Instruktionsvejledning
Unique Enkeltsædet ventil – standard og modsatvirkende

ESE00202-DA13

2018-12

Oversættelse af originale instruktioner

Indholdsfortegnelse
Indholdet i denne manual gælder på udgivelsestidspunktet, men kan ændres uden forudgående varsel.

1. EF-overensstemmelseserklæring

..................................................................

4

2. Sikkerhed ...............................................................................................
2.1. Vigtige oplysninger ................................................................................
2.2. Advarselssymboler ................................................................................
2.3. Sikkerhedsforanstaltninger .......................................................................

5
5
6
7

3. Installation ..............................................................................................
3.1. Udpakning/leverance .............................................................................
3.2. Generel installation ................................................................................
3.3. Indsvejsning .......................................................................................
3.4. Oplysninger om genanvendelse .................................................................

9
9
11
13
14

4. Betjening ................................................................................................
4.1. Betjening ...........................................................................................
4.2. Fejlfinding ..........................................................................................
4.3. Anbefalet rengøring ...............................................................................

15
15
17
18

5. Vedligeholdelse ........................................................................................
5.1. Generel vedligeholdelse ..........................................................................
5.2. Adskillelse af ventil ................................................................................
5.3. Skift af kegletætning ..............................................................................
5.4. Ventilsamling ......................................................................................
5.5. Aktuatortyper ......................................................................................
5.6. Aktuatortyper ......................................................................................
5.7. Demontering af fuldt servicerbar aktuator (aftageligt åg med bolte/2006-Juni 2016) ......
5.8. Demontering af fuldt servicerbar aktuator (åg uden bolte/Juni 2016 -> ) ...................
5.9. Montering af fuldt servicerbar aktuator .........................................................
5.10. Ændring af pneumatisk bevægelse på fuldt servicerbar aktuator (NC/NO) .................

19
19
21
23
26
27
28
32
33
33
34

6. Tekniske data ..........................................................................................
6.1. Tekniske data ......................................................................................

35
35

7. Stykliste og servicesæt ..............................................................................
7.1. Tegning ............................................................................................
7.2. Unique Enkeltsædet ventil – Lukkeventil .......................................................
7.3. Unique Enkeltsædet ventil - Skifteventil ........................................................
7.4. Tegning ............................................................................................
7.5. Unique Enkeltsædet ventil modsatvirkende - Lukkeventil ....................................
7.6. Unique Enkeltsædet ventil modsatvirkende – Skifteventil .....................................
7.7. Servicerbar aktuator ..............................................................................

37
37
38
40
43
44
46
48

3

1 EF-overensstemmelseserklæring

Revison af overensstemmelseserklæring: 2018-04-01

Det angivne firma

Alfa Laval Kolding A/S
Virksomhedsnavn

Albuen 31, DK-6000 Kolding, Danmark
Adresse

+45 79 32 22 00
Telefonnr.

erklærer hermed, at
Ventil
Betegnelse

Unique SSV PN10
Type

fra serienummer 1000000 til 70000000000

er i overensstemmelse med følgende direktiv med tilføjelser:
-

Maskindirektivet 2006/42/EF
Trykudstyrsdirektiv 2014/68/EU-kategori 1 og underlagt vurderingsprocedure Modul A. Må kun anvendes til væskegruppe 2.

Den person, der har autorisation til at udarbejde den tekniske fil, er også underskriver af dette dokument
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Global Product Quality Manager
Pumper, ventiler, fittings og tankudstyr

Lars Kruse Andersen

Titel

Navn

Kolding

2018-04-01

Sted

Dato

Underskrift

2 Sikkerhed
Farlige handlinger og andre vigtige oplysninger er fremhævet i denne manual.
Advarsler er fremhævet ved hjælp af specielle tegn.

2.1

Vigtige oplysninger

Læs altid manualen, før ventilen tages i brug!
ADVARSEL
Indikerer, at specielle procedurer skal følges for at undgå alvorlig personskade.
FORSIGTIG!
Indikerer, at specielle procedurer skal følges for at undgå beskadigelse af ventilen.

BEMÆRK!
Indikerer vigtige oplysninger, som forenkler eller præciserer procedurer.

Forskellige aktuatortyper til SSV-ventilen
I juni 2016 blev nedenstående ændring implementeret, og versionen "aftageligt åg med bolte" er dermed udfaset og erstattet af
versionen "åg uden bolte".
BEMÆRK!
Det er vigtigt at kontrollere for advarsler markeret på aktuatoren, når en aktuator serviceres – se tabellen herunder.
Aktuatortype

Ikke-servicerbar aktuator
Fjeder under belastning og
KAN IKKE åbnes

*

Fuldt servicerbar aktuator
Fjederholder og kan åbnes

Fuldt servicerbar aktuator
Fjederholder og kan åbnes

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0098

2200-0096

2200-0097

*) Låsetrådens åbning er låst,
når advarsel er markeret på
aktuator
Ikke-aftageligt åg
Ågtype

"Aftageligt åg med bolte".
"Åg uden bolte"
Hvis åget med bolte er
beskadiget, skal det udskiftes
med "åget uden bolte"

Ikke muligt at servicere
Ja
indvendigt (det er ikke muligt at
skifte stempels O-ringe)

Ja

Service

Markeret med advarsler

Ja

Nej

Nej

Produktionsår

Fra 2006

Fra 2006 til juni 2016

Fra juni 2016
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2 Sikkerhed
Farlige handlinger og andre vigtige oplysninger er fremhævet i denne manual.
Advarsler er fremhævet ved hjælp af specielle tegn.

2.2

Advarselssymboler

Generel advarsel

!

Ætsende stoffer

!
kg

Fare for personskade: (en ekstra gul mærkat på aktuatoren fra juni 2016)
Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under belastning!
(Låsetrådens åbning er låst).

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

!
kg

Fare for personskade (lasermarkeret på aktuatoren)
Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!
(Låsetrådens åbning er låst)

6

DO NOT DISASSEMBLE

2 Sikkerhed
Samtlige advarsler i manualen er angivet på denne side.
Følg nedenstående instruktioner nøje, så alvorlige personskader og/eller beskadigelse af ventilen undgås.

2.3

Sikkerhedsforanstaltninger

Aktuatorer
Hvis der anvendes støtteluft:

!
- Stød i aktuatoren må ALDRIG forekomme
– Støtteluft på højtryksaktuatorversioner er IKKE tilladt
Med henblik på at forebygge stød i aktuatoren og forhindre overskridelse af 10 bar produkttryk anbefaler Alfa Laval, at 3
bar støtteluft på fjedersiden i alle Unique SSV-aktuatorerne IKKE overskrides .
Hvis der tilføres støtteluft, skal der altid anvendes 3 bar udluftningsfittings = 9611995903.
Ved brug af 3 bar udluftningsfittingen forlænges også levetiden for aktuatorstemplets O-ring.

2200-01

68_1

Pos. nr. 5
For aktuatorer, der er produceret i årene 2005-2018, med serienummer fra 1000000 5999999 og fra 20000000000 - 59999999999, skal der altid anvendes ståladapter (pos 5)
= 9614065301
Moment = 30 Nm
Ø26 (Ø1”)
69_1
2200-01

Pos. nr. 5
For aktuatorer, der er produceret fra 2019 --> med serienummer fra 6000000 til 7000000 og
fra 60000000000 til 70000000000, skal der altid anvendes ståladapter (pos 5) = 9615374701
Moment = 15 Nm
Ø19 (Ø3/4”)

5

Alfa Laval anbefaler maks. 3 bar støtteluft
Anvend altid “3 bar udluftningsfittings” på støtteluft.
Alfa Laval varenummer = 9611995903

TD 461-990_2
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2 Sikkerhed
Samtlige advarsler i manualen er angivet på denne side.
Følg nedenstående instruktioner nøje, så alvorlige personskader og/eller beskadigelse af ventilen undgås.

Installation
Læs altid de tekniske data omhyggeligt igennem (se afsnit 6 Tekniske data).
Afbryd altid trykluft efter brug.
Rør aldrig ved bevægelige dele, hvis aktuatoren er tilsluttet trykluft.
Rør aldrig ventilen eller rørsystemet, når varme væsker behandles, eller ved sterilisering
Adskil aldrig ventilen, når ventilen og rørsystemet er under tryk
Adskil aldrig ventilen, når den er varm

!
!

Skær aldrig aktuatoren åben – fjeder under belastning – hvis markeret med denne advarsel

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

!
Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Betjening
Adskil aldrig ventilen, når ventilen og rørsystemet er under tryk
Adskil aldrig ventilen, når den er varm
Læs altid de tekniske data omhyggeligt igennem (se afsnit 6 Tekniske data).
Afbryd altid trykluft efter brug.
Rør aldrig ventilen eller rørsystemet, når varme væsker behandles, eller ved sterilisering
Rør aldrig ved bevægelige dele, hvis aktuatoren er tilsluttet trykluft.
Skyl altid grundigt med rent vand efter rengøring

!

Håndter altid lud og syre med stor forsigtighed

Vedligeholdelse
Læs altid de tekniske data omhyggeligt igennem (se afsnit 6 Tekniske data).
Afbryd altid trykluft efter brug.
Servicér aldrig ventilen, når den er varm.
Der må aldrig være tryk på ventilen eller rørsystemet ved service.
Stik aldrig fingrene ind gennem ventilportene, hvis aktuatoren er tilsluttet trykluft.
Rør aldrig ved bevægelige dele, hvis aktuatoren er tilsluttet trykluft.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele

!
!

Skær aldrig aktuatoren åben – fjeder under belastning – hvis markeret med denne advarsel

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

!
Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Transport
Sørg altid for, at trykluft er taget af
Sørg altid for, at alle forbindelser er afbrudt inden forsøg på at fjerne ventilen fra installationen
Tøm altid væske fra ventilerne inden transport
Brug altid de dertil beregnede løftepunkter, hvis de er defineret.
Sørg altid for tilstrækkelig fastgørelse af ventilen under transport – hvis der findes specialdesignet
emballage, skal den anvendes.

8

3 Installation
Instruktionsvejledningen er en del af leverancen. Læs instruktionerne grundigt.
Elementerne henviser til afsnittet med reservedelslisten og servicesættet.
Ventilen leveres som standard adskilt (til svejsning).
Ventilen er samlet før levering, hvis den leveres med fittings.

3.1

Udpakning/leverance

Trin 1
FORSIGTIG!
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlig for forkert udpakning.

Kontrollér leverancen for:
1. Komplet ventil, lukkeventil (RA) eller skifteventil
(RA) (se trin 3a, 3b, 3c og 3d).
2. Følgeseddel.

Trin 2
Aktuatorversionen kan bestilles enten som "fuldt servicerbar"
(ingen advarsel markeret på aktuator) eller som "ikke-servicerbar"
(advarsel markeret på aktuator).

Ikke-servicerbar aktuator

!
kg

Fuldt servicerbar
aktuator

*

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0095

2200-0097

* = lasermarkeret advarsel
Trin 3
3a
Lukkeventil:
1. Komplet aktuator.
2. Mellemdel (20).
3. Clamp (19).
4. Ventilkegle (23).
5. Ventilhus (22).

3b
Skifteventil:
1. Komplet aktuator.
2. Mellemdel (20).
3. 2 x clamp (19).
4. Ventilkegle (27).
5. Nederste ventilhus (22).
6. Ventilsæde (28).
7. Øverste ventilhus (26).

19
27
22

TD 461-020_1

20
26
UP

28
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3 Installation
Instruktionsvejledningen er en del af leverancen. Læs instruktionerne grundigt.
Elementerne henviser til afsnittet med reservedelslisten og servicesættet.
Ventilen leveres som standard adskilt (til svejsning).
Ventilen er samlet før levering, hvis den leveres med fittings.

3c
Lukkeventil - Modsatvirkende:
1. Komplet aktuator.
2. Mellemdel (20).
3. 3 x clamp (19).
4. Ventilkegle (23).
5. 2 x øverste ventilhus (26).
6. Ventilsæde (28).
7. Nederste mellemdel (33).

UP

TD 461-021_1

3d
Skifteventil - Modsatvirkende:
1. Komplet aktuator.
2. Mellemdel (20).
3. 4 x clamp (19).
4. Øverste ventilkegle (34).
5. Nederste ventilkegle (35).
6. 3 x øverste ventilhus (26).
7. 2 x ventilsæder (28).
8. Nederste mellemdel (33).
UP

TD 461-022_1

Trin 4
Fjern eventuelt indpakningsmateriale fra ventilen/ventildelene.
Undersøg ventilen/ventildelene for synlige transportskader.
Undgå at beskadige ventilen/ventildelene.
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3 Installation
Læs instruktionerne nøje, og vær særligt opmærksom på advarslerne!
Ventilen har som standard svejseender, men kan også leveres med fittings.

3.2

Generel installation

Trin 1

!
- FORSIGTIG
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlige for en forkert installation.
- Afbryd altid trykluft efter brug.
- Læs altid de tekniske data omhyggeligt.
Se afsnit 6 Tekniske data.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under
belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning – hvis markeret med denne advarsel.
Trin 2
Luft

!

Bevægelige
dele!

Rør aldrig ved bevægelige dele, hvis aktuatoren er tilsluttet
trykluft.

Luft

Trin 3
For at undgå trykstød anbefales det at installere ventilen, så flowet
går imod lukkeretningen.

Undgå trykstød!
Luft

Der må aldrig forekomme trykstød i aktuatoren.
2200-0120

Flow

Flow

11

3 Installation
Læs instruktionerne nøje, og vær særligt opmærksom på advarslerne!
Ventilen har som standard svejseender, men kan også leveres med fittings.

Trin 4
Hvis der anvendes støtteluft:
Vær særligt opmærksom på trykstød i aktuatoren pga. støtteluft.
Der må aldrig forekomme trykstød i aktuatoren.

Luft

*
*) Vær forsigtig ved brug af støtteluft på fjedersiden og et
højt produkttryk over keglen, da det kan medføre en kraftig
"trykstødseffekt", som kan beskadige aktuatoren.
Brug Alfa Laval artikelnr. 9611995903, som sikrer maks. 3 bar
støttelufttryk.
.Alternativt aflastes produkttrykket, mens keglen aktiveres..

(Luft)

Produkttryk
2200-0121

Trin 5
Undgå overbelastning af ventilen.
Vær opmærksom på følgende:
Risiko for beskadigelse!
-

Vibrationer.
Termisk udvidelse af rørsystemet.
For meget svejsning.
Overbelastning af rørsystemet.

Trin 6
Sørg for, at hullet til lækregistrering i ventilhuset:
1. er synligt, når ventilen er monteret lodret
2. altid peger nedad med henblik på selvtømning, når ventilen er monteret vandret.

*
2200-0172

*
* = Hul til lækregistrering
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3 Installation
Læs instruktionerne omhyggeligt.
Ventilen leveres adskilt for at lette indsvejsningen.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet.
Kontrollér, at ventilen fungerer tilfredsstillende efter svejsning.

3.3

Indsvejsning

Trin 1
Ventiler med mere end ét ventilhus skal altid installeres, så
pakningerne mellem ventilhusene kan udskiftes. Svejs ikke mere
end ét ventilhus på systemet.
A (mm)

B (mm)

DN25/25 mm

*

630

DN40/38 mm

*

700

DN50/51 mm

*

750

DN65/63,5 mm

*

740

DN80/76 mm

*

800

DN100/101,6 mm

*

790

Ventilstørrelse

B (inkl. top)

TD 461-015

A*

* Afhængigt af huskombination og rørføring.
Trin 2
Saml ventilen i henhold til fremgangsmåden på side 26.
Følg advarslerne nøje!

Trin 3
Kontrol før brug:
1. Slut trykluft til aktuatoren.
2. Åbn og luk ventilen flere gange for at sikre, at den fungerer
tilfredsstillende.
Følg advarslerne nøje!

Luft

Luft
Åbn/luk!
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3 Installation
Læs instruktionerne omhyggeligt.
Ventilen leveres adskilt for at lette indsvejsningen.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet.
Kontrollér, at ventilen fungerer tilfredsstillende efter svejsning.

3.4

Oplysninger om genanvendelse

• Udpakning
-

Emballagemateriale består af træ, plastmaterialer, papkasser og i nogle tilfælde af fastgørelsesstropper i metal
Træ og papkasser kan genbruges, genanvendes eller bruges til energigenvinding
Plastmaterialer skal genanvendes eller afbrændes på et godkendt affaldsforbrændingsanlæg
Fastgørelsesstropper i metal skal sendes til materialegenanvendelse

• Vedligeholdelse
-

Under vedligeholdelse udskiftes olie og sliddele i maskinen
Alle metaldele skal sendes til materialegenanvendelse
Udtjente eller defekte elektroniske dele skal sendes til en godkendt facilitet med henblik på materialegenanvendelse
Olie og alle ikke-sliddele af metal skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale forskrifter

• Skrotning
-

Når udstyret har nået slutningen på sin levetid, skal det genanvendes i henhold til relevante lokale forskrifter. Ud over
selve udstyret skal der også tages højde for eventuelle farlige væskerester. Disse skal håndteres på en passende måde. I
tvivlstilfælde eller i tilfælde, hvor der ikke findes nogen lokale forskrifter, bedes du kontakte det lokale Alfa Laval-salgskontor
Forsøg ikke at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under belastning – hvis markeret med denne advarsel.
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4 Betjening
Læs instruktionerne nøje, og vær særligt opmærksom på advarslerne!
Kontrollér, at ventilen virker tilfredsstillende.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet.

4.1

Betjening

Trin 1

!
- FORSIGTIG
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlige for en forkert installation.
- Afbryd altid trykluft efter brug.
- Læs altid de tekniske data omhyggeligt.
Se afsnit 6 Tekniske data.
- Brug altid originale Alfa Laval-reservedele.
Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af
originale Alfa-reservedele.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under
belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning – hvis markeret med denne advarsel.

Trin 2

!

Fare for forbrænding!

Rør aldrig ventilen eller rørsystemet, når varme væsker behandles
eller ved sterilisering

Trin 3

!

Luft

Bevægelige
dele!

Rør aldrig ved bevægelige dele, hvis aktuatoren er tilsluttet
trykluft.

Luft
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4 Betjening
Læs instruktionerne nøje, og vær særligt opmærksom på advarslerne!
Kontrollér, at ventilen virker tilfredsstillende.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet.

Trin 4
Smøring af ventiler:
1. Sørg for jævn bevægelse mellem læbetætning (A) og
og keglestang (B).
2. Smør om nødvendigt læbetætningen med Klüber Paraliq GTE
703
(se side 19).

Lukkeventil

Skifteventil

A
B

A
B
2200-0087

2200-0089

Trin 5
Smøring af aktuator:
1. Kontrollér, at aktuatoren bevæger sig tilfredsstillende
(aktuatoren er smurt før levering).
2. Smør om nødvendigt alle tætninger med Molykote Longterm
2 plus.

2200-0092
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4 Betjening
Vær opmærksom på eventuelle fejl. Læs instruktionerne omhyggeligt.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet.

4.2

Fejlfinding

BEMÆRK!
Ved udskiftning af eventuelle defekte dele skal instruktionerne for vedligeholdelse følges nøje – se side 19.
Problem

Årsag/følgevirkning

Afhjælpning

Ekstern produktlækage

Slidt eller beskadiget læbe
tætning og/eller O-ring

-

Udskift tætninger
Udskift med tætninger af en
anden gummitype

Intern produktlækage

-

Slidt eller produktpåvirket
kegletætning

-

Udskift tætningen
Udskift med en tætning af en
anden gummitype

-

Produktbelægninger på
sædet og/eller keglen

-

Hyppig rengøring

-

Produkttrykket overskrider
aktuatorspecifikation

-

Udskift med en højtryksaktuator
Brug ekstra luft på fjedersiden
(overskrid ikke 3 bar). Alfa Laval varenummer
= 9611995903.
Se afsnit 2.3 Sikkerhedsforanstaltninger og
afsnit 3.2 Generel installation, Step 4
Reducér produkttrykket

Se afsnit 2.3 Sikkerhedsforanstaltninger

Trykstød

Flowretningen er den
samme som lukkeretningen

-

Ventilen
åbner/lukker ikke

Produkttrykket overskrider
aktuatorspecifikation

-

Flowretningen skal være
modsat lukkeretningen. Se afsnit 3.2 Generel
installation,Step 3
Sørg for at drøvle udluftningen af
magnetventilen i
toppen
Udskift med en højtryksaktuator
Reducér produkttrykket
Tilfør ekstra luft på fjedersiden. Brug altid
trykaflastningsfittings (3 bar) på støttesiden.
Alfa Laval varenummer = 9611995903

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under belastning – hvis markeret med denne advarsel.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under belastning!
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4 Betjening
Ventilen er konstrueret til at blive renset på stedet (CIP).
Læs instruktionerne nøje, og vær særligt opmærksom på advarslerne!
NaOH = Kaustisk soda.
HNO3 = Salpetersyre.

4.3

Anbefalet rengøring

Trin 1

Ætsningsfare!

Håndter altid lud og syre med stor forsigtighed.
Anvend altid
gummihandsker!

Anvend altid
beskyttelsesbriller!

Trin 2

!

Fare for forbrænding!

Rør aldrig ventilen eller rørsystemet ved sterilisering.

Trin 3
Rens keglen og sæderne korrekt.
Følg advarslerne nøje.
Løft og sænk ventilkeglen kortvarigt!

Lukkeventil

Skifteventil

Trin 4
Eksempler på rengøringsmidler:
Brug rent vand, fri for klorider.
1. 1 % efter vægt NaOH ved 70o C

2. 0,5 % efter vægt HNO 3 ved 70o C

1 kg
NaOH

+

100 l
vand

=

Rengøringsmiddel.

2,2 l
33% NaOH

+

100 l
vand

=

Rengøringsmiddel.

Trin 5
1. Undgå overdreven koncentration af rengøringsmidlet.
2. Tilpas rengøringsflowet til processen.
3. Skyl altid grundigt med rent vand efter rengøring.
BEMÆRK
Rengøringsmidler skal opbevares/bortskaffes i henhold til
gældende regler/direktiver.
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0,7 l
53% HNO3

+

100 l
vand

=

Rengøringsmiddel.

Skyl altid!

Rent vand Rengøringsmidler

5 Vedligeholdelse
Servicer ventilen jævnligt.
Læs instruktionerne nøje, og vær særligt opmærksom på advarslerne!
Brug altid originale reservedele fra Alfa Laval. Hav altid et ekstra lager af gummitætninger og læbetætninger.
Kontrollér, at ventilen virker tilfredsstillende efter service.

5.1

Generel vedligeholdelse

Trin 1

!
- FORSIGTIG
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlige for en forkert installation.
- Afbryd altid trykluft efter brug.
- Læs altid de tekniske data omhyggeligt.
Se afsnit 6 Tekniske data.
- Brug altid originale Alfa Laval-reservedele.
Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af
originale Alfa-reservedele.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under
belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning – hvis markeret med denne advarsel.

Trin 2
Atmosfæretryk
påkrævet!

!
Servicér aldrig ventilen, når den er varm.

Fare for
forbrænding!

Der må aldrig være tryk på ventilen eller rørsystemet ved service.

Trin 3

Luft

!

Bevægelige
dele!

Stik aldrig fingrene ind gennem ventilportene, hvis aktuatoren
er tilsluttet trykluft.
Rør
aldrig ved bevægelige dele, hvis aktuatoren er tilsluttet trykluft.

Skærefare!
Luft
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5 Vedligeholdelse
Servicer ventilen jævnligt.
Læs instruktionerne nøje, og vær særligt opmærksom på advarslerne!
Brug altid originale reservedele fra Alfa Laval. Hav altid et ekstra lager af gummitætninger og læbetætninger.
Kontrollér, at ventilen virker tilfredsstillende efter service.
Nedenfor følger retningslinjer for vedligeholdelse og smøreintervaller. Bemærk, at retningslinjerne gælder ved almindelige
arbejdsbetingelser for ét skiftehold.

Produktberørte pakninger

Komplette aktuatorbøsninger

Forebyggende
vedligeholdelse

Udskift efter
12 måneder afhængigt
af arbejdsforholdene

Udskift efter
5 år afhængigt
af arbejdsforholdene

Vedligeholdelse efter
lækage (lækage
starter normalt langsomt)

Udskift ved
dagens afslutning

Udskift
om nødvendigt

-

-

Planlagt
vedligeholdelse

-

Smøring

Regelmæssig inspektion
for lækage og
jævn drift
Før en rapport for
ventilen
Brug statistikken til
planlægning af inspektion
Udskift efter lækage

Før montage
Klüber Paraliq GTE 703
eller lignende USDA H1
-godkendt olie/fedt

-

Regelmæssig inspektion
for lækage og
jævn drift
Før en rapport for
aktuatoren
Brug statistikken til
planlægning af inspektion
Udskift efter lækage

Før montering
Molykote Longterm 2 plus

Kontrol før brug:
Luft
1. Slut trykluft til aktuatoren.
2. Åbn og luk ventilen flere gange for at
sikre, at den fungerer tilfredsstillende.
Vær særlig opmærksom på advarslerne!

Luft
Åbn/luk!

Anbefalede reservedele
Servicesæt (se afsnit 7 Stykliste og servicesæt)
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne omhyggeligt. Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndter skrot korrekt.
NC = Normalt lukket.
NO = Normalt åben.
A/A = Luft/luftaktiveret.

5.2

Adskillelse af ventil

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

Trin 1
1a
Lukkeventil:
1. Slut trykluft til aktuatoren (kun NC).
2. Løsn og fjern klampe.
3. Afbryd trykluft (kun NC)
4. Løft aktuatoren af.
5. Løsn og fjern ventilkegle.
6. Fjern O-ring, læbetætning og bøsning i mellemdel.
(Brug bøsningsværktøj og gummihammer).
Bemærk! Undgå at beskadige bøsningen.
TD 461-959

Følg advarslerne nøje!

Bemærk!
Undgå at beskadige bøsningen.

Bemærk! Se afsnit 5.3 Skift af kegletætning for skift af
kegletætning.

1b
Skifteventil:
1. Slut trykluft til aktuatoren (kun NC).
2. Løsn og fjern nederste clamp.
3. Afbryd trykluft (kun NC)
4. Løft aktuatoren og det øverste ventilhus af.
5. Slut trykluft til aktuatoren (kun NO).
6. Løsn og fjern ventilkegle.
7. Afbryd trykluft (kun NO)
8. Fjern sæde og O-ringe.
9. Løsn og fjern øverste clamp.
10. Fjern det øverste ventilhus.
11. Fjern O-ring, læbetætning og bøsning i mellemdel.
(Brug bøsningsværktøj og gummihammer.
Se tegning, trin 1a).
Bemærk! Undgå at beskadige bøsningen.

UP

TD 461-044_2

Følg advarslerne nøje!
Bemærk! Se afsnit 5.3 Skift af kegletætning for skift af
kegletætning.

21

5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne omhyggeligt. Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndter skrot korrekt.
NC = Normalt lukket.
NO = Normalt åben.
A/A = Luft/luftaktiveret.

1c
Lukkeventil - Modsatvirkende:
1. Løsn og fjern nederste clamp.
2. Fjern nederste mellemdel og O-ring fra nederste hus.
3. Løsn og fjern midterste clamp.
4. Løft aktuatoren og det øverste ventilhus af.
5. Slut trykluft til aktuatoren (kun NC).
6. Løsn og fjern ventilkegle.
7. Afbryd trykluft (kun NC)
8. Fjern sæde og O-ringe.
9. Løsn og fjern øverste clamp.
10. Fjern det øverste ventilhus.
11. Fjern O-ring, læbetætning og bøsning i mellemdel.
(Brug bøsningsværktøj og gummihammer.
Se tegning, trin 1a).
Bemærk! Undgå at beskadige bøsningen.

UP

UP

Følg advarslerne nøje!

TD 462-004_2

Bemærk! Se afsnit 5.3 Skift af kegletætning for skift af
kegletætning.

1d
Skifteventil - Modsatvirkende:
1. Løsn og fjern nederste clamp.
2. Fjern nederste mellemdel og O-ring.
3. Løsn og fjern clamp mellem nederste og midterste
ventilhus
4. Løft aktuatoren og øverste + midterste ventilhus af.
5. Slut trykluft til aktuatoren (kun NC).
6. Løsn og fjern den nederste ventilkegle.
7. Afbryd trykluft (kun NC)
8. Fjern nederste sæde og O-ringe.
9. Slut trykluft til aktuatoren (kun NO).
10. Løsn og fjern clamp mellem midterste og øverste
ventilhus.
11. Fjern midterste ventilhus og øverste sæde samt O-ringe.
12. Afbryd trykluft (kun NO)
13. Løsn og fjern øverste clamp.
14. Fjern det øverste ventilhus.
15. Løsn og fjern øverste ventilkegle.
16. Fjern O-ring, læbetætning og bøsning i mellemdel.
(Brug bøsningsværktøj og gummihammer. Se tegning, trin
1a).
Bemærk! Undgå at beskadige bøsningen.
Følg advarslerne nøje!
Bemærk! Se afsnit 5.3 Skift af kegletætning for skift af
kegletætning.
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UP

UP

TD 462-003_2
UP

5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne omhyggeligt. Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndter skrot korrekt.
NC = Normalt lukket.
NO = Normalt åben.
A/A = Luft/luftaktiveret.

5.3

Skift af kegletætning

Trin 1
1. Fjern den gamle tætningsring med en kniv, skruetrækker eller
lignende.
Undgå at beskadige kegleoverfladen.
Hvis der bruges en skruetrækker, skal den placeres under
keglerillen (se tegning 1).
2. Smør den nye tætningsring med Paralique GTE 703, som
følger med servicesættet.
Brug kun en meget lille mængde smørefedt.
3. Monter tætningsringen på keglen uden at presse den ind i rillen.
Undgå at vride tætningsringen.
Brug en skruetrækker (to omdrejninger) til at montere
tætningsringen korrekt og sikre, at den ikke er vredet (se
tegning 2).
4. Tætningsringen kan nu monteres manuelt eller med Alfa Lavals
kegleværktøj.

Tegning 1
Det er vigtigt at placere skruetrækkeren under keglen.

2200-0122

Tegning 2

2200-0094
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne omhyggeligt. Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndter skrot korrekt.
NC = Normalt lukket.
NO = Normalt åben.
A/A = Luft/luftaktiveret.
Trin 2
Montering af keglens tætningsring med hånden
1. Kontrollér, at tætningsringen er præmonteret som beskrevet i
trin 1.
For at sikre korrekt montering skal du trykke på tætningsringen
med tommelfingeren. Dette skal gøres ca. 10 gange med
modsatte trykpunkter, fra A til B, til C og D (se tegning 3).
Resten af tætningsringen kan nu presses ind i rillen, så hele
tætningsringen nu er monteret. Kontrollér, at der IKKE er nogen
"bule" (se tegning 4).
Hvis der er en lille bule, bruges skruetrækkeren til at fjerne
bulen.
Tryk igen med tommefingeren på tætningsringen, og bevar
presset, mens der drejes 360° (se tegning 3).
2. Det er vigtigt at slippe trykluft ud bag tætningsringen.
Det gøres med en skruetrækker og som vist altid under keglen.
Det skal gøres på ét eller to forskellige punkter i omkredsen.
Sørg for ikke at afsætte mærker på keglens og tætningsringens
overflade (se tegning 5).

Tegning 3
A

D

C
2200-0142

B

Tegning 4

2200-0123


Tegning 5

2200-0122
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne omhyggeligt. Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndter skrot korrekt.
NC = Normalt lukket.
NO = Normalt åben.
A/A = Luft/luftaktiveret.
Trin 3
Montering af keglens tætningsring med Alfa Lavals
kegletætningsværktøj
Monteringsværktøj til kegletætninger
i elastomer

DN40
38 mm

DN50 - DN65
51 mm - 63,5 mm

DN80 - DN100
76,1 mm - 101,6 mm

9613172901

9613172902

9613172903

3

TD 461-917_1

Udstødningshuller
til skruetrækker
1. Del B
"Del B" har en lille og en stor diameter, da værktøjet kan
bruges til to keglestørrelser – f.eks. kan kegleværktøj =
9613172902 bruges til DN50/ISO51 (lille) og DN65/ISO63
(stor).
"Del B" skal derfor vendes, så den passer til keglestørrelsens
diameter.
2. Del A
"Del A" har et øvre og nedre udstødningshul, da værktøjet
kan bruges til to keglestørrelser – f.eks. kegleværktøj =
9613172902.
Det øvre udstødningshul er til den lille keglestørrelse, f.eks.
DN50/ISO51 (lille), og det nedre hul er til DN65/ISO63 (stor).
Ved brug af en "skifteventilkegle" skal ø20 spindlen også
monteres i "del A" og "del B" (se tegning 2).
Ved brug af en "modsatvirkende kegle" skal ø20 spindlen kun
monteres i "del A" (se tegning 2).
Ved brug af en "standardlukkekegle" monteres ø20 spindlen
kun i "del B" (se tegning 1).
3. Monter keglespindlen i "del B" eller "del A".
Placer "del A" på "del B", og tryk derefter "hårdt" ned oven
på "del A".
Sæt nu skruetrækkeren ind i udstødningshullet og under
keglerillen, mens trykket opretholdes på "del A".
Det bør sikre korrekt fjernelse af luft bag ved tætningsringen.
Normalt kan der høres en hvislelyd én gang (se tegning 3).
Der kan selvfølgelig også bruges en "borepresse" til at trykke
ned på "del A".
4. Det er vigtigt at slippe trykluft ud bag ved tætningsringen.
Det gøres med en skruetrækker og som vist altid under keglen
(se tegning 4).

ø20 hul
til keglespindel

A

B
E
D

F
2200-0124

C

A.
B.
C.
D.
E.

Del A
Del B
Kegler
O-ring
Smør med Paralique GTE703
fra servicesæt
F. Skruetrækker (ingen skarpe hjørner)
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne omhyggeligt. Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndter skrot korrekt.
NC = Normalt lukket.
NO = Normalt åben.
A/A = Luft/luftaktiveret.
Tegning 1

Tegning 2

Tegning 3

Tegning 4

2200-0122

A

A

Det er vigtigt at placere
skruetrækkeren under keglen.
A

2200-0126

B
B

5.4

2200-0125

B

2200-0127

Ventilsamling

Omvendt rækkefølge af 5.2 Adskillelse af ventil.
Smør O-ring (21) og læbetætning (25) med Klüber Paraliq GTE 703.
Husk at spænde spindel og kegle (brug to 17 mm skruenøgler).
- Tilspændingsmoment for skifteventilkegle = 30 Nm
- Tilspændingsmoment for lukkeventilkegle = 20 Nm
Hvis der er vibrationer i rørsystemet, anbefaler Alfa Laval at bruge Loctite nr. 243.
Clamp-gevindene skal smøres inden tilspænding – maks. moment for clamps er 10-12 Nm.

!
Følg advarslerne nøje.
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne omhyggeligt. Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndter skrot korrekt.
NC = Normalt lukket.
NO = Normalt åben.
A/A = Luft/luftaktiveret.

5.5

Aktuatortyper

Forskellige aktuatortyper for SSV-ventilen
I juni 2016 blev nedenstående ændring implementeret, og versionen "aftageligt åg med bolte" er dermed udfaset og erstattet af
versionen "åg uden bolte".
BEMÆRK!
Det er vigtigt at kontrollere for advarsler markeret på aktuatoren, når en aktuator serviceres – se tabellen herunder.
Aktuatortype

Ikke-servicerbar aktuator
Fjeder under belastning og
KAN IKKE åbnes

*

Fuldt servicerbar aktuator
Fjederholder og kan åbnes

Fuldt servicerbar aktuator
Fjederholder og kan åbnes

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0098

2200-0096

2200-0097

*) Låsetrådens åbning er låst,
når advarsel er markeret på
aktuator
Ikke-aftageligt åg
Ågtype

"Aftageligt åg med bolte".
"Åg uden bolte"
Hvis åget med bolte er
beskadiget, skal det udskiftes
med "åget uden bolte"

Ikke muligt at servicere
Ja
indvendigt (det er ikke muligt at
skifte stempels O-ringe)

Ja

Service

Markeret med advarsler

Ja

Nej

Nej

Produktionsår

Fra 2006

Fra 2006 til juni 2016

Fra juni 2016
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne nøje.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndtér skrot korrekt.
A/A = Luft/luft aktiveret.
Serviceværktøj: Se reservedelsliste.

5.6

Aktuatortyper

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

Trin 1
Introduktion
- Servicesættet til aktuatoren indeholder to bøsninger og fire
o-ringe.
- Montér den tykke O-ring inden i og den tynde O-ring uden på
bøsningen.
- Smør altid spindlen og O-ringene grundigt med "Molykote
LongTerm 2 Plus", før de nye bøsninger monteres.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0099
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne nøje.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndtér skrot korrekt.
A/A = Luft/luft aktiveret.
Serviceværktøj: Se reservedelsliste.

A

Trin 2
Introduktion - Standardskruenøgle
Brug en 27 mm skruenøgle til at montere bøsningerne, da der er begrænset plads i kraven.
En 24x27 skruenøgle (længde = 185 mm) er et standardværktøj, som kan købes hos alle værktøjsforhandlere.

A = 185 mm

2200-0001

Eksempel:
Skruenøgle - 24x27 mm
Leverandør: Gedore Tool
EAN4010886621264

2200-0002

Trin 3
Introduktion - Justeringsspindel
Aktuatorspindlen kan i nogle tilfælde blive tvunget væk fra centrum af den interne fjeder, se tegningen nedenfor.
I sådanne tilfælde er justeringsspindlen (vist nedenfor) og skruenøglen en stor hjælp med henblik på at sørge for en driftssikker
montering af bøsningen. Spindlen kan enten købes hos Alfa Laval sammen med skruenøglen (9614198401), eller den kan
fremstilles lokalt ved brug af nedenstående dimensioner.
Spindel, der er tvunget væk fra centrum af fjederen inden i aktuatoren

A

C

!
kg

2200-0004

DO NOT DISASSEMBLE

B

2200-0100

D

A = 280 mm
B = 16 mm
C = Stang ø20 mm
D = M12 x 1,5
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne nøje.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndtér skrot korrekt.
A/A = Luft/luft aktiveret.
Serviceværktøj: Se reservedelsliste.
Trin 4
Aktuatoren skal forsigtigt fastgøres i en skruestik, hvis den afmonteres fra ventilen. Vær forsigtig, så du ikke kommer til at presse
kraveflangen oval, når du placerer aktuatoren i skruestikken. Fastgør forsigtigt kun "ågbenet" som vist nedenfor

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0101
2200-0006

Trin 5
Fjern adapterskruen.
(Efter spindeljustering skal adapterskruen monteres igen).

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0102

Trin 6
1. Smør både aktuatorspindel og o-ringe grundigt.
2. Smør med "Molykote LongTerm 2 plus".
3. Montér bøsningen på spindlen.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0103
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne nøje.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndtér skrot korrekt.
A/A = Luft/luft aktiveret.
Serviceværktøj: Se reservedelsliste.
Trin 7
Montér justeringsspindlen på aktuatorspindlen, og montér derefter skruenøglen.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0105

2200-0104

Justeringsspindel

Skruenøgle

Trin 8
Træk nu justeringsspindlen til aktuatorspindlens centrum. I denne position skal du rotere bøsningen 180° bagud og derefter
begynde at spænde bøsningen. Kontrollér, at gevindet går jævnt i indgreb!
Bøsningen må kun spændes med et moment på 10 Nm (7 lbf -ft), hvilket kan gøres ved at dreje "hårdt" med hånden.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0106
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne nøje.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndtér skrot korrekt.
A/A = Luft/luft aktiveret.
Serviceværktøj: Se reservedelsliste.

5.7

Demontering af fuldt servicerbar aktuator (aftageligt åg med bolte/2006-Juni 2016)

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.
Se også afsnit 5.5 Aktuatortyper.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

Før demontering skal du kontrollere, at aktuatoren ikke er markeret med en advarsel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drej cylinder.
Fjern låsetråd, og træk cylinderen væk.
Løsn møtrikker og fjern kraven.
Øverste og nederste bøsninger.
Fjern stempel med O-ring og fjedersamling.
Fjern O-ringe og støtteplade.

Drej cylinder med
serviceværktøj.

Bemærk! A/A aktuatoren har ingen fjedersamling.

2200-0107
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne nøje.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndtér skrot korrekt.
A/A = Luft/luft aktiveret.
Serviceværktøj: Se reservedelsliste.

5.8

Demontering af fuldt servicerbar aktuator (åg uden bolte/Juni 2016 -> )

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.
Se også afsnit 5.5 Aktuatortyper.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

Før demontering skal du kontrollere, at aktuatoren ikke er markeret med en advarsel.
1.
2.
3.
4.

Drej cylinder.
Fjern låsetråd, og træk cylinderen væk.
Fjern de øverste og nederste bøsninger.
Fjern stempel med O-ring og fjedersamling.

Drej cylinder med
serviceværktøj.

Bemærk! A/A aktuatoren har ingen fjedersamling.

2200-0108

5.9

Montering af fuldt servicerbar aktuator

Vælg trin 1 eller trin 2 afhængigt af aktuatortype.
Trin 1
Modsat rækkefølge i forhold til 5.7 Demontering af fuldt servicerbar aktuator (aftageligt åg med bolte/2006-Juni 2016)
Fastspænd møtrikker med et moment på 17 Nm.
Smør O-ringe (3, 7, 11) med Molykote Longterm 2 plus, før de monteres.
Fastspænd bøsninger med et moment = 10 Nm, og sørg for ikke at overspænde. Se også 5.6 Aktuatortyper
Trin 2
Modsat rækkefølge i forhold til 5.8 Demontering af fuldt servicerbar aktuator (åg uden bolte/Juni 2016 -> )
Smør O-ringe (3, 7, 11) med Molykote Longterm 2 plus før montering.
Fastspænd bøsninger med et moment = 10 Nm, og sørg for ikke at overspænde. Se også 5.6 Aktuatortyper
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5 Vedligeholdelse
Læs instruktionerne nøje.
Elementerne henviser til afsnittet med styklisten og servicesættet. Håndtér skrot korrekt.
A/A = Luft/luft aktiveret.
Serviceværktøj: Se reservedelsliste.

5.10

Ændring af pneumatisk bevægelse på fuldt servicerbar aktuator (NC/NO)

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.
Se også afsnit 5.5 Aktuatortyper.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

Før demontering skal du kontrollere, at aktuatoren ikke er markeret med en advarsel.
1.
2.
3.
4.
5.

Drej cylinder.
Fjern låsetråd, og træk cylinderen væk.
Vend stempel og fjedersamling.
Vend adapter, luftfitting og kegle til modsatte ende.
Montér igen i omvendt rækkefølge (3 til 1).

2200-0032

Pneumatisk
bevægelse
opad
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Pneumatisk bevægelse
nedad

6 Tekniske data
Det er vigtigt at overholde de tekniske data under installation, betjening og vedligeholdelse.
Gør det øvrige personale bekendt med de tekniske data.

6.1

Tekniske data

Ventilen er en pneumatisk sædeventil i et hygiejnisk og modulært design beregnet til en lang række funktioner, såsom lukkeventil
med to (2) eller tre (3) porte eller skifteventil med tre (3) til fem (5) porte. Ventilen betjenes eksternt ved hjælp af trykluft. Der er få
og enkle bevægelige dele, hvilket resulterer i en meget driftssikker ventil med lave vedligeholdelsesomkostninger.
Data - ventil/aktuator
Maks. produkttryk

1000 kPa (10 bar).

Min. produkttryk

Fuldt vakuum (afhængigt af produktspecifikationer).

Temperaturområde

-10o C til +140o C (standard EPDM tætning).

Lufttryk, aktuator

500 til 700 kPa (5 til 7 bar).

Materialer - ventil/aktuator
Produktberørte ståldele

1.4404 (316L) (indvendig Ra < 0,8 µm).

Andre ståldele

1.4301 (304).

Kegletætning

EPDM / PTFE (TR2).

Andre produktberørte tætninger

EPDM (standard).

Andre produktberørte tætninger

HNBR og FPM.

Andre pakninger

NBR.

Vægt (kg)

Nominel størrelse
25

38

Tomme-rør
DN/OD
51 63.5 76.1 101.6

25

40

DIN rør
DN
50
65

80

100

Lukkeventil

3.1

3.3

5.5

6.5

11.3

13.6

3.2

3.4

5.5

6.6

11.8 13.6

Skifteventil

3.9

4.2

7.1

8.5

14

18

4.1

4.5

7.2

8.8

14.9 17.9

Lukkeventil: højt tryk

4.7

4.8

9.5

10.0

9.8

14.2

4.8

4.9

9.5

10.1 10.2 14.2

Skifteventil: højt tryk

4.9

5.1

10.1 10.8 10.9

16.5

5.1

5.3

10.1 11.1 11.8 16.4

Støj
I en afstand på 1 meter fra og 1,6 meter over udstødningen vil en ventilaktuators støjniveau være ca. 77 db (A) uden
støjdæmper og ca. 72 db (A) med dæmper – målt ved et lufttryk på 7 bar.
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil.
Elementerne henviser til reservedelslisterne i de følgende afsnit.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.

7.1

Tegning

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.
Se også afsnit 5.5 Aktuatortyper.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

5
6
7

9

8

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

6
7
8

5
9

!
!

kg

kg
DO NOT DISASSEMBLE

DO NOT DISASSEMBLE

6
7
8

12

20
21
22

19

23.2
23.1
23

24
25

2200-0109

Lukkeventil

6
7
8
20
21
26
21
28
21
22
27.2

12
19
24
25
19

2200-0110

27.1
27 27.2
Skifteventil
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil - Lukkeventil.
Positionsnumrene henviser til styklisterne i følgende afsnit.
Brug altid originale reservedele fra Alfa Laval. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.

7.2

Unique Enkeltsædet ventil – Lukkeventil

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

5
7
6
8

9

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

12
8
6
7
20
21
24
25

23.1
23
23.2

19

22

2200-0111
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil - Lukkeventil.
Positionsnumrene henviser til styklisterne i følgende afsnit.
Brug altid originale reservedele fra Alfa Laval. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.
Stykliste
Pos.

Ant.

Benævnelse

5
6

7

8

9
12
19
20
21 ♦
22
23
23.1
23.2 ♦
24
25 ♦

1
2
2
2
1
1(2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adapter
Bøsning
O-ring
O-ring
Rørprop
Luftfitting
Klemme
Mellemdel
O-ring
Ventilhus
Rørprop
Rørprop
Kegletætning
Bøsning
Læbetætning

Servicesæt

Benævnelse

DN 25
25 mm

DN 40
38 mm

DN 50
51 mm

DN 65
63,5 mm

DN 80
76,1 mm

DN 100
101,6 mm

Servicesæt


Servicesæt, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesæt EPDM . . . . . . . . . .

9611926501

9611926502

9611926503

9611926504

9611926505

9611926506

♦

Servicesæt HNBR . . . . . . . . . .

9611926507

9611926508

9611926509

9611926510

9611926511

9611926512

♦

Servicesæt FPM

9611926513

9611926514

9611926515

9611926516

9611926517

9611926518

...........

Dele markeret med  er inkluderet i servicesættene (aktuator)
Dele markeret med er inkluderet i servicesættene (produktberørte dele)
Værktøj til bøsning (pos. 24) – element nr.: 9613160901
TD 900254/3
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil – Skifteventil.
Elementerne henviser til reservedelslisterne i de følgende afsnit.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.

7.3

Unique Enkeltsædet ventil - Skifteventil

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

5
7
6
8

9
21
28
21

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

12

27.2

8
6
7

27

27.1

27.1

25 mm /
DN25

38-51 mm /
DN40-50

27.1
63.5-101.6 mm /
DN65-100

20
21
24

27.2

25
19

19

22
26
2200-0112
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil – Skifteventil.
Elementerne henviser til reservedelslisterne i de følgende afsnit.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.
Stykliste
Pos.

Ant.

Benævnelse

5
6

7

8

9
12
19
20
21 ♦
22
24
25 ♦
26
27
27.1
27.2 ♦
28

1
2
2
2
1
1(2)
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1

Adapter
Bøsning
O-ring
O-ring
Rørprop
Luftfitting
Klemme
Mellemdel
O-ring
Ventilhus
Bøsning
Læbetætning
Ventilhus
Rørprop
Rørprop
Kegletætning
Sæde

Servicesæt
Servicesæt


Servicesæt, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesæt EPDM . . . . . . . . . .

9611926579

9611926580

9611926581

9611926582

9611926583

9611926584

♦

Servicesæt HNBR . . . . . . . . . .

9611926585

9611926586

9611926587

9611926588

9611926589

9611926590

♦

Servicesæt FPM

9611926591

9611926592

9611926593

9611926594

9611926595

9611926596

...........

Dele markeret med  er inkluderet i servicesættene (aktuator)
Dele markeret med er inkluderet i servicesættene (produktberørte dele)
TD 900254/3
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7 Stykliste og servicesæt
Brug altid originale reservedele fra Alfa Laval.
Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa Laval-reservedele.

7.4

Tegning

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.
Se også afsnit 5.5 Aktuatortyper.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

6
7

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

5
9

6

5
9

7
8

8

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

6
7
8
20
21
26
21
23.2
23.1
23
26
21

12
19
24
25
28
19
19
2200-0113

33

Lukkeventil - Modsatvirkende

6
7
8
20
21
26
34.2
34
34.1
21
35.3
26
21
35.1
35
35.2
26
21

DO NOT DISASSEMBLE

12
19
24
25
28
19
21
28
19

19
2200-0114

33
Skifteventil - Modsatvirkende
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil - Modsatvirkende, lukkeventil
Elementerne henviser til reservedelslisterne i de følgende afsnit.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.

7.5

Unique Enkeltsædet ventil modsatvirkende - Lukkeventil

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

5
7
6
8

9

21
28

21

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

8
6

12

23.2

23

7

23.1

20
21
24

19

25

26

19
19
26

21
33
2200-0115
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil - Modsatvirkende, lukkeventil
Elementerne henviser til reservedelslisterne i de følgende afsnit.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.
Stykliste
Pos.

Ant.

Benævnelse

5
6

7

8

9
12
19
20
21 ♦
23
23.1
23.2 ♦
24
25 ♦
26
28
33

1
2
2
2
1
1(2)
3
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1

Adapter
Bøsning
O-ring
O-ring
Rørprop
Luftfitting
Klemme
Mellemdel
O-ring
Rørprop
Rørprop
Kegletætning
Bøsning
Læbetætning
Ventilhus
Sæde
Nederste mellemdel

Servicesæt

Benævnelse

DN 25
25 mm

DN 40
38 mm

DN 50
51 mm

DN 65
63,5 mm

DN 80
76,1 mm

DN 100
101,6 mm

Servicesæt


Servicesæt, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesæt EPDM . . . . . . . . . .

9611926525

9611926526

9611926527

9611926528

9611926529

9611926530

♦

Servicesæt HNBR . . . . . . . . . .

9611926531

9611926532

9611926533

9611926534

9611926535

9611926536

♦

Servicesæt FPM

9611926537

9611926538

9611926539

9611926540

9611926541

9611926542

Dele mærket med

♦

...........

er inkluderet i servicesættene. Anbefalede reservedele: servicesæt.

TD 900-350/3
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil – Modsatvirkende, skifteventil
Elementerne henviser til reservedelslisterne i de følgende afsnit.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.

7.6

Unique Enkeltsædet ventil modsatvirkende – Skifteventil

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

5
7
6
8

9

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

19

12

26

8
6

21

7
20

28

21

21

24
35.3

25

35.2

35

19
26

34.1

35.1

19

34
26

34.2
21

19

28

21

21

33
2200-0116
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7 Stykliste og servicesæt
Tegningen viser Unique Enkeltsædet ventil – Modsatvirkende, skifteventil
Elementerne henviser til reservedelslisterne i de følgende afsnit.
Brug altid originale Alfa Laval-reservedele. Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa
Laval-reservedele.
Stykliste
Pos.

Ant.

Benævnelse

5
6

7

8

9
12
19
20
21 ♦
24
25 ♦
26
28
33
34
34.1
34.2 ♦
35
35.1
35.2 ♦
35.3 ♦

1
2
2
2
1
1(2)
4
1
6
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Adapter
Bøsning
O-ring
O-ring
Rørprop
Luftfitting
Klemme
Mellemdel
O-ring
Bøsning
Læbetætning
Ventilhus
Sæde
Nederste mellemdel
Rørprop
Rørprop
Kegletætning
Rørprop
Rørprop
Kegletætning
O-ring

Servicesæt

Benævnelse

DN 25
25 mm

DN 40
38 mm

DN 50
51 mm

DN 65
63,5 mm

DN 80
76,1 mm

DN 100
101,6 mm

Servicesæt


Servicesæt, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesæt EPDM . . . . . . . . . .

9611926597

9611926598

9611926599

9611926600

9611926601

9611926602

♦

Servicesæt HNBR . . . . . . . . . .

9611926603

9611926604

9611926605

9611926606

9611926607

9611926608

♦

Servicesæt FPM

9611926609

9611926610

9611926611

9611926612

9611926613

9611926614

...........

Dele mærket med ♦ er inkluderet i servicesættene.
Anbefalede reservedele: Servicesæt.
TD 900-350/3
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7 Stykliste og servicesæt
Brug altid originale reservedele fra Alfa Laval.
Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa Laval-reservedele.

7.7

Servicerbar aktuator

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben, hvis den er markeret med en advarsel.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Forsøg IKKE at adskille aktuatoren – fjeder under belastning!

Forsøg IKKE at skære aktuatoren åben – fjeder under
belastning!

5
7
6
8

9
2

1
10

11

*

3
13

15

12

16

14

12

8
8

13.1

6

6
7

17

7

18
2200-0117

*) Version "Aftageligt åg med bolte", produceret fra 2006 til juni 2016.
Erstattet af "åg uden bolte" (13)
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7 Stykliste og servicesæt
Brug altid originale reservedele fra Alfa Laval.
Garantien på Alfa Laval-produkter afhænger af brugen af originale Alfa Laval-reservedele.

Stykliste
Pos.

Ant.

Benævnelse

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1(2)
1

Cylinder
Stempel
O-ring
Adapter
Bøsning
O-ring
O-ring
Rørprop
Låsetråd
O-ring
Luftfitting (kun 2 til A/A)

♦
♦
♦
♦

♦

13.1
14
15
16
17
18

1
1
1
1(2)
3
3

♦

Åg uden bolte
Åg (-> 0616)
Fjedersamling
Bund (-> 0616)
Støtteplade (kun 2 til A/A)
Skive (-> 0616)
Møtrik (-> 0616)

Servicesæt
DN 25
25 mm

DN 40
38 mm

DN 50
51 mm

DN 65
63,5 mm

DN 80
76,1 mm

DN 100
101,6 mm

.......

9611926497

9611926497

9611926498

9611926498

9611926499

9611926499

............

9611926519

9611926519

9611926520

9611926520

9611926521

9611926521

Benævnelse
Servicesæt


Servicesæt, NO, NC

♦

Servicesæt A/A
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Hvordan kontakter jeg Alfa Laval
Opdaterede kontaktoplysninger for Alfa Laval i alle lande
er altid tilgængelige på vores globale website www.alfalaval.com

© Alfa Laval Corporate AB
Dette dokument og indholdet heri tilhører Alfa Laval Corporate AB og er beskyttet af lovgivningen om immaterielle rettigheder og dertil knyttede rettigheder. Brugeren af dette dokument er
ansvarlig for at overholde alle gældende immaterialretlige regler. Med forbehold af alle rettigheder vedrørende dette dokument, gælder det, at ingen dele af dette dokument må kopieres,
reproduceres eller sendes i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, registrering eller på anden måde), eller med noget formål, uden udtrykkelig tilladelse fra
Alfa Laval Corporate AB. Alfa Laval Corporate AB vil håndhæve sine rettigheder vedrørende dette dokument, i den udstrækning loven tillader det, herunder strafferetlig forfølgning.

