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INSTRUCłIUNI DE ÎNTREłINERE ŞI EXPLOATARE PENTRU SERIA ESM86
Ventil electromagnetic cu 2 căi
Mediu de lucru: apă şi aer
1. Caracteristici generale
1.1 corp din alamă, părŃi interne din oŃel inoxidabil
1.2 acŃiune indirectă (servocomandat) cu diafragma de control din NBR, EPDM sau FPM
1.3 bobină din PBT 150ºC (IMQ) ED 100%, Ta=80ºC, TF=120ºC pentru serviciu continuu, izolaŃia conductorilor
de cupru clasa H 180ºC
1.4 conectare electrică cu fişă tripolară conform DIN 43650 (protecŃie IP65)
1.5 temperatură de funcŃionare: NBR 90ºC, EPDM 130ºC, FPM 150ºC
1.6 ventilul poate fi instalat în diferite poziŃii
1.7 presiune diferenŃială minimă de operare 0,3 bar, presiune diferenŃială maximă de operare 10bar
2. Instalare
2.1 înainte de montare asiguraŃi-vă că toate Ńevile sun curate (nu au urme de sudură, bucăŃi de metale,
fitinguri, materiale de etanşeizare)
2.2 se recomandă izolarea porturilor cu teflon
2.3 direcŃia de curgere prin ventil este indicată de săgeata de pe corpul ventilului
2.4 se poate instala în diferite poziŃii, este recomandată totuşi, instalarea cu bobina în sus, instalarea în
această poziŃie previne depunerile de impurităŃi în cavitatea ventilului (creşte durata de viaŃă)
2.5 montarea unui filtru de impurităŃi în amonte previne depunerile de impurităŃi în ventil
2.6 nu răsuciŃi ventilul pe Ńeavă (pentru înfiletare) Ńinându-l de bobină
2.7 Ńevile trebuiesc fixate ferm de perete astfel încât ventilul să nu fie tensionat
2.8 asiguraŃi-vă că Ńeava de impuls a pilotului din portul de intrare nu este obturată de capetele Ńevii sau de
banda de etanşeizare. Intrarea şi ieşirea din ventil trebuiesc să fie libere şi neobstrucŃionate.
2.9 AsiguraŃi-vă că tensiunea de alimentare este corespunzătoare cu cea înscrisă pe bobină
2.10
Corpul ventilului (la diametrele mari) trebuie susŃinut folosind găurile speciale de montare din
corpul ventilului sau cu coliere dacă este necesar decât să fie lăsat să se susŃină pe Ńeavă.
2.11
Modelele de 3” (cod 8621) sunt echipate standard cu o diuză ce reduce viteza de închidere a
ventilului pentru a reduce loviturile de berbec cauzate de presiune un set de 4 diuze sunt livrate standard.
Pentru protecŃia diuzei este montat un filtru.
3. Instalarea electrică
3.1 înainte de a înlocui o bobină, verificaŃi întotdeauna tensiunea şi frecvenŃa înscrise pe bobină
3.2 conectarea împământării este obligatorie
3.3 bobina poate fi rotită oricât în jurul axei sale deşurubând puŃin piuliŃa din vârful axului, după alegerea
poziŃiei adecvate se va strânge piuliŃa ferm
3.4 terminalul plat = împământare
3.5 partea internă a fişei de conectare poate fi rotită 4x90º
3.6 cuplu de strângere a fişei de conectare 1 Nm
4. Probleme în funcŃionare
VerificaŃi porturile de conectare pe Ńeavă, presiunea de operare şi tensiunea de alimentare. AsiguraŃi-vă că
Ńeava de impuls din portul amonte este curată şi nu este obturată. Dacă bobina nu atrage: scurtcircuit sau
întrerupere în bobină, nucleul ventilului în ax este blocat de impurităŃi sau corpuri străine. Blocarea internă
a ventilului poate produce scurtcircuitarea bobinei la versiunile cu alimentare în curent alternativ. VerificaŃi
dacă presiunea diferenŃială este de cel puŃin 0,3 bar dar nu mai mare de 10 bar.
5. Demontarea ventilului pentru înlocuirea pieselor de schimb
DeşurubaŃi cele 4 şuruburi din partea superioară a corpului ventilului. ÎndepărtaŃi diafragma şi înlocuiŃi
părŃile defecte. Pilotul poate fi scos după demontarea piuliŃei de blocare a bobinei şi scoaterea acesteia.
Pentru piesele de schimb a se vedea graficul de pe verso.
Marcaj CE – declaraŃia producătorului
Produsele noastre sunt marcate CE:
- în conformitate cu Directiva Europeană 72/23/CEE şi 93/68/CEE (materiale electrice destinate
a fi utilizate în anumite limite)
- în conformitate cu Directiva Europeană 97/23/CEE (echipamente sub presiune), s-a stabilit în
urma testelor făcute că produsele noastre aparŃin maximului din clasa I.
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