zawierają dane konieczne dla bezpieczeństwa pracy.

1) Rodzaj zaworu
2) Numer seryjny
3) Kod urządzenia
4) Logo Producenta
5) Nazwa i adres Producenta 

1.4 Dane Producenta i identyfikacja urządzenia

Kg 
COD: 063002010

 WAM S.p.A.  v. Cavour 338  Ponte Motta/Cavezzo (MO)-ITALY

S/N: 
TYPE: 

Year WAMGROUP

1

2

3

4 5

W sprawie pomocy technicznej prosimy o kontaktowanie się z siecią przedstawicieli producenta.
W przypadku każdej prośby, należy podać dane identyfikacyjne zaworu, rodzaj problemu oraz wszelkie inne 
informacje, które mogą być przydatne do jego identyfikacji.

Warunki ważności i zastosowania gwarancji są określone w umowie sprzedaży.

1.5 Prośba o pomoc

1.6 Gwarancja
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Zawór jest dostarczany na podstawie specyfikacji wskazanych przez nabywcę w fazie zamawiania oraz 
warunków obowiązujących w momencie zakupu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób lub przedmiotów, ani za awarie zaworu, jeśli 
operacje załadunku/rozładunku z ciężarówki, transport, ustawianie w miejscu pracy, użytkowanie, naprawy, 
konserwacje, itp., nie były przeprowadzane zgodnie z ostrzeżeniami opisanymi w niniejszej Instrukcji oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Podobnie, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli zawór jest użytkowany:
  - nieprawidłowo;
  -  przez osoby nieupoważnione i/lub osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia w zakresie montażu, 

obsługi i konserwacji;
  -  z modyfikacjami wprowadzonymi do oryginalnej konfiguracji bez zgody producenta;
  - z częściami zamiennymi, które nie są oryginalne lub nie są przeznaczone do danego modelu;
  - bez konserwacji;
  -  niezgodnie z normami i krajowymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy;
  -  niezgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Instrukcji oraz na tabliczkach ostrzegawczych i informujących 

o niebezpieczeństwie umieszczonych na zaworze.

1.7 Wyłączenie odpowiedzialności
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Należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać wskazówek, które zawiera, szczególnie 
tych, które dotyczą bezpieczeństwa.
Przyczyną większości wypadków przy pracy są zaniedbania, nie stosowanie się do najbardziej 
podstawowych przepisów bezpieczeństwa oraz nieprawidłowe użytkowanie narzędzi i urządzeń.
Wypadkom można zapobiegać i można ich unikać przez stosowanie należytej ostrożności, odpowiednich 
urządzeń i adekwatnych środków zapobiegawczych.
Stosować i przestrzegać obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Personel przeszkolony i upoważniony do wykonywania danego zadania musi posiadać wymagane 
cechy psychofizyczne, doświadczenie w branży i umiejętności techniczne konieczne do wykonywania 
zleconych operacji.
Wszyscy pracownicy zaangażowani w jakiekolwiek operacje muszą być przygotowani, przeszkoleni i 
poinformowani o zagrożeniach i sposobie postępowania.
Należy zwracać uwagę na znaczenie tabliczek umieszczonych na zaworze, utrzymywać je w czytelnym 
stanie i przestrzegać informacji, które zawierają.
Stosować przyrządy, narzędzia i urządzenia, które zostały zatwierdzone, są iskrobezpieczne i nie mogą 
zmienić poziomu bezpieczeństwa operacji, ani uszkodzić zaworu podczas montażu, użytkowania i 
konserwacji.
Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać modyfikacji elementów zaworu bez pozwolenia producenta.

Przeprowadzać wszystkie operacje związane z przenoszeniem i transportem zgodnie z procedurami i 
instrukcjami przedstawionymi na opakowaniu oraz w dostarczonej Instrukcji.
Wszystkie operacje muszą być wykonywane przez wykwalifikowany, upoważniony personel.
Osoby upoważnione do wykonywania operacji przenoszenia muszą posiadać umiejętności i doświadczenie 
wymagane do stosowania wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób 
bezpośrednio zaangażowanych w te operacje.
Podczas dobierania środków do podnoszenia i przenoszenia (dźwig, suwnica, wózek widłowy, itp.) 
należy uwzględnić przenoszony ciężar, wymiary i punkty zaczepienia.
W fazie podnoszenia, należy stosować wyłącznie akcesoria takie, jak śruby oczkowe, haki, łączniki 
kabłąkowe, haki zaciskowe, pasy, zawiesia, łańcuchy, liny, itp., które posiadają świadectwo potwierdzające 
ich zdolność do unoszenia danego ciężaru.
Podczas przenoszenia, należy ściśle przestrzegać instrukcji mających zastosowanie do przenoszenia 
ładunków.
Utrzymywać zawór i swobodne elementy w pozycji poziomej, na niewielkiej wysokości i delikatnie 
wykonywać wszelkie konieczne ruchy.
Unikać nagłych manewrów, niebezpiecznych oscylacji i obrotów, asekurować ruchy ręcznie i delikatnie 
ułożyć ładunek na podłożu.

2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

2.2 Zasady bezpieczeństwa podczas transportu i przenoszenia
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Przed rozpoczęciem montażu, należy wdrożyć „Plan bezpieczeństwa” dotyczący ochrony osób 
bezpośrednio zaangażowanych oraz osób, które wykonują operacje w najbliższym obszarze.
Należy ściśle stosować wszystkie przepisy, szczególnie te, które dotyczą bezpieczeństwa w miejscu 
pracy.
Przed rozpoczęciem operacji montażowych, należy oznaczyć obszar pracy, aby zapobiec dostępowi 
osób nieupoważnionych.
Połączenia elektryczne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Osoba odpowiedzialna za wykonanie połączeń elektrycznych musi zapewnić, przed rozpoczęciem 
testowania, że wszystkie wymagane normy i przepisy zostały spełnione.

Nie manipulować przy zaworze poprzez użycie jakiegokolwiek urządzenia w celu uzyskania wydajności 
innej niż projektowa.
Wszystkie zmiany bez upoważnienia wpłyną na zdrowie osób, a przez to na integralność zaworu.
Operatorzy muszą obowiązkowo stosować odzież ochronną i być wyposażeni w odpowiednie środki 
ochrony osobistej do wykonywania prac zgodnie z wymaganiami norm dotyczących bezpieczeństwa 
pracy i zapobiegania wypadkom.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia bezpieczeństwa zostały 
zamontowane i czy działają prawidłowo.
Podczas operacji, należy uniemożliwić dostęp do obszaru roboczego osobom nieupoważnionym.
Z obszaru roboczego należy usunąć wszystkie przeszkody lub źródła zagrożenia.
Surowo zabronione jest obciążanie zaworu w sposób nieprawidłowy.

Niebezpieczeństwo – Uwaga

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji na zaworze, należy sprawdzić, czy jest on wyłączony i odcięty 
od wszelkich źródeł zasilania sieciowego i zastosować odpowiednie urządzenia uniemożliwiające 
przypadkową aktywację źródeł zasilania.

Utrzymywać zawór w stanie najwyższej sprawności, zgodnie z planem konserwacji dostarczonym 
przez producenta.
Prawidłowa konserwacja, oprócz zachowania charakterystyki funkcjonalnej i istotnych funkcji 
bezpieczeństwa na przestrzeni czasu umożliwia także wydłużenie okresu żywotności eksploatacyjnej 
zaworu oraz osiągnięcie najlepszej możliwej wydajności.
Należy ściśle przestrzegać procedur wskazanych w Instrukcji, szczególnie tych, które dotyczą 
bezpieczeństwa.
Zapewnić, że wszystkie urządzenia bezpieczeństwa są włączone i działają prawidłowo.
Oznaczyć obszar roboczy w taki sposób, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych.

2.3 Zasady bezpieczeństwa podczas montażu

2.4 Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania i obsługi

2.5 Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i wymiany elementów
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Wymieniać zużyte i uszkodzone podzespoły wyłącznie na oryginalne części zamienne, których 
bezpieczeństwo, niezawodność i zamienność jest gwarantowana.
Poza unieważnieniem gwarancji, producent odrzuca wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie 
przedmiotów i obrażenia osób wynikające z użycia nieoryginalnych części zamiennych lub z powodu 
modyfikacji dokonanych podczas napraw bez wyraźnej autoryzacji na piśmie.
Stosować oleje i środki smarne zalecane przez producenta.
Nie wyrzucać materiałów zanieczyszczających (oleje, smary, farba, tworzywa sztuczne, itp.) do 
środowiska, ale przeprowadzić segregację odpadów i utylizację w zależności od składu chemicznego 
produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po zakończeniu konserwacji lub wymiany elementów, przed wznowieniem produkcji, należy sprawdzić, 
czy żadne ciała obce (szmaty, narzędzia, itp.) nie pozostały wewnątrz zaworu.
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Zawory motylkowe VFS są stosowane we wszystkich typach urządzeń przetwarzania materiałów masowych 
(transportowanych luzem), w których występuje przepływ suchych proszków lub granulatu za pomocą zasila-
nia grawitacyjnego lub pneumatycznego. Zawory motylkowe VFS mogą być mocowane poniżej leja, zbiornika, 
silosu, mieszalnika, lub innego zbiornika, lub przy przechwytywaniu do regulacji przepływu  w przenośniko-
wych, przepływowych kanałach pneumatycznych. Dzięki specjalnej konstrukcji  i użytym materiałom, stanowią 
one szczególnie  oszczędne, a jednocześnie niezwykle efektywne rozwiązanie.
Zawory motylkowe VFS składają się z dwóch części obudowy z odlewanego ciśnieniowo  aluminium, obroto-
wego dysku z polimeru SINT® lub żeliwa, oraz wstępnie naprężonego uszczelnienia z elastomeru.
Dla przemysłu spożywczego dostępna jest wersja z dyskiem z nierdzewnej stali oraz uszczelnieniem dopusz-
czonym przez FDA.
Podczas gdy zawór V1FS posiada górny kołnierz oraz dolną część przystosowaną do podłączenia elastyczne-
go rękawa, V2FS posiada identyczne kołnierze górny i dolny. Zawory VFS mogą być wyposażone w  dźwignię 
ręczną lub w siłownik pneumatyczny lub w silnikowy napęd zębaty. Wszystkie systemy  stosowanych napędów 
zaworu są wymienne wymienialne (patrz katalog SIŁOWNIKI).

Ważne

Terminy “urządzenie” i „zawór” stosowane w niniejszej instrukcji dotyczą tego samego urządzenia.
Jako element przeznaczony do zainstalowania w zakładzie zawór nie wyposażony w pełni w środki 
bezpieczeństwa - musi być traktowany jako „maszyna nieukończona”. Dlatego też nie posiada on 
oznaczenia EC.
Zabronione jest uruchamianie zaworu zanim maszyna/instalacja w której ma on zostać zainstalowany 
nie zostaną zadeklarowane jako zgodne z Dyrektywą 2006/42/WE, z późniejszymi zmianami.

3.1 Ogólny opis urządzenia

3.2 Główne elementy

A) 2 części obudowy z odlewanego ciśnieniowo aluminium
B) Dysk
C) Uszczelnienie dysku
D) 2 tulejki przeciwcierne
E) Wspornik osi obrotu dysku
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Obracający sie dysk pozwala na otwieranie, zamykanie, regulację przepływu materiału z przewodu w „górze 
strumienia”, przed zaworem.

3.4 Dozwolone użycie

3.5 Niewłaściwe i zabronione użycie

Zawory “VFS” mogą być stosowane w pracy przerywanej do przerwania strumienia proszku lub granulatu 
(który można przerwać palcem).

Zawory motylkowe  “VFS” zostały zaprojektowane do stosowania w wypadkach, gdy wymagana jest regulacja 
przepływu suchych proszków lub granulatu przenoszonego grawitacyjnie lub pneumatycznie.

Zawory motylkowe VFS mogą być używane jedynie przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu wewnętrznym, 
lub przy podciśnieniu wskazanym w specyfikacji technicznej.

Zawory typu VFS wytworzone z aluminium nie są przeznaczone do przenoszenia mas z urządzeń znajdują-
cych się niżej (podajnik mieszalnika, przenośniki taśmowe, podajniki wibracyjne itd.).

Jakiekolwiek inne użycie jest uznane za niewłaściwe i zabronione. 

Przepustnice motylkowe “VFS” w wersji do produktów spożywczych (model AI), zgodne z normą EU 1935/2004, 
są odpowiednie do stosowania z symulantem E, przy max. temperaturze 80°C i ciągłym czasie kontaktu 3 dni.

Nie należy uruchamiać zaworu motylkowego do momentu, gdy urządzenie, w którym jest zainstalowany nie 
zostanie uznane za zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi dla danego kraju.

Zabrania się używania zaworów motylkowych w atmosferach potencjalnie łatwopalnych lub wybuchowych 
(ATEX).

Zabrania się używania zaworów motylkowych przy materiałach w formie ziarnistej (kamienie, piasek, żwir itd.).

Zabrania się używania zaworów motylkowych jeśli uszczelka jest naruszona.

Zabrania się używania zaworów motylkowych jako podparcia, nawet jeśli nie pracują. Poza ryzykiem upadku/
wypadnięcia, istnieje także zagrożenie uszkodzenia maszyny.

Zabrania się używania zaworów motylkowych przy materiałach łatwopalnych (pył magnezowy, itd.) lub wybu-
chowych.

Zabrania się używania zaworów motylkowych przy materiałach, które mogą spowodować skażenie bakterio-
logiczne.

Zabrania się zamykania zaworów motylkowych gdy przepływ materiału został zatrzymany.

Zabrania się używania zaworów motylkowych z dyskiem z polimeru SINT® przy materiałach o temperaturze 
powyżej 75 °C i materiałach o temperaturze poniżej - 20 °C.

Zabrania się używania zaworów motylkowych z dyskiem ze stali nierdzewnej lub żeliwa przy materiałach o 
temperaturze powyżej 110 °C i materiałach o temperaturze poniżej - 20 °C.
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By dokładnie określić dane urządzenie, należy sprawdzić dane na tabliczce identyfikacyjnej.

Dokumenty dostawy pozwalają na określenie średnicy zaworu motylkowego oraz numeru seryjnego i kodów 
identyfikacyjnych.

Informacja dotycząca danych technicznych zaworów motylkowych “VFS”, zależnie od ich średnicy i uszczel-
nienia, została podana w Rozdziale 10.

Poziom hałasu osiągany przez zawory “VFS” bez załadunku wynosi 20 dB(A), wartość została zmierzona z 
odległości 1m w najbardziej niesprzyjającym miejscu.

Wartości te mogą różnić się w zależności od przepływającego materiału i rodzaju zastosowanego siłownika/
napędu zaworu.

Niebezpieczeństwo – Uwaga
Zależnie od miejsca instalacji, jeśli to konieczne, instalujący musi zastosować odpowiedni system 
ochrony  (bariery, itd.), by utrzymać poziom hałasu w granicach dozwolonych limitów.

3.7 Środowiskowe ograniczenia działania

O ile nie jest to określone inaczej, zawór może być użytkowany tylko we wskazanych granicach.
  - Wysokość: poniżej 1000 m nad poziomem morza
  - Temperatura otoczenia: od - 20 do + 40°C
  -  Klimat zimny: w przypadku temperatury poniżej 5°C, należy stosować oleje i środki smarne odpowiednie 

dla temperatury roboczej.
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Niebezpieczeństwo – Uwaga
Należy przestrzegać znaków umieszczonych na tabliczkach.
Tabliczki powinny być czytelne; jeśli tak nie jest, należy je wyczyścić, lub wymienić te, które są znisz-
czone.

NB: Patrz str. 2, 1.2 Symbole

3.10 Urządzenia zabezpieczające

Dostęp do wewnętrznych części zaworu podczas pracy nie jest konieczny.
Dostęp nadzwyczajny jest wskazany, by usunąć ciała obce i nagromadzony materiał z wnętrza zaworu, lub w 
trakcie nadzwyczajnej konserwacji.
By uniknąć wypadków, istotne jest, by w trakcie działania zaworu zapewnić, by personel nie zbliżał się do 
niego. W tym celu klient musi zapewnić specjalne urządzenia zabezpieczające, takie jak kratka, jak również 
zabezpieczające połączenia wlotu i wylotu (jak również elastyczne rękawy lub sztywne podłączenia rur). In-
stalator musi zadbać o to, by nikt nie odniósł obrażeń – nawet przez przypadek, (instalując odpowiednie siatki 
zabezpieczające…).
Używając ruchomych urządzeń zabezpieczających, należy zainstalować łączniki krańcowe, które natychmiast 
wyłączą zawór, gdy zabezpieczenie ochronne jest otwarte, lub zostało usunięte. Ponowne włączenie zaworu 
może być możliwe dopiero po wznowieniu ochrony (zgodnie z dyrektywą EN 1088).
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Rodzaj opakowania dobierany jest się według rodzaju dostawy, stosowanego środka transportu, ilości wysy-
łanych towarów i adresu dostawy.

Dla ułatwienia wysyłki zawory mogą zostać zapakowane w kilka odpowiednio chronionych paczek.Komplet 
montażowy zawierający nakrętki i śruby i uszczelki potrzebny dla prawidłowego montażu nie jest dostarczany 
wraz z zaworami.

Paczki mogą być załadowane na pojazd transportowy oddzielnie lub na paletach, odpowiednio zabezpieczo-
ne, lub w kontenerze przy dalekiej wysyłce transportem morskim lub lotniczym.

Na opakowaniach znajdują się wskazania bezpiecznego podnoszenia lub przenoszenia. 

Poniżej znajdują się opisy i symbole stosowane na opakowaniach.

Materiału opakowania można się pozbyć się lub poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi normami. 
Poniższe dane nie uwzględniają dodatkowego opakowania (jak palety lub podobne).

A) Kruche: Z takim opakowaniem należy obchodzić się ostrożnie, aby go nie uszko-
dzić.

B) Środek ciężkości: Wskazuje położenie środka ciężkości opakowania.

C) Uprząż: Wskazuje prawidłowe położenie uprzęży do podnoszenia opakowania.

D) Stos graniczny: Określa maksymalne obciążenie przy układaniu paczek na stos.

E) Ciężar: Wskazuje maksymalny ciężar paczki.

Kg

4.1 Rodzaj opakowania
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Zawór

Szerokość nominalna

100 150 200 250 300 350 400
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

V1FS 235 235 120 250 250 120 285 285 120 330 330 120 380 380 120 448 448 142 550 550 142

V2FS 230 230 80 250 250 80 285 285 80 330 330 80 380 380 80 440 440 85 530 530 85

Zawór

  Waga    (kg)

Szerokość nominalna

100 150 200 250 300 350 400
V1FS 5 6 7.5 8.5 10 24 30

V2FS 5 6 7.5 8.5 10 24 30

Z uwzględnieniem pojedynczego opakowania

Ilustracja przedstawia rodzaj i wymiary najczęściej używanych opakowań do transportu drogowego, morskie-
go lub lotniczego.

4.2 Przyjmowanie towarów

Podczas przyjęcia towarów, należy upewnić się, czy typ i ilość odpowiadają danym z potwierdzenia zamówienia.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia, należy niezwłocznie powiadomić o nim zamieszczając informację w 
specjalnym polu dokumentu przewozowego.

Przewoźnik jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i pozostawienia klientowi kopii dokumentu przewozowego.

Jeśli dostawa odbywa się na koszt dostawcy kopię dokumentu przewozowego i reklamacji należy wysłać 
producentowi lub spedytorowi.

Jeśli uszkodzenia nie zostaną zgłoszone bezzwłocznie, w momencie odbioru towarów, żądanie może nie 
zostać zaakceptowane.

Dane podane powyżej nie obejmują opakowania pomocniczego (takiego jak palety itp.).

Zawory do zastosowań w przemyśle spożywczym (model AI) z odpowiednimi instrukcjami czyszczenia i 
higieny, dostarczane są pojedynczo, zapakowane w plastikowe torby wewnątrz pudełka z kartonu.
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4.3 Metody podnoszenia i rozładunku

Niebezpieczeństwo – Uwaga

Przeprowadzać operacje podnoszenia i przenoszenia zgodnie z informacjami wskazanymi na zaworze 
oraz w Instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.
Osoba upoważniona do wykonywania operacji rozładunku musi sprawdzić, czy zastosowano wszystkie 
konieczne środki zapewniające bezpieczeństwo wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych.
Stosować środki i akcesoria (liny, haki, łączniki kabłąkowe, itp.) odpowiednie do podnoszonego 
ładunku.
W fazie podnoszenia zwracać uwagę na wyważenie obciążenia, aby uniknąć niekontrolowanych 
ruchów, które mogłyby spowodować obrażenia osób.
Nie układać pakietów w stosy, ponieważ ich wymiary nie są do tego przystosowane.
Nie przeciągać, ani nie popychać urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
Przed rozpoczęciem podnoszenia i przenoszenia ładunku, należy przeczytać stosowne informacje 
znajdujące się w rozdziale „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

Należy zaczepić paczki zgodnie ze wskazaniami i symbolami umieszczonymi na nich, lub podwiesić za te 
fragmenty urządzenia, które stanowią podstawę jego struktury.

Wypakować ładunek ze środka transportu i umieścić  na płaskiej powierzchni, zapewniając stabilność.

Należy unikać jakiegokolwiek uszkodzenia podczas rozładunku i przenoszenia. Zawsze należy przenosić ła-
dunek z należytą uwagą.
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5.2 Przechowywanie i przerwa w pracy

Przed instalacją

Należy unikać wilgotnych i zasolonych środowisk, jeśli to tylko możliwe. Urządzenie należy umieścić na pa-
letach z drewna, lub chroniących przed niesprzyjającymi warunkami środowiska. Zawory przeznaczone do 
produktów spożywczych (model AI) muszą być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach.

Długie przerwy w pracy po instalacji

Wprowadzić urządzenie w stan bezpieczeństwa przed rozpoczęciem działań i upewnić się, że jest ono całko-
wicie puste.

Przed uruchomieniem urządzenia, należy sprawdzić system elektryczny, pneumatyczny oraz wszystkie czę-
ści, których działanie mogło ucierpieć podczas przerwy w pracy.

Możliwość ponownego użycia po długiej przerwie w pracy

Należy unikać wilgotnych i zasolonych środowisk, jeśli to tylko możliwe.

Urządzenie należy umieścić na paletach z drewna, lub chroniących przed niesprzyjającymi warunkami środo-
wiska.

Wprowadzić urządzenie w stan bezpieczeństwa przed rozpoczęciem działań i upewnić sie, że jest ono całko-
wicie puste.

Przed uruchomieniem urządzenia, należy sprawdzić system elektryczny, pneumatyczny oraz wszystkie czę-
ści, których działanie mogło ucierpieć podczas przerwy w pracy.

Przed uruchomieniem urządzenia, należy je dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcjami w tabeli bezpieczeń-
stwa produktu.

Jeśli urządzenie działa w innych warunkach, lub służy do materiału innego niż wcześniej, upewnij się, że użyt-
kowanie jest zgodne ze WSKAZANIAMI UŻYCIA.

5.1 Zalecenia instalacji

Niebezpieczeństwo – Uwaga
Działania instalacyjne muszą zostać przeprowadzone przez technika wyspecjalizowanego  w tym obszarze.
Należy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i właściwe wyposażenie, by zapobiec ryzyku wy-
padku przy pracy osób zaangażowanych w działania oraz znajdujących się w pobliżu. Należy podwiesić i 
przenieść te sekcje danego urządzenia zgodnie z opisem paragrafu „Metody podnoszenia i rozładunku”.

Przed rozpoczęciem instalacji, należy nakreślić plan bezpieczeństwa zgodny z regulacjami obowiązującego 
prawa dotyczącego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wyspecjalizowany technik, upoważniony przez instalatora lub właściciela, musi ocenić, czy obszar został pra-
widłowo przygotowany i czy dostępne jest konieczne wyposażenie instalacyjne ( dźwig itp.).

Na podstawie konfiguracji danego urządzenia, metody montażu, należy sprawdzić, czy reduktor i silnik elek-
tryczny wymagają wcześniejszego montażu.

Wyczyść dokładnie powierzchnie łączenia.
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Wszystkie zawory zostały uprzednio zmontowane i przetestowane w fabryce.

5.3 Zasilanie

5.4 Przygotowanie

Usunąć opakowanie.

Zamontować napęd zaworu (dźwignia ręczna, ręczny napęd łańcuchowy, napęd elektro-pneumatyczny, silnik 
przekładniowy, napęd hydrauliczny lub inne).

WAMGROUP® dostarcza niektóre z powyżej wspomnianych napędów, które powinny zostać przykręcone 
przez klienta.

Klient jest odpowiedzialny za instalację jakiegokolwiek innego napędu, innego niż te wspomniane wyżej. Prze-
prowadzi mechaniczną analizę konieczną do zapewnienia możliwie efektywnego użycia.

Nie wolno przywieszać żadnych ciężkich elementów bezpośrednio na zaworze (przenośnik śrubowy, przeno-
śnik taśmowy, zsuwnia pneumatyczna, podajnik wibracyjny,  aktywator zasobnika lub inne).

Przed instalacją, zawory do zastosowań spożywczych (model AI), poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji przy 
pomocy szmatki z tkaniny/włókniny i sprayu dezynfekującego.

5.5 Instalacja i mocowanie urządzeń 

- Podnoszenie zaworu

Niebezpieczeństwo – Uwaga

Operacje podnoszenia i przenoszenia należy wykonywać zgodnie z  informacjami zamieszczonymi na 
urządzeniu i w Instrukcji Producenta. 
Osoba odpowiedzialna za działania instalacyjne musi upewnić się, że zostały podjęte wszystkie środki 
gwarantujące bezpieczeństwo jej i innych bezpośrednio zaangażowanych osób. Należy ściśle prze-
strzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Należy używać środków odpowiednich 
dla danego ładunku (liny, haki, zaczepy itd.). Podczas fazy podnoszenia należy zwrócić szczególną 
uwagę na wypoziomowanie ładunku, by uniknąć niespodziewanych przesunięć, które mogą stanowić 
przyczynę obrażeń.

Należy użyć systemu podnoszenia odpowiedniego dla wagi i wymiarów ładunku, który ma być podnoszony, 
oraz zachować odpowiednie odległości podczas podnoszenia.

- Mocowanie zaworu

Umieść zawór w odpowiedniej pozycji i przykręć go, używając nakrętek, śrub i śrub dwustronnych. Użyj odpo-
wiedniego narzędzia z momentem obrotowym 30 Nm.

Upewnij się, że zawór został zamocowany w odpowiedniej pozycji (Patrz sekcja montaż z siłownikiem).

W przypadku wersji zaworów dla produktów spożywczych (model AI) zamontować rozpory zgodnie z instruk-
cjami umieszczonymi na arkuszu technicznym znajdującym się wewnątrz opakowania.

Dokonaj podłączeń pneumatycznych i elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami.



5.0  INSTALACJA I MOCOWANIE

VFS

2
VAL.126.--.M.PL    Wydanie: A7

09.16

19

Ważne

By uniknąć wypadków, należy chronić zawór w trakcie pracy przed dostępem personelu. W tym celu 
klient musi zapewnić odpowiednie przyrządy zabezpieczające, takie jak kratka, jak również ochronne 
złącza wlotowe i wylotowe (solidne elastyczne nakładki lub sztywne połączenia rurowe). Instalator 
musi unikać sytuacji, gdy, nawet przypadkowo, osoba odniesie jakiekolwiek obrażenia (stosując od-
powiedni lej, kratkę bezpieczeństwa itd.).

Używając ruchomych urządzeń zabezpieczających, należy zainstalować łączniki graniczne, które natychmiast 
wyłączą zawór, gdy zabezpieczenie jest otwarte, lub zostało usunięte. Ponowne włączenie zaworu może być 
możliwe dopiero po wznowieniu ochrony (zgodnie z dyrektywą EN 1088).

By zamocować takie urządzenie na zaworze, należy użyć jedynie śrub dwustronnych, które są na tyle długie, 
żeby przejść przez górny kołnierz łączący, sam zawór, jak oraz niższy kołnierz łączący, na kształt sandwicza. 
W innym wypadku ciężar poniżej będzie rozłączać się „starał rozłączyć” części zaworu. Dokręć nakrętki, zgod-
nie z instrukcjami poniżej.

Nakrętki wewnętrzne mają za zadanie utrzymania ciężaru części. Służą jedynie jako zabezpieczenie zaworu 
w sytuacji, gdy urządzenie „w dole strumienia” zostaje rozebrane.

Sprawdź i usuń jakiekolwiek źródła wibracji, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo i prawidłową pracę 
urządzenia.
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Przed zamocowaniem zaworu do kołnierza łączącego, posmarować powierzchnie cienką warstwą płynnego  
środka uszczelniającego.

Zawór należy zamykać tylko, gdy materiał przepływa.

Czyść zawór regularnie za pomocą powietrza, lub wody. Jest to szczególnie ważne, jeśli przepływający mate-
riał ma tendencję do zbrylania się lub zastygania spowodowanego długimi przerwami w pracy.

Przed uruchomieniem danego siłownika, upewnij się, że na krawędziach wielowypustowych wałów i wewnątrz 
tulei nie ma znaków rdzy i usunąć jakiekolwiek jej ślady.

Nasmarować wał i wielowypustową tuleję smarem przewodzącym, takim jak smar litowy zawierający mikronizowa-
ny pył miedziany. Takie smary są stosowane w szczególności do smarowania łączy dynamicznych, by usprawnić 
przepływ prądu elektrycznego:

  - NLGI Konsystencja: 2

  - Temperatura: -35°C/+220°C.

Przy wyższym słupie materiału, zaleca się zastosowanie płyty przegradzającej wewnątrz silosu powyżej za-
woru.

Sprawdź i usuń jakiekolwiek możliwe wibracje urządzenia, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjono-
wanie urządzenia. 

Instalator oraz każda osoba pracująca na urządzeniu, ponosi odpowiedzialność, żeby pamiętać o:

  -  zakazie uruchamiania urządzenia, jeśli nie zostało ono zamocowane do tej części urządzenia, które temu 
służy;

  -  zakazie uruchamiania, jeśli system, do którego zostało podłączone nie posiada certyfikatu zgodnego z 
obowiązującym prawem;

  - zainstalowaniu system zapobiegającego występowaniu zagrożenia osób lub rzeczy.

Ważne

Po przeprowadzeniu instalacji, należy sprawdzić, czy nie popełniono żadnych błędów, lub odchyleń, 
które wymagają poprawy.
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5.6 Instrukcja montażu

Montaż napędu ręcznego

- Typ CM

Zawór

Rys. 1 Rys. 3Rys. 2

Zestaw obejmuje:

B) 1 maska ustawienia dźwigni

C) 2 wkręty z łbem wpuszczanym stożkowym z gniazdem 6-ktn

D) 1 dźwignia

E) 1 śruba mocująca pokrętło

F) 1 podkładka

G) 1 pokrętło mocujące dźwignię

Dysk zaworu został wcześniej zamontowany do korpusu. 

Położyć zawór na płaskiej powierzchni.

Sprawdź, że dysk jest wykonany z:

  - SINT® nazwa własna WAM® widoczna na dysku jest skierowana do góry.

  - ŻELIWO, dolna płaska część dysku skierowana do góry.

  - STALI NIERDZEWNEJ wielowypustowy wałek skierowany jest w lewą stronę.

  - Usuń zabezpieczenie z wałka dysku.

  -  Zamocuj maskę ustawień dźwigni na jej podstawie przy użyciu dwóch śrub (C) z szerszą częścią zwróconą 
do góry jak na Rys. 1, przy użyciu momentu obrotowego 36 Nm.

  -  Zamontuj dźwignię (D) – z częścią wygiętą ustawioną w stronę maski – na wielowypustowym  wałku dysku, 
upewniając się, że dźwignia jest ustawiona na pozycji „zamknięte” (rys.3).

  -  Zamocuj dźwignię za pomocą śruby mocującej pokrętło (E), podkładki (F) i pokrętła mocującego dźwignię 
(G), jak pokazano na Rys. 2.
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- CM z indukcyjnymi łącznikami zbliżeniowymi

Podstawa (B) jest zamocowana na zaworze pomiędzy wspornikiem (A) a maską (C) jak wskazano na Rys. 1.

Dwa zbliżeniowe łączniki indukcyjne (patrz Rys. 2) muszą zostać zamocowane po dwóch stronach podstawy 
(B) w odległości co najmniej 0.8 mm od dźwigni

•

A

•

B

•

C

długość (mm):
a = długość całkowita
b = gwintowanie

a = 60
b = 51.5

Rys. 1

Rys. 2
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- Typ KACM21

Zestaw zawiera:

A) Wspornik

B) Kłódkę

Usuń pokrywę wałka. Założyć ręczną dźwignię (D) na ¼ długości wałka częścią wygiętą skierowaną w stronę 
maski w pozycji „zamkniętej”. 

Ustaw wspornik i matrycę wzór węższą częścią do góry, a następnie zamocuj i dokręć za pomocą dwóch śrub 
(C), momentem obrotowym 10 Nm.

Gdy śruby są już dokręcone, dźwignia zostanie automatycznie dopasowana do trzonu.

Zamocuj dźwignię, używając śruby-podkładki-pokrętła (E) oraz kłódki (B), jak pokazano na obrazku.
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- Typ CMP2

Zestaw zawiera:

A) Wielowypustowy wałek

B) 1 maska ustawienia dźwigni

C) 2 wkręty z łbem wpuszczanym stożkowym z gniazdem 6-ktn

D) 1 dźwignia

E) 1 śruba mocująca pokrętło

F) 1 rozszerzony korpus aluminiowy z sześciokątnymi nakrętkami

G) 1 pokrętło mocujące dźwignię

Dysk zaworu został wcześniej zamontowany do korpusu. 

Położyć zawór na płaskiej powierzchni. 

Upewnij się, że dysk wytworzony z:

  - SINT® nazwa własna WAM® widoczna na dysku jest skierowana do góry.

  - ŻELIWO, dolna płaska część dysku skierowana do góry.

  - STALI NIERDZEWNEJ wielowypustowy wałek skierowany jest w lewą stronę.

Usuń zabezpieczenie z trzonu dysku.

Włożyć wałek z tuleja (A) w korpus (F). 

Umocuj korpus (F) zaworu za pomocą śrub i okrągłych podkładek (C) przy użyciu momentu obrotowego 36Nm.

Załóż maskę ustawienia (B) do korpusu (F) przy użyciu śrub i dwóch podkładek oraz nakrętki ustalającej (E).

Załóż dźwignię (D) na wielowypustowy wałek i zamocuj ją przy użyciu śrub i podkładek (G).
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Zestaw siłownika pneumatycznego

- Typ CP

Korpus zaworu

Rys.1
Rys. 2 Rys. 3

Zestaw obejmuje:
  -  1 siłownik elektropneumatyczny + podstawa (nie dostarczana jeśli siłownik jest przygotowany do zaworów 

elektromagnetycznych Namur)
  - 2 śruby z łbem 6-ktn
  - przyłącza pneumatyczne nie zamontowane na siłowniku (przyłącza występujące w wersjach Namur)
Połóż zawór (A) na poziomej powierzchni. 
Upewnij się, że w przypadku dysku wykonanego z:
  - SINT® nazwa własna WAM® widoczna na dysku jest skierowana do góry
  - ŻELIWA, dolna płaska część dysku skierowana do góry
  - STALI NIERDZEWNEJ wielowypustowy wałek skierowany jest w prawą stronę (Rys. 2).

Ważne

PONIŻSZE INSTRUKCJE SĄ WAŻNE JEDYNIE W PRZYPADKU MONTAŻU SIŁOWNIKA NA ZAWORZE. 
INSTRUKCJE TE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZY INSTALACJI ZAWORU.

Usuń zabezpieczenie z trzonu.
Otwórz zawór, ustawiając dysk w położeniu 90°.
Zamontuj dwa przyłącza do siłownika.
Przed montażem siłownika, upewnij się, że tłok jest całkowicie wepchnięty do przedniej pokrywy, poprzez 
obracanie wałka przy użyciu klucza w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do jego zatrzymania (Rys.1).
Załóż siłownik pneumatyczny (B) na wielowypustowy wał korpusu zaworu - (Rys.2). 
Włóż dwie śruby (C) do otworów i dokręć przy użyciu klucza i momentu obrotowego 36Nm.
Przeprowadź test działania.
Jeśli zawór nie zamyka się całkowicie,  mimo całkowitego wycofania tłoka, postępuj zgodnie z Rys. 3:
1) Odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
2) Poluzuj dużą nakrętkę (E) i śrubę z gniazdem (D) na przeciwnym końcu siłownika.  
3) Zepchnąć dysk zaworu w dół, aż do pełnego zamknięcia.
4)  Dokręć śrubę z gniazdem (D) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż poczujesz opór i dokręć nakrętkę (E) 

w celu zablokowania śruby z gniazdem.
Dla tandemu CP126 oraz CP126 podtrzymaj podtrzymaj ciężar siłownika za pomocą zamocowanych wspor-
ników.
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Zestaw siłownika elektromechanicznego

- Typ AE

Zestaw obejmuje:

A) 1 siłownik elektryczny

B) 2 śruby z łbem 6-ktn.

Położ zawór na płaskiej, poziomej powierzchni. 

  - SINT® nazwa własna WAM® widoczna na dysku jest skierowana do góry;

  - ŻELIWA, dolna płaska część dysku skierowana do góry;

  - STALI NIERDZEWNEJ wielowypustowy wałek skierowany jest w prawą stronę (Rys).

Usuń zabezpieczenie z trzonu.

Zepchnij dysk zaworu w dół, aż do całkowitego zamknięcia.

Zamontuj silnik przekładniowy  (A) na wale wielowypustowym, tak by oś silnika elektrycznego była równoległa 
do powierzchni pracy (Rys. 1).

Zamocuj silnik przekładniowy przy użyciu dwóch dostarczonych śrub (B) i dokręć te śruby przy użyciu klucza 
momentem obrotowym 36 Nm.

Wymagana jest instalacja układu wyłaczników krańcowych mechanicznych lub indukcyjnych.
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5.7 Podłączenie elektryczne

Niebezpieczeństwo – Uwaga

Urządzenie nie jest wyposażone w układ elektryczny. Podłączenie do źródła zasilania musi zostać 
przeprowadzone przez elektryka. 
Zapewnij linię podłączeniową do zasilania urządzenia zgodnie z założeniami prawnymi i biorąc pod 
uwagę wymagania środowiskowe dotyczące instalacji i przewidziane warunki działania.

Żadne z podstawowych urządzeń nie wymaga podłączenia do prądu.

Instalator musi wyposażyć maszynę w specjalne przyciski start/stop, przycisk awaryjnego zatrzymania, przy-
cisk resetujący po zatrzymaniu awaryjnym i mikrołączniki dla luków inspekcyjnych, zgodnie z istniejącymi 
regulacjami.

Przed podłączeniem, należy upewnić się, że napięcie i natężenie prądu odpowiada wartościom wskazanym 
na tabliczce umieszczonej na elektrycznym silniku. Przed rozpoczęciem działań na urządzeniu należy odłą-
czyć zasilanie i zastosować odpowiednie zabezpieczenia, by nie pozwolić przez przypadek na ponowne pod-
łączenie. 

Należy używać kabli elektrycznych posiadających odpowiedni przekrój dla przepływu prądu do silnika urzą-
dzenia. 

Rodzaj podłączenia do silnika zależy od wartości dostępnego napięcia; należy odnieść się do diagramu oka-
blowania dostępnego dla każdego rodzaju silnika. 

Ilustracja poniżej przedstawia diagram okablowania dla silnika dostarczonego przez WAM®. Należy odnieść 
się do podręcznika dostępnego na www.wamgroup.com
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5.9 Przegląd

Ważne

Gdy instalacja została zakończona, upoważniony personel musi przeprowadzić ogólny test, by upew-
nić się, że zostały spełnione warunki bezpieczeństwa.

Upoważniony personel musi także sprawdzić:
  -  Czy granica błędu liniowości zaworu mieści się w określonych wartościach (patrz odpowiedni paragraf);
  - Czy wewnątrz zaworu nie pozostał żaden materiał, lub narzędzie,
  - Czy śruby mocujące zostały dokręcone przy użyciu wskazanego momentu obrotowego;
  - Czy poziom oleju w przekładni siłownika jest prawidłowy.

Przed uruchomieniem zaworu należy:
  -  Upewnić się, że urządzenie, w którym został on zainstalowany spełnia wymogi Dyrektywy 2006/42/WE i 

innych znaczących dyrektyw oraz obowiązujące normy bezpieczeństwa.
  -  Upewnić się, że otwór wlotowy i wylotowy zaworu są podłączone do końcowego urządzenia, lub maszyny, w celu 

zapobieżenia dostępu do niebezpiecznego obszaru.
  - Upewnić sie, że zostały spełnione warunki działania.
  - Upewnić się, że wersje do produktów spożywczych (model AI) zostały prawidłowo oczyszczone i odkażone.

Instalator musi wyposażyć maszynę w specjalne przyciski start/stop, przycisk awaryjnego zatrzymania, przy-
cisk resetujący po zatrzymaniu awaryjnym i mikroprzełączniki dla luków inspekcyjnych, zgodnie z istniejącymi 
regulacjami.

W fazie testowej, należy upewnić się, że kierunek obrotu silnika odpowiada kierunkowi wskazanemu przez 
strzałkę na silniku.

Jeśli kierunek jest przeciwny, należy zamienić podłączenie kabli do zacisków. 

Przed jakąkolwiek interwencją, należy odłączyć zasilanie i zastosować odpowiednie zabezpieczenia, by zapo-
biec przypadkowemu ponownemu podłączeniu zaworu. 

Przed działaniem na urządzeniu za każdym razem, należy upewnić się, że zabezpieczenia są obecne i dzia-
łają prawidłowo.

Podczas dokonywania tego sprawdzenia, należy upewnić się, że obracanie się dysku zaworu nie powoduje 
żadnych obrażeń osób ani uszkodzenia mienia.

Instalator musi podłączyć przyrząd do system uziemienia urządzenia.

5.8 Podłączenie do sprężonego powietrza

Żadne z podstawowych urządzeń nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza.

Przy użyciu siłowników pneumatycznych, instalator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podłączenie rur 
ze sprężonym powietrzem i zapewnienie zabezpieczeń na wypadek nagłego rozłączenia się rur.

Odpowiednie instrukcje dotyczące właściwego siłownika znajdują się na stronie www.wamgroup. com.
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Uruchomić urządzenie bez obciążenia, by sprawdzić, czy dysk zaworu obraca się prawidłowo i z łatwością;

Pracować zaworem przez 1-3 minuty, by upewnić sie, że działa prawidłowo.  

W przypadku występowania:

  - Dziwnego hałasu;

  - Przegrzewania się silnika i/lub skrzyni biegów;

  - Tarcia dysku o wewnętrzne uszczelnienie;

  - Zbyt małego momentu obrotowego by otworzyć/zamknąć zawór.

Należy przerwać pracę zaworu i usunąć przyczynę złego funkcjonowania.

Niebezpieczeństwo – Uwaga
Przy dobieraniu wielkości zaworu sprawdź, czy nie występuje żadna chemiczna niezgodność pomię-
dzy materiałem a elementami zaworu.
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6.1 Rozpoczęcie produkcji

Przed uruchomieniem zaworu, upoważniony operator odpowiedzialny za proces produkcji, musi upewnić się, 
czy wszystkie zainstalowane  urządzenia zabezpieczające są obecne, i czy przestrzega się warunków pracy 
(prawidłowe podłączenie otworów wlotowego i wylotowego i odpowiednie zabezpieczenia itd.).

Szczególnie w przypadku materiałów, które mają tendencję do zastygania i gęstnienia podczas dłuższych 
okresów przechowywania, należy upewnić się, że na w przejściach wału nie znajduje się żaden pozostały 
materiał. Jeśli tak, należy dokładnie umyć ten element.

Uruchomić zawór bez użycia materiału. Jeśli zawór działa prawidłowo, należy doprowadzić materiał i przejść 
do standardowej obsługi.

Ważne

W przypadku nadmiernego hałasu, silnych wibracji itd, należy zatrzymać działanie zaworu i zgłosić 
problem osobie odpowiedzialnej i upoważnionej do interwencji i przywrócenia prawidłowego działania.
Nie wolno używać urządzenia w razie uszkodzenia.

Obsługa

Zależnie od rodzaju urządzenia, zawór może być obsługiwany ręcznie, elektro-pneumatycznie, lub za pomocą 
silnika przekładniowego. W dwóch ostatnich przypadkach, zawór jest zarządzany z poziomu zdalnego panelu, 
lub lokalnego sterowania.

Waga słupa materiału nie może przewyższać wytrzymałości ruchomych części zaworu.

Regularne czyszczenie zwiększa okres przydatności urządzenia. Odnosi sie to szczególnie do tych zastoso-
wań, w których użyte materiały albo mają tendencję do zastygania, albo gęstnieją podczas długiego przecho-
wywania.

Ważne

Waga materiału naciskająca na dysk nie może być większa niż maksymalny statyczny moment obro-
towy. 
Ponieważ trudno jest dokładnie wyliczyć tę wagę ze względu na różnorodność właściwości używanych 
materiałów, przyjmuje się, że na poziomie gęstości < 1,13 kg/dm3 nie powinny występować problemy w 
standardowych silosach i lejach. 
Przy stosowaniu materiałów o większej gęstości usypowej, należy porozumieć się z obsługą klienta. 
Przy granulkowatym, sypkim, lub włóknistym materiale, zaleca się stosowanie dysków żeliwnych lub 
304SS.

Ważne

Uruchamiaj zawór zawsze, gdy napływa materiał.
Te zawory zostały specjalnie zaprojektowane do pracy z sypkimi i granulowanymi materiałami.
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6.3 Wyłączenie maszyny na koniec cyklu pracy

Nie istnieje specjalna procedura wyłączenia.

Zatrzymanie maszyny następuje po odłączeniu siłownika. Zaleca się osuszenie zaworu na koniec każdego 
dnia pracy. Jest to szczególnie ważne, gdy przepływający materiał ma tendencję do twardnienia i gęstnienia, 
gdy pozostaje bez ruchu przez pewien okre.

6.2 Czyszczenie zaworu po wystąpieniu blokady

Jeśli, podczas normalnego działania, odnotuje się, że siłownik zaworu porusza się stopniowo pod obciąże-
niem, po czym zatrzymuje się, prawdopodobnie przyczyną jest zaczopowanie materiału.

Niebezpieczeństwo – Uwaga
Upoważniony operator musi ściśle stosować się do regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa 
w miejscu pracy i zastosować odpowiednie środki ochronne przeciw wypadkom w pracy. 
Szczególnie nie należy wkładać rąk do wlotu/wylotu zaworu, jeśli dysk nie został zablokowany bez-
piecznie za pomocą zewnętrznych środków.

Niebezpieczeństwo – Uwaga
Odłącz urządzenie od wszelkich źródeł zasilania i podejmij stosowne kroki, by zapobiec przypadkowe-
mu ponownemu jego podłączeniu.

Należy postępować jak poniżej.
  - Odciąć zasilanie siłownika zaworu lub zablokować ręczną dźwignię w stałej pozycji bezpieczeństwa.
  -  Usunąć rękaw wylotowy i upewnić sie, że wylot nie jest zablokowany przez materiał, lub nagromadzony 

produkt i wyczyścić go za pomocą narzędzia, jeśli to konieczne.

Niebezpieczeństwo – Uwaga
Nigdy nie wkładaj rąk do wnętrza zaworu.

6.4 Długie przerwy w pracy urządzenia

Gdy zawór nie jest używany przez dłuższy okres, należy postępować, jak opisano poniżej.
1) Opróżnić zawór z produktu, by zapobiec jego stwardnieniu.
2) Wyczyścić zawór (patrz “Czyszczenie urządzenia”).
3) Nasmarować połączenie pomiędzy zaworem, a siłownikiem.
4) Nasmarować elementy siłownika, jeśli to konieczne.
5) Naprawić zniszczone, lub uszkodzone części mechaniczne, jeśli to konieczne.
6) Odciąć zasilanie prądem.
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6.5 Ponowne użycie

Ważne

Jeśli urządzenie ma być używane w warunkach i z materiałami innymi niż używane poprzednio należy 
upewnić się, że przestrzegane są wskazówki z ustępu „Dozwolone użycie”. 

Przed ponownym użyciem zaworu po długiej przerwie w eksploatacji, należy postępować, jak opisano poniżej.
1) Sprawdzić główne nakrętki i śruby, żeby upewnić się, że są prawidłowo dokręcone.
2)  Wprowadzić urządzenie w stan bezpieczeństwa przed rozpoczęciem działania, upewniając się, że jest ona 

całkowicie opróżnione.
3)  Sprawdzić system podajnika i wszystkich części, na które długa przerwa w eksploatacji mogła mieć wpływ.
4)  Dokładnie wyczyścić urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w karcie produktu.
5)  Jeśli urządzenie ma działać w innych warunkach, lub przy użyciu innego materiału niż wcześniej, należy upewnić 

się, czy jest to zgodne z sekcją “WSKAZANIA UZYCIA”.
6) Uruchomić urządzenie (Patrz “Uruchomienie Produkcji”).
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Niebezpieczeństwo – Uwaga

Przed jakimkolwiek działaniem konserwacyjnym, należy włączyć wszystkie urządzenia zabezpieczają-
ce, by chronić osoby zaangażowane w działania, jak i przebywające w pobliżu urządzenia.
Wprowadź urządzenie w stan bezpieczeństwa.
Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej; w tym celu należy skonsultować się z osobą od-
powiedzialną za bezpieczeństwo procesu produkcji.

Ważne

Uchybienie w dokładnym przestrzeganiu instrukcji, może spowodować problemy i unieważnić gwa-
rancję.

- Tabela okresowych przeglądów/konserwacji

Element Operacja do wykonania Dzień Tydz. 1/
msc.

Co 6 
msc.

Co 2 
lata

Patrz  
instrukc-

ja

Urządzenie zabezpieczające Sprawdzenie działania •

Zawór
Usunięcie pyłu i 
pozostałości z zewnętrznej 
części

•

Wylot  zaworu

Sprawdzenie czy u wylotu 
nagromadził się zalegający  
materiał. Jeśli tak, należy 
wyczyścić go dokładnie, by 
usunąć wszelkie przesz-
kody przepływu

•

Uziemienie Integralność instalacji 
elektrycznej •

Uszczelka Sprawdzenie zużycia •

Tuleja Sprawdzenie zużycia •

Kołnierze Sprawdzić mocowania •

Wielowypustowe połączenie Sprawdzić i usunąć rdzę

Uszczelnienie i tuleja Wymienić • •

Wspornik siłownika Sprawdzanie stanu •

Znaki informacyjne i 
bezpieczeństwa

Sprawdzanie stanu i 
czytelności •

Ważne

Wymiana części zależy od używania zaworu i rodzaju przepływającego materiału.
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7.2 Smarowanie

Czynności smarowania muszą być przeprowadzone (patrz harmonogram przeglądów i konserwacji), przy uży-
ciu przewodzących smarów na następujące części:
  - Wielowypustowe trzony
  - Śruba kontaktu okablowania uziemiającego

7.1 Czyszczenie zaworu

Czyścić zewnętrzną stronę zaworu za pomocą odkurzacza, aby uniknąć rozproszenia pyłu do środowiska i 
otaczającego obszaru lub użyć wilgotnej szmatki.
Nie używać sprężonego powietrza.
Umyć zawór (po odkurzeniu pyłu) za pomocą strumienia wody o niskim ciśnieniu.
Przed uruchomieniem, zawory do zastosowań spożywczych (model AI), poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji 
przy pomocy szmatki z tkaniny/włókniny i sprayu dezynfekującego.
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8.1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas wymiany

Niebezpieczeństwo – Uwaga

Operacje związane z wymianą muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel techniczny 
posiadający szczególne umiejętności z danej dziedziny (mechanika, układy elektryczne, itp.).
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji, należy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i 
stosować urządzenia eliminujące ryzyko obrażeń ciała osób zaangażowanych w prace i znajdujących 
się w pobliżu.
Aktywować wszystkie urządzenia bezpieczeństwa przewidziane do zapobiegania dostępowi do elementów 
sterujących, które, w przypadku uruchomienia, mogłyby spowodować obrażenia ciała personelu 
wykonującego prace.
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8.2 Wymiana zużytych części

Uszczelnienie dysku i tuleje, które jako jedyne ulegają zużyciu w zaworach VFS, muszą być wymieniane okre-
sowo, zależnie od przepływającego materiału i sposobu działania.
Sugeruje się wymianę uszczelnienia i dysku co 2 lata, zgodnie ze wskazaniem w tabeli przeglądów okreso-
wych.
By uzyskać specyfikację części zamiennych, należy odnieść się do tabeli Części zamienne.
Należy postępować jak opisano poniżej.
1) Upewnić się, że zbiornik znajdujący się powyżej zaworu jest pusty.
2) Odłączyć źródła zasilania i zasilanie sprężonym powietrzem od siłownika.
3) Usunąć siłownik.
4) Usunąć zawór.

V1FS

V2FS

8

10

8
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5) Poluzować śruby (8) i usunąć je. Nie luzować nakrętek (10).

6) Oddzielić dwie części obudowy (3) i (5) za pomocą V1FS, podwójną część (3) za pomocą V2FS.

7) Oddzielić dysk od uszczelnienia i sześciokątne tuleje od korpusu zaworu.

8) Usunąć sześciokątne tuleje (6) od wałka dysku.

9) Usunąć uszczelnienie dysku (1) od dwóch końców wałka.

10) Zamocować nowe uszczelnienie na końcach wałka. Upewnić się, że nie zostało uszkodzone.

11) Nasunąć dwie nowe sześciokątne tuleje (6) przez końce wałka.

12)  Wprowadzić wałek do otworu wspornika siłownika. Upewnić się, że zostały prawidłowo założone dwie 
tuleje 6-ktn. (Rys. 2 ).

Rys. 2

13)  Założyć górną część obudowy zaworu. By prawidłowo zamontować uszczelnienie dysku, czopy na połów-
kach obudowy muszą być idealnie jeden nad drugim.

14)  Połącz części obudowy śrubami (8) i nakrętkami (10) i równo dokręć. Wkręć śruby (8) i mocno dokręć.

15) Ponownie zainstaluj zawór zgodnie z sekcją “Instalacja i mocowanie urządzenia”.

Zintegrowane uszczelnienia, zamontowane w wersji zaworu do produktów spożywczych (AI) powinny być 
indywidualnie pakowane w worki foliowe wewnątrz pudełka z kartonu.

Klient jest zobowiązany do zarejestrowania numeru partii uszczelnienia w celu identyfikacji uszczelnienia 
w przyszłości. Numer partii uszczelnienia jest podany w instrukcji czyszczenia i dezynfekcji znajdującej się 
wewnątrz opakowania.

8.3 Zwrot zaworu

Przy zwrocie zaworu należy użyć oryginalnego opakowania, jeśli zostało zachowane, w przeciwnym razie 
zamocować zawór do palety i pokryć nylonową folią kurczliwą, aby zabezpieczyć zawór jak najlepiej przed 
ewentualnymi uderzeniami podczas transportu. W każdym razie upewnić się, że w zaworze nie ma pozostałości 
materiału.
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8.4 Rozbieranie i likwidacja

Rozbiórkę zaworu należy zlecić personelowi wyspecjalizowanemu w przeprowadzaniu takich czynności, 
posiadającemu odpowiednie wyposażenie i umiejętności.
Zdemontować elementy zaworu; jeśli to konieczne, skontaktować się z producentem w celu uzyskania 
dalszych informacji.
Zdemontowane elementy należy posegregować według materiałów, z których zostały wykonane, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi „segregacji i usuwania odpadów”.
W odniesieniu do dyrektyw WEEE, elementy elektryczne i elektroniczne oznaczone specjalnym symbolem, 
muszą być usuwane w autoryzowanych punktach odbioru przeznaczonych do tego celu.
Nieautoryzowana utylizacja „odpadów elektrycznych i elektronicznych” (WEEE) podlega karze grzywny 
przewidzianej przez prawo dotyczące tej kwestii.
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PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

A) Zawór nie otwiera się, lub
     pozostaje otwarty.

1) Uformowane z materiału bryły 1) Rozebrać zawór, wyczyścić 
dokładnie i ponownie.

2) Zbyt wysoka gęstość usypowa. 2) Zastosować odciążenie masy w 
silosie / zasobniku.

3) Zbyt niskie ciśnienie powietrza w 
siłowniku.

3) Sprawdź, czy nie ma ujść 
powietrza  w przewodach; usuń je.

4) Zbyt niska moc napędu. 4) Sprawdź silnik elektryczny i 
zasilanie sieciowe, a następnie 
usuń usterkę.

B) Zawór przecieka
1) Zawór nie zamyka sie całkowicie. 1) Patrz poz. A

2) Zużyte uszczelnienie dysku 2) Wymienić uszczelkę dysku.

9.1 Rozwiązywanie problemów

Drobne problemy można rozwiązać bez konsultacji ze specjalistą.

Poniższa tabela zawiera listę najbardziej powszechnych problemów, możliwe przyczyny i środki zaradcze.

W przypadku szczególnie trudnych czynności, które nie są wspomniane w tabeli, należy skontaktować się z 
Działem obsługi klienta producenta.

Niebezpieczeństwo – Uwaga
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji należy „ustawić zawór w stanie bezpiecznym” (patrz 
„Glosariusz i terminologia”), postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Instrukcji obsługi 
i konserwacji” oraz zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
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9.2 Lista kontrolna w przypadku usterki

Jeśli po wykonaniu czynności sugerowanych w części „Rozwiązywanie problemów” nie udało się rozwiązać 
problemu związanego z urządzeniem, należy skontaktować się technikiem/instalatorem instalacji lub jej 
producentem.

Jeśli wymagana jest pomoc techniczna, oprócz danych zaworu, technik/instalator lub producent będzie 
potrzebować także informacji dotyczących instalacji, w której zainstalowany jest zawór, jego montażu i 
działania, w celu lepszej identyfikacji występującego problemu.

Oczywiście, wiele żądanych operacji kontrolnych zostało już wykonanych na różnych etapach montażu, testów 
i rozruchu danego zaworu.

Niebezpieczeństwo – Uwaga

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji należy „ustawić zawór w stanie bezpiecznym” (patrz 
„Glosariusz i terminologia”), postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Instrukcji obsługi 
i konserwacji” oraz zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

1)  Konieczne informacje
a) Opis problemu
b) Zdjęcie przedstawiające cały zawór i sposób jego instalacji
c) Rodzaj zaworu
d) Czy po dłuższych okresach wyłączenia z ruchu można bez problemów uruchomić zawór?
e) Czy wylot jest wolny od blokad, które mogą zmniejszać jego przekrój?
f)   Czy wielkość odpowietrzenia zasobnika / leja ważącego, do którego zawór rozładowuje materiał, jest do-

brana prawidłowo; czy jest ono czyste i działa prawidłowo?

2) Sprawdzenie silosu
a) Jakie nachylenie ma stożek?
b) Jak dużo materiału zawiera silos?
c) Czy silos jest wyposażony w płytę przegrodową? 
d) Czy silos jest wyposażony w fluidyzację/napowietrzanie? 
    Ile dysz lub podkładek ustawiono do stożka, jak są rozmieszczone i w jakiej odległości od kołnierza silosu?
    Ile wynosi ciśnienie robocze i czas cyklu pracy?
e) Czy silos został wyposażony w urządzenie wibracyjne lub młot?
    Ile wynosi cykl pracy?
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POJEDYNCZY ZAWÓR MOTYLKOWY DO PODŁĄCZEŃ RĘKAWA

ZAWÓR MOTYLKOWY Z PODWÓJNYM KOŁNIERZEM

V1FS, V2FS
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300 350 

350 400 

400 470 

Ø  A Ø  B

220 250 

228 290 

278 340 

328 390 

378 440 

440 530 

530 580 

Ø  C E

77 35 

77 35 

77 35 

77 35 

77 35 

85 50 

85 50 

F G

22x19 N°4 x Ø14 

22x19 N°4 x Ø14 

22x19 N°4 x Ø14 

22x19 N°8 x Ø14 

22x19 N°8 x Ø14 

28x25 N°8 x Ø14 

28x25 N°8 x Ø14 

Ø  H
DIN 5482

N
Nawiercenie

N°4 x Ø20 

N°4 x Ø20 

N°4 x Ø20 

N°8 x Ø20 

N°16 x Ø20 

N°8 x Ø20 

N°16 x Ø20 

P
Falcowanie zewnętrzne

220 22°30’ 

228 22°30’ 

278 22°30’ 

325 11°15’ 

375 5°41’ 

440 10° 

530 4°30’ 

Ø  R α

80 M12 

80 M12 

80 M12 

80 M12 

80 M12 

80 M12 

80 M12 

T U

50 M10 

50 M10 

50 M10 

50 M10 

50 M10 

- - 

- - 

V Z

4 

5 

6.5 

7.5 

9 

16 

20.5 

kg

V2FS 150.

V2FS 100. 

V2FS 200.

V2FS 250.

V2FS 350.

V2FS 300.

V2FS 400.

 

TYP 

                      Wymiary w mm 
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ZAWÓR MOTYLKOWY DO PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

V2FS Al

ØU 

Ø
P 

ØN 

Ø
A 

Ø
B

 

Ø
C

 E
 

α

G
 

ØR 

ØH 

ØZ 

G
 

T 
V 

ØH 

α

Ø
N

 

ØP 

ØR 

E
 

Ø
C

 

Ø
B

 

Ø
A 

= 

F 

90 180 

145 200 

195 250 

245 300 

295 350 

Ø  A Ø  B

220 250 

228 290 

278 340 

328 390 

378 440 

Ø  C E

84 35 

84 35 

84 35 

84 35 

84 35 

F G

22x19 N°4 x Ø14 

22x19 N°4 x Ø14 

22x19 N°4 x Ø14 

22x19 N°8 x Ø14 

22x19 N°8 x Ø14 

Ø  H
DIN 5482

N
Nawiercenie

N°4 x Ø20 

N°4 x Ø20 

N°4 x Ø20 

N°8 x Ø20 

N°16 x Ø20 

220 22°30’ 

228 22°30’ 

278 22°30’ 

325 11°15’ 

375 5°41’ 

Ø  R α

80 M12 

80 M12 

80 M12 

80 M12 

80 M12 

T U

50 M10 

50 M10 

50 M10 

50 M10 

50 M10 

V Z

4 

5 

6.5 

7.5 

9 

kg

V2FS 150.

V2FS 100. 

V2FS 200.

V2FS 250.

V2FS 300.

 

TYP P
Falcowanie zewnętrzne

                      Wymiary w mm 
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11.0  CZĘŚCI ZAMIENNE

By zidentyfikować elementy wchodzące w skład zaworu, odnieś się do poniższych rysunków i tabeli.

Model V1FS....

1

•

2

•

5

•

6

•

4

•

6 •
3

•

POZYCJA ILOŚĆ OPIS RODZAJ
1 1 Uszczelka Element zużywający się
2 1 Dysk Element zużywający się
3 1 Górna obudowa Część zapasowa
4 1 Wspornik Część zapasowa
5 1 Dolna obudowa Część zapasowa
6 2 Sześciokątna tuleja Element zużywający się

V1FS
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11.0  CZĘŚCI ZAMIENNE

Model V2FS….

Seria:

POZYCJA ILOŚĆ OPIS RODZAJ
1 1 Uszczelka Element zużywający się
2 1 Dysk Element zużywający się
3 2 Obudowa Część zapasowa
4 1 Wspornik Część zapasowa
6 2 Sześciokątna tuleja Element zużywający się

1

•

2

•

3

•

6

•

4

•

6 •

3

•

V2FS
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11.0  CZĘŚCI ZAMIENNE

Model V2FSX…I/IT

Seria:

POZYCJA ILOŚĆ OPIS RODZAJ
1 1 Zintegrowana Uszczelka Element zużywający się
2 1 Dysk Element zużywający się
3 2 Obudowa Część dodatkowa
4 1 Klamra wspierająca Część dodatkowa
6 2 Sześciokątna tuleja Element zużywający się
7 Podkładka dystansowa Część dodatkowa

V2FS..I.

1

•

2

•

3

•

6

•

4

•

6 •

3

•

•

NBR (zatwierdzone 
przez FDA)

7

•
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Średnica gwintu
Moment dokręcenia [Nm]

Wytrzymałość 8.8 Wytrzymałość 10.9 Wytrzymałość 12.9 
M6 9.5 13.0 16.0
M8 23.0 32.0 39.0

M10 46.0 64.0 77.0
M12 80.0 110.0 135.0
M14 125.0 180.0 215.0
M16 195.0 275.0 330.0
M18 270.0 390.0 455.0
M20 385.0 540.0 650.0
M22 510.0 720.0 670.0
M24 660.0 930.0 1100.0
M27 980.0 1400.0 1650.0
M30 1350.0 1850.0 2250.0

A1 Tabela momentu dokręcenia śrub i nakrętek

Korek wlewu oleju, odpowietrznika, i poziomu oleju w reduktorze                              Moment dokręcenia
16 -18 [Nm]




