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1 EU-samsvarserklæring

Revisjon av samsvarserklæring: 2018-04-01

Det angitte selskapet

Alfa Laval Kolding A/S
Selskapsnavn

Albuen 31, DK-6000 Kolding, Danmark
Adresse

+45 79 32 22 00
Telefonnr.

erklærer herved at
Ventil
Betegnelse

Unique SSV PN10
Type

fra serienummer 1000000 til 70000000000

er i overensstemmelse med følgende direktiv med endringer:
-

Maskindirektivet 2006/42/EC
Direktiv for trykkutstyr 2014/68/EU-kategori 1 og er underlagt evalueringsprosedyre Modul A. Kan kun brukes for væsker i
gruppe 2

Personen som er autorisert til å sammenstille den tekniske filen, er den som undertegner dette dokumentet
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Global Product Quality Manager
Pumper, ventiler, rørdeler og tankutstyr

Lars Kruse Andersen

Tittel

Navn

Kolding

2018-04-01

Sted

Dato

Signatur

2 Sikkerhet
Farlige arbeidsmomenter og annen viktig informasjon er fremhevet i denne håndboken.
Advarsler er fremhevet ved hjelp av spesielle symboler.

2.1

Viktig informasjon

Les alltid håndboken før du tar i bruk ventilen!
ADVARSEL
Angir at spesielle prosedyrer må følges for å unngå alvorlige personskader.
FORSIKTIG
Angir at spesielle prosedyrer må følges for å unngå skader på ventilen.

MERK
Angir viktig informasjon for å forklare prosedyrer.

Ulike aktuatortyper for SSV-ventilen
I juni 2016 ble endringen nedenfor implementert, og versjonen med “avtakbart åk med bolter” fases dermed ut og erstattes med
versjonen “åk uten bolter”.
OBS!
Det er viktig å se etter advarsler på aktuatoren når du utfører service på en aktuator – se tabellen nedenfor.
V-type

Ikke-vedlikeholdbar aktuator Fullt vedlikeholdbar aktuator Fullt vedlikeholdbar aktuator
Fjær under belastning og KAN Fjærhus og kan åpnes
Fjærhus og kan åpnes
IKKE åpnes

*

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0098

2200-0096

2200-0097

*) Låsevaieråpning er låst når
advarsel er merket på aktuator
Ikke-avtakbart åk

“Avtakbart åk med bolter”.
“Åk uten bolter”
Hvis åket med bolter er skadet,
må det skiftes ut med “åk uten
bolter”

Kan ikke repareres innvendig
(det er ikke mulig å bytte
stempelets O-ringer)

Ja

Ja

Service

Merket med advarsler

Ja

Nei

Nei

Produksjonsår

Fra 2006

Fra 2006 til juni 2016

Fra juni 2016

Åktype
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2 Sikkerhet
Farlige arbeidsmomenter og annen viktig informasjon er fremhevet i denne håndboken.
Advarsler er fremhevet ved hjelp av spesielle symboler.

2.2

Varselskilter

Generell advarsel

!

Etsende midler

Fare for personskader: (en ekstra gul etikett på aktuatoren fra juni 2016)
Du må IKKE forsøke å skjære opp aktuatoren på grunn av fjæren som står under
belastning.
(Låsevaieråpningen er låst.)

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

!
kg

Fare for personskade (lasermerket på aktuatoren)
Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren som står under belastning!
(Låsevaieråpningen er låst)
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DO NOT DISASSEMBLE

2 Sikkerhet
Alle advarsler i håndboken er oppsummert på denne siden.
Legg spesielt merke til instruksjonene nedenfor for å unngå alvorlige personskader og/eller skader på ventilen.

2.3

Sikkerhetsregler

Aktuatorer
Hvis det brukes hjelpeluft:

!
– Støt i aktuatoren må ALDRI forekomme
– Hjelpeluft på høytrykksaktuatorversjoner er IKKE tillatt
For å hindre støt i aktuatoren og for ikke å overstige produkttrykket på 10 bar, anbefaler Alfa Laval at du IKKE overstiger 3
bar i hjelpeluft på fjærsiden i alle Unique SSV-aktuatorene.
Hvis hjelpeluft er tilkoblet, må du alltid bruke 3-bars utluftingsrør = 9611995903.
Med 3-bars utluftingsrør forlenger du også levetiden til aktuatorstempelets O-ring.

2200-01

68_1

Pos.nr. 5
For aktuatorer, produsert 2005–2018, med serienummer fra 1000000 – 5999999 og fra
20000000000 – 59999999999 må du alltid bruke ståladapter (pos. 5) = 9614065301
Tiltrekkingsmoment = 30 Nm
Ø26 (Ø1”)
2200-01

69_1

Pos.nr. 5
For aktuatorer, produsert 2019 --> med serienummer fra 6000000 til 7000000 og fra
60000000000 til 70000000000 må du alltid bruke ståladapter (pos. 5) = 9615374701
Tiltrekkingsmoment = 15 Nm
Ø19 (Ø3/4”)

5

Alfa Laval anbefaler maks. 3 bars hjelpeluft
Bruk alltid “3-bars utluftingsrør” på hjelpeluft.
Alfa Laval artikkelnummer = 9611995903

TD 461-990_2
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2 Sikkerhet
Alle advarsler i håndboken er oppsummert på denne siden.
Legg spesielt merke til instruksjonene nedenfor for å unngå alvorlige personskader og/eller skader på ventilen.

Installasjon
Les alltid de tekniske dataene nøye (se avsnitt 6 Tekniske data)
Slipp alltid ut trykkluft etter bruk.
Ta aldri på de bevegelige delene hvis aktuatoren forsynes med trykkluft
Ta aldri på ventilen eller rørene under behandling av varme væsker eller under sterilisering.
Demonter aldri ventilen når ventilen og rørene står under trykk
Demonter aldri ventilen når den er varm

!
!

Du må aldri skjære opp aktuatoren da den har en fjær under belastning – hvis merket med denne advarselen

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

!
Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren som står under belastning!

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Drift
Demonter aldri ventilen når ventilen og rørene står under trykk
Demonter aldri ventilen når den er varm
Les alltid de tekniske dataene nøye (se avsnitt 6 Tekniske data)
Slipp alltid ut trykkluft etter bruk.
Ta aldri på ventilen eller rørene under behandling av varme væsker eller under sterilisering.
Ta aldri på de bevegelige delene hvis aktuatoren forsynes med trykkluft
Skyll alltid godt med rent vann etter rengjøringen

!

Håndter alltid lut og syre svært forsiktig.

Vedlikehold
Les alltid de tekniske dataene nøye (se avsnitt 6 Tekniske data)
Slipp alltid ut trykkluft etter bruk
Utfør aldri service på ventilen når den er varm
Utfør aldri service på ventilen når ventilen og rørene står under trykk
Før aldri fingrene gjennom ventilportene hvis aktuatoren forsynes med trykkluft
Ta aldri på de bevegelige delene hvis aktuatoren forsynes med trykkluft
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval

!
!

Du må aldri skjære opp aktuatoren da den har en fjær under belastning – hvis merket med denne advarselen

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

!
Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren som står under belastning!

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Transport
Sørg alltid for at trykkluften slippes ut
Sørg alltid for at alle tilkoblinger er koblet fra før du forsøker å fjerne ventilen fra installasjonen
Drener alltid væske fra ventilene før transport.
Bruk alltid eventuelt tilsiktede løftepunkter
Sørg alltid for å sikre ventilen under transport – hvis spesialutformet emballasjemateriale er tilgjengelig,
skal dette brukes
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3 Installasjon
Instruksjonshåndboken er en del av leveransen. Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen.
Ventilen leveres som separate deler som standard (for sveising).
Ventilen er montert før levering hvis den leveres med rørdeler.

3.1

Utpakking/levering

Trinn 1
FORSIKTIG
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlig for uriktig utpakking.

Kontroller at leveransen inneholder:
1. Komplett ventil, avstengingsventil (RA) eller
sjalteventil (RA) (se trinnene 3a, 3b, 3c og 3d).
2. Følgeseddel.

Trinn 2
Aktuatorversjonen kan bestilles enten “fullt vedlikeholdbar” (ingen
advarsel på aktuatoren) eller som “ikke-vedlikeholdbar” (advarsel
på aktuatoren).

Ikke-vedlikeholdbar
aktuator

!
kg

Fullt vedlikeholdbar
aktuator

*

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0095

2200-0097

* = lasermerket advarsel
Trinn 3
3a
Avstengingsventil:
1. Komplett aktuator.
2. Kappe (20).
3. Klemme (19).
4. Ventilplugg (23).
5. Ventilhus (22).

3b
Sjalteventil:
1. Komplett aktuator.
2. Kappe (20).
3. 2 x klemmer (19).
4. Ventilplugg (27).
5. Nedre ventilhus (22).
6. Ventilsete (28).
7. Øvre ventilhus (26).

19
27
22

TD 461-020_1

20
26
UP

28
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3 Installasjon
Instruksjonshåndboken er en del av leveransen. Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen.
Ventilen leveres som separate deler som standard (for sveising).
Ventilen er montert før levering hvis den leveres med rørdeler.

3c
Avstengingsventil – reversvirkende:
1. Komplett aktuator.
2. Kappe (20).
3. 3 x klemmer (19).
4. Ventilplugg (23).
5. 2 x øvre ventilhus (26).
6. Ventilsete (28).
7. Nedre kappe (33).

UP

TD 461-021_1

3d
Sjalteventil – reversvirkende:
1. Komplett aktuator.
2. Kappe (20).
3. 4 x klemmer (19).
4. Øvre ventilplugg (34).
5. Nedre ventilplugg (35).
6. 3 x øvre ventilhus (26).
7. 2 x ventilseter (28).
8. Nedre kappe (33).
UP

TD 461-022_1

Trinn 4
Fjern eventuelle emballasjematerialer fra ventilen/ventildelene.
Kontroller ventilen/ventildelene for synlige transportskader.
Unngå å skade ventilen/ventildelene.
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3 Installasjon
Les instruksjonene nøye, og legg spesielt merke til advarslene!
Ventilen har sveiseender som standard, men kan også leveres med rørdeler.

3.2

Generell installasjon

Trinn 1

!
- FORSIKTIG
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlig for uriktig installasjon.
- Slipp alltid ut trykkluft etter bruk.
- Les alltid de tekniske dataene nøye.
Se avsnitt 6 Tekniske data.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på
grunn av fjæren som står under belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Hvis aktuatoren er merket med denne advarselen,
må du IKKE forsøke å skjære den opp på grunn av
fjæren som står under belastning!
Trinn 2
Luft

!

Bevegelige
deler!

Ta aldri på de bevegelige delene hvis aktuatoren forsynes med
trykkluft.

Luft

Trinn 3
For å unngå vannslag bør du installere ventilen slik at strømningen
går mot fjærens stengeretning.

Unngå vannslag!
Luft

Det må aldri oppstå støt i aktuatoren.
2200-0120

Strømning

Strømning
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3 Installasjon
Les instruksjonene nøye, og legg spesielt merke til advarslene!
Ventilen har sveiseender som standard, men kan også leveres med rørdeler.

Trinn 4
Hvis det brukes hjelpeluft:
Vær spesielt oppmerksom på støt i aktuatoren grunnet hjelpeluft.
Det må aldri oppstå støt i aktuatoren.

Luft

*
*) Vær forsiktig hvis du skal bruke hjelpeluft på fjærsiden og et
høyt produkttrykk over pluggen, da dette kan resultere i en høy
“slageffekt” som kan skade aktuatoren.
Bruk Alfa Laval delenr. 9611995903, som sikrer maks. 3 bar
hjelpeluftstrykk.
Eller du kan fjerne produkttrykket mens du aktiverer pluggen.

(Luft)

Produkttrykk
2200-0121

Trinn 5
Unngå å belaste ventilen.
Vær spesielt oppmerksom på:
Fare for skade!
-

Vibrasjoner.
Termisk utvidelse av rørene.
Overdreven sveising.
Overbelastning av rørene.

Trinn 6
Forviss deg om at lekkasjedetekteringshullet i ventilhuset:
1. er synlig når du monterer ventilen vertikalt
2. alltid vender ned på grunn av selvdrenering når du monterer ventilen horisontalt.

*
2200-0172

*
* = Lekkasjedetekteringshull
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*

*

3 Installasjon
Les instruksjonene nøye.
Ventilen leveres som separate deler for sveising.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen.
Kontroller ventilen for jevn og fin drift etter sveising.

3.3

Sveising

Trinn 1
Installer alltid ventiler med mer enn ett ventilhus slik at tetningene
mellom ventilhusene kan skiftes ut. Sveis ikke mer enn ett ventilhus
inn i 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. toppenhet)

TD 461-015

A*

* Avhengig av huskombinasjon og rørløsning.
Trinn 2
Monter ventilen i henhold til fremgangsmåten på side 26.
Legg spesielt merke til advarslene!

Trinn 3
Kontroll før bruk:
1. Forsyn aktuatoren med trykkluft.
2. Åpne og steng ventilen flere ganger for å sikre at den går fint
og jevnt.
Legg spesielt merke til advarslene!

Luft

Luft
Åpne/steng!
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3 Installasjon
Les instruksjonene nøye.
Ventilen leveres som separate deler for sveising.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen.
Kontroller ventilen for jevn og fin drift etter sveising.

3.4

Resirkuleringsinformasjon

• Utpakking
-

Emballasjen består av tre, plast, pappkartonger og i noen tilfeller stålbånd
Tre og pappkartonger kan brukes på nytt, resirkuleres eller brukes til energigjenvinning
Plast skal enten resirkuleres eller brennes ved et godkjent avfallsforbrenningsanlegg
Metallbånd skal sendes til materialresirkulering

• Vedlikehold
-

Under vedlikehold skiftes olje og slitte deler i maskinen
Alle metalldeler skal sendes til materialresirkulering
Utslitte eller defekte elektroniske deler skal sendes til et godkjent materialresirkuleringsdepot
Oljen og alle ikke-metalliske deler skal tas hånd om i samsvar med lokale bestemmelser

• Kassering
-

Når utstyret når slutten av sin levetid, skal det resirkuleres i henhold til aktuelle lokale bestemmelser. I tillegg til selve
utstyret, må eventuelle skadelige rester fra prosessvæsken tas med i beregningen og håndteres på riktig måte. Hvis du er i
tvil, eller hvis det ikke finnes lokale bestemmelser, kan du ta kontakt med din lokale Alfa Laval-forhandler. Hvis aktuatoren
er merket med en fareadvarsel, må du ikke forsøke å skjære den opp.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren som står under belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Hvis aktuatoren er merket med denne advarselen, må du IKKE forsøke å skjære den opp på grunn av fjæren som står
under belastning!
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4 Drift
Les instruksjonene nøye, og legg spesielt merke til advarslene!
Sørg for at ventilen går jevnt og fint.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen.

4.1

Drift

Trinn 1

!
- FORSIKTIG
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlig for uriktig installasjon.
- Slipp alltid ut trykkluft etter bruk.
- Les alltid de tekniske dataene nøye.
Se avsnitt 6 Tekniske data.
- Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval.
Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det
brukes originale reservedeler fra Alfa.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på
grunn av fjæren som står under belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Hvis aktuatoren er merket med denne advarselen,
må du IKKE forsøke å skjære den opp på grunn av
fjæren som står under belastning!

Trinn 2

!

Fare for brannskade!

Ta aldri på ventilen eller rørene under behandling av varme
væsker eller under sterilisering.

Trinn 3

!

Luft

Bevegelige
deler!

Ta aldri på de bevegelige delene hvis aktuatoren forsynes med
trykkluft.

Luft
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4 Drift
Les instruksjonene nøye, og legg spesielt merke til advarslene!
Sørg for at ventilen går jevnt og fint.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen.

Trinn 4
Smøring av ventiler:
1. Sikre jevn bevegelse mellom leppetetningen (A) og
pluggstammen (B).
2. Smør leppetetningen med Klüber Paraliq GTE 703 om
nødvendig
(se side 19).

Avstengingsventil

Sjalteventil

A
B

A
B
2200-0087

2200-0089

Trinn 5
Smøring av aktuator:
1. Sørg for at aktuatoren beveger seg jevnt og fint (aktuatoren
er smurt før leveranse).
2. Smør alle tetninger med Molykote Longterm 2 plus om
nødvendig.

2200-0092
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4 Drift
Vær oppmerksom på eventuelle feil. Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen.

4.2

Feilsøking

Merk!
Les vedlikeholdsinstruksjonene nøye før du skifter ut slitte deler – se side 19.
Problem

Årsak/resultat

Reparer

Ekstern produktlekkasje

Slitt eller skadet leppetetning og/eller O-ring

-

Skift ut tetningene
Skift ut med tetninger av en
annen gummikvalitet

Intern produktlekkasje

-

Slitt eller produktpåvirket
pluggtetning

-

Skift ut tetningen
Skift ut med en tetning av en
annen gummikvalitet

-

Produktavleiringer på
setet og/eller pluggen

-

Hyppig rengjøring

-

Produkttrykket overstiger
aktuatorens spesifikasjoner

-

Skift ut med en høytrykksaktuator
Bruk hjelpeluft på fjærsiden
(ikke overstig 3 bar). Alfa Laval
artikkelnummer = 9611995903.
Se avsnitt 2.3 Sikkerhetsregler og avsnitt 3.2
Generell installasjon, Step 4
Reduser produkttrykket

Se avsnitt 2.3 Sikkerhetsregler

Vannslag

Flytretningen er den
samme som stengeretningen

-

Ventilen åpner/stenger
ikke

Produkttrykket overstiger
aktuatorens spesifikasjoner

-

Flytretningen skal være
mot stengeretningen. Se avsnitt 3.2 Generell
installasjon, Step 3
Strup luftutslipp fra solenoid i
øvre enhet
Skift ut med en høytrykksaktuator
Reduser produkttrykket
Bruk hjelpeluft på fjærsiden. Bruk alltid
trykkavlastningsrør (3 bar) på hjelpeluftsiden.
Alfa Laval artikkelnummer = 9611995903

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp på grunn av fjæren som står under
belastning.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren som står under belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av fjæren som står under belastning!
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4 Drift
Pumpen er konstruert for rengjøring på stedet (CIP).
Les instruksjonene nøye, og legg spesielt merke til advarslene!
NaOH = kaustisk soda.
HNO3 = salpetersyre.

4.3

Anbefalt rengjøring

Trinn 1

Fare for etseskader!

Håndter alltid lut og syre svært forsiktig.
Bruk alltid
gummihansker!

Bruk alltid
vernebriller!

Trinn 2

!

Fare for brannskade!

Ta aldri på ventilen eller rørene under sterilisering.

Trinn 3
Rengjør pluggen og setene på riktig måte.
Legg spesielt merke til advarslene.
Løft og senk ventilpluggen midlertidig!

Avstengingsventil

Sjalteventil

Trinn 4
Eksempler på rengjøringsmidler:
Bruk rent vann, fritt for klorider.
1. 1% per vekt NaOH ved 70o C

2. 0,5% per vekt HNO3 ved 70o C

1 kg
NaOH

+

100 l
vann

=

Rengjøringsmiddel.

2,2 l
33% NaOH

+

100 l
vann

=

Rengjøringsmiddel.

Trinn 5
1. Unngå for stor konsentrasjon av rengjøringsmiddelet.
2. Juster rengjøringsflyten til prosessen.
3. Skyll alltid godt med rent vann etter rengjøringen.
MERK
Rengjøringsmidlene må oppbevares/kastes i henhold til gjeldende
forskrifter/direktiver.
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0,7 l
53% HNO3

+

100 l
vann

=

Rengjøringsmiddel.

Skyll alltid!

Rent vann Rengjøringsmidler

5 Vedlikehold
Utfør regelmessig vedlikehold av ventilen.
Les instruksjonene nøye, og legg spesielt merke til advarslene!
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Ha alltid ekstra tetninger og leppetetninger på lager.
Kontroller at ventilen fungerer som den skal etter service.

5.1

Generelt vedlikehold

Trinn 1

!
- FORSIKTIG
Alfa Laval kan ikke holdes ansvarlig for uriktig installasjon.
- Slipp alltid ut trykkluft etter bruk.
- Les alltid de tekniske dataene nøye.
Se avsnitt 6 Tekniske data.
- Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval.
Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det
brukes originale reservedeler fra Alfa.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på
grunn av fjæren som står under belastning!

!
kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Hvis aktuatoren er merket med denne advarselen,
må du IKKE forsøke å skjære den opp på grunn av
fjæren som står under belastning!

Trinn 2
Atmosfærisk
trykk
påkrevet!

!
Utfør aldri service på ventilen når den er varm.

Fare for
brannskade!

Utfør aldri service på ventilen når ventilen og rørene står under
trykk.

Trinn 3

Luft

!

Bevegelige
deler!

Før aldri fingrene gjennom ventilportene hvis aktuatoren forsynes
med trykkluft.
Ta
aldri på de bevegelige delene hvis aktuatoren forsynes med
trykkluft.

Fare for kutt!
Luft
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5 Vedlikehold
Utfør regelmessig vedlikehold av ventilen.
Les instruksjonene nøye, og legg spesielt merke til advarslene!
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Ha alltid ekstra tetninger og leppetetninger på lager.
Kontroller at ventilen fungerer som den skal etter service.
Nedenfor er noen retningslinjer for vedlikehold og smøreintervaller. Vær klar over at retningslinjene er for normale
arbeidsforhold i ett skift.

Produktberørte tetninger

Aktuatorfôringer komplett

Forebyggende
vedlikehold

Skift ut etter
12 måneder, avhengig
av arbeidsforhold

Skift ut etter
5 år, avhengig
av arbeidsforhold

Vedlikehold etter
lekkasje (lekkasje
starter normalt sakte)

Skift ut ved
dagens slutt

Skift ut når det er
mulig

-

-

Planlagt
vedlikehold

-

Smøring

Regelmessig kontrollere
lekkasje og
jevn drift
Før en logg over
ventilen
Bruk statistikken til å
planlegge kontroller
Skift ut etter lekkasje

-

Før montering
Klüber Paraliq GTE 703
eller tilsvarende USDA H1godkjent olje/fett

Regelmessig kontrollere
lekkasje og
jevn drift
Før en logg over
aktuatoren
Bruk statistikken til å
planlegge kontroller
Skift ut etter lekkasje

Før montering
Molykote Longterm 2 plus

Kontroll før bruk:
Luft
1. Forsyn aktuatoren med trykkluft.
2. Åpne og steng ventilen flere ganger for å
sikre at den beveger seg fint.
Legg spesielt merke til advarslene!

Luft
Åpne/steng!

Anbefalte reservedeler
Servicesett (se avsnitt 7 Deleliste og servicesett)
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye. Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
NC = normalt stengt.
NO = normalt åpen.
A/A = luft/luft-aktivert.

5.2

Demontere ventilen

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Trinn 1
1a
Avstengingsventil:
1. Forsyn aktuatoren med trykkluft (kun NC).
2. Løsne og fjern klemmen.
3. Frigjør trykkluften (kun NC).
4. Løft vekk aktuatoren.
5. Skru ut og fjern ventilpluggen.
6. Fjern O-ringen, leppetetningen og fôringen i kappen.
(Bruk fôringsverktøyet og en gummihammer.)
Merk! Vær forsiktig så du ikke skader fôringen.
TD 461-959

Legg spesielt merke til advarslene!
Merk!
Vær forsiktig så du ikke skader
fôringen.

Merk! For utskifting av pluggtetning, se avsnitt 5.3 Utskifting
av pluggtetning.

1b
Sjalteventil:
1. Forsyn aktuatoren med trykkluft (kun NC).
2. Løsne og fjern den nedre klemmen.
3. Frigjør trykkluften (kun NC).
4. Løft vekk aktuatoren og det øvre ventilhuset.
5. Forsyn aktuatoren med trykkluft (kun NO).
6. Skru ut og fjern ventilpluggen.
7. Frigjør trykkluften (kun NO).
8. Fjern setet og O-ringene.
9. Løsne og fjern den øvre klemmen.
10. Fjern det øvre ventilhuset.
11. Fjern O-ringen, leppetetningen og fôringen i kappen.
(Bruk fôringsverktøyet og en gummihammer.
Se tegning, trinn 1a.)
Merk! Vær forsiktig så du ikke skader fôringen.

UP

TD 461-044_2

Legg spesielt merke til advarslene!
Merk! For utskifting av pluggtetning, se avsnitt 5.3 Utskifting
av pluggtetning.
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye. Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
NC = normalt stengt.
NO = normalt åpen.
A/A = luft/luft-aktivert.

1c
Avstengingsventil – reversvirkende:
1. Løsne og fjern den nedre klemmen.
2. Fjern den nedre kappen og O-ringen fra det nedre huset.
3. Løsne og fjern den midtre klemmen.
4. Løft vekk aktuatoren og det øvre ventilhuset.
5. Forsyn aktuatoren med trykkluft (kun NC).
6. Skru ut og fjern ventilpluggen.
7. Frigjør trykkluften (kun NC).
8. Fjern setet og O-ringene.
9. Løsne og fjern den øvre klemmen.
10. Fjern det øvre ventilhuset.
11. Fjern O-ringen, leppetetningen og fôringen i kappen.
(Bruk fôringsverktøyet og en gummihammer.
Se tegning, trinn 1a.)
Merk! Vær forsiktig så du ikke skader fôringen.

UP

UP

Legg spesielt merke til advarslene!

TD 462-004_2

Merk! For utskifting av pluggtetning, se avsnitt 5.3 Utskifting
av pluggtetning.

1d
Sjalteventil – reversvirkende:
1. Løsne og fjern den nedre klemmen.
2. Fjern den nedre kappen og O-ringen.
3. Løsne og fjern klemmen mellom det nedre og midtre
ventilhuset.
4. Løft vekk aktuatoren og det øvre + midtre ventilhuset.
5. Forsyn aktuatoren med trykkluft (kun NC).
6. Skru ut og fjern den nedre ventilpluggen.
7. Frigjør trykkluften (kun NC).
8. Fjern det nedre setet og O-ringene.
9. Forsyn aktuatoren med trykkluft (kun NO).
10. Løsne og fjern klemmen mellom det midtre og øvre
ventilhuset.
11. Fjern det midtre ventilhuset og det øvre setet med O-ringer.
12. Frigjør trykkluften (kun NO).
13. Løsne og fjern den øvre klemmen.
14. Fjern det øvre ventilhuset.
15. Skru ut og fjern den øvre ventilpluggen.
16. Fjern O-ringen, leppetetningen og fôringen i kappen.
(Bruk fôringsverktøyet og en gummihammer. Se tegning,
trinn 1a.)
Merk! Vær forsiktig så du ikke skader fôringen.
Legg spesielt merke til advarslene!
Merk! For utskifting av pluggtetning, se avsnitt 5.3 Utskifting
av pluggtetning.
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UP

UP

TD 462-003_2
UP

5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye. Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
NC = normalt stengt.
NO = normalt åpen.
A/A = luft/luft-aktivert.

5.3

Utskifting av pluggtetning

Trinn 1
1. Fjern den gamle tetningsringen med en kniv, skrutrekker eller
lignende.
Vær forsiktig så du ikke skader pluggoverflaten.
Hvis du bruker en skrutrekker, må du føre den inn under
pluggsporet (se tegning 1).
2. Smør den nye tetningsringen med Paralique GTE 703, som
følger med i servicesettet.
Bruk bare en svært liten mengde fett.
3. Sett tetningsringen på pluggen uten å presse den inn i sporet.
Pass på så du ikke vrir tetningsringen.
Bruk en skrutrekker (to omdreininger) til å montere
tetningsringen ordentlig og til å sikre at den ikke er vridd (se
tegning 2).
4. Tetningsringen kan nå monteres for hånd eller med
pluggverktøyet til Alfa Laval.

Tegning 1
Det er viktig å føre skrutrekkeren inn under pluggen.

2200-0122

Tegning 2

2200-0094
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye. Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
NC = normalt stengt.
NO = normalt åpen.
A/A = luft/luft-aktivert.
Trinn 2
Montere pluggtetningsringen for hånd
1. Kontroller at tetningsringen er forhåndsmontert som beskrevet i
trinn 1.
For å sikre riktig montering presser du tommelen mot
tetningsringen, som du må gjøre ca. 10 ganger og alltid med
motstående trykkpunkter, fra A til B, til C og D (se tegning 3).
Du kan nå presse resten av tetningsringen inn i sporet.
Kontroller at det IKKE forekommer “utbulinger” (se tegning 4).
Hvis det er en liten utbuling, bruker du skrutrekkeren til å fjerne
den.
Press med tommelen på tetningsringen, og oppretthold trykket
hele veien rundt (se tegning 3).
2. Det er viktig å frigjøre trykkluft bak tetningsringen.
Dette gjør du med en skrutrekker og alltid under pluggen, som
vist.
Det må gjøres ved et eller to forskjellige punkter i omkretsen.
Vær forsiktig så du ikke lager merker på overflaten på pluggen
og tetningsringen (se tegning 5).

Tegning 3
A

D

C
2200-0142

B

Tegning 4

2200-0123


Tegning 5

2200-0122
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye. Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
NC = normalt stengt.
NO = normalt åpen.
A/A = luft/luft-aktivert.
Trinn 3
Montere pluggtetningsring med Alfa Lavals pluggtetningsverktøy
Monteringsverktøy for pluggtetninger
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

Eksosutløp
for skrutrekker
1. Del B
“Del B” har en liten og en stor diameter da verktøyet
kan brukes til to pluggstørrelser – f.eks. pluggverktøy
= 9613172902 kan brukes for DN50/ISO51 (liten) og
DN65/ISO63 (stor).
“Del B” må derfor dreies slik at den passer til pluggstørrelsen.
2. Del A
“Del A” har et øvre og nedre eksosutløp, da verktøyet
kan brukes til to pluggstørrelser – f.eks. pluggverktøy =
9613172902.
Det øvre eksosutløpet er for den lille pluggstørrelsen,
f.eks. DN50/ISO51 (liten), og det nedre eksosutløpet er for
DN65/ISO63 (stor).
Når du bruker en “sjalteplugg”, må også ø20-spindelen
monteres i “del A” og “del B” (se tegning 2).
Når du bruker en “reversvirkende plugg”, må ø20-spindelen
kun monteres i “del A” (se tegning 2).
Når du bruker en “standard avstengingsplugg”, skal
ø20-spindelen kun monteres i “del B” (se tegning 1).
3. Monter pluggspindelen i “del B” eller “del A”.
Sett “del A” inn på “del B” og press deretter “hardt” ned på
“del A”.
Før skrutrekkeren inn i eksosutløpet og under pluggsporet,
samtidig som du opprettholder trykket på “del A”.
Dette skal sikre riktig fjerning av luft bak tetningsringen.
Normalt vil du høre en “psst”-lyd når dette skjer (se tegning 3).
En “søyleboremaskin” kan selvsagt også brukes til å presse
ned på “del A”.
4. Det er viktig å slippe ut trykkluften bak tetningsringen.
Dette gjør du med en skrutrekker og alltid under pluggen,
som vist (se tegning 4).

ø20 hull
for pluggspindel

A

B
E
D

F
2200-0124

C

A.
B.
C.
D.
E.

Del A
Del B
Plugger
O-ring
Fett Paralique GTE703
fra servicesett
F. Skrutrekker (ingen skarpe kanter)
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye. Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
NC = normalt stengt.
NO = normalt åpen.
A/A = luft/luft-aktivert.
Tegning 1

Tegning 2

Tegning 3

Tegning 4

2200-0122

A

A

Det er viktig å føre
skrutrekkeren inn under pluggen.
A

2200-0126

B
B

5.4

2200-0125

B

2200-0127

Ventilmontasje

Motsatt rekkefølge av 5.2 Demontere ventilen.
Smør O-ringen (21) og leppetetningen (25) med Klüber Paraliq GTE 703.
Husk å trekke til spindelen og pluggen (bruk to 17 mm nøkler).
- Tiltrekkingsmoment sjalteplugg = 30 Nm
- Tiltrekkingsmoment avstengingsplugg = 20 Nm
Hvis det er vibrasjoner i rørledningen, anbefaler Alfa Laval å bruke Loctite nr. 243.
Klemmenes gjenger må smøres før du trekker til – maks. tiltrekkingsmoment for klemmene er 10-12 Nm.

!
Legg spesielt merke til advarslene.
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye. Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
NC = normalt stengt.
NO = normalt åpen.
A/A = luft/luft-aktivert.

5.5

Aktuatortyper

Ulike aktuatortyper for SSV-ventilen
I juni 2016 ble endringen nedenfor implementert, og versjonen med “avtakbart åk med bolter” fases dermed ut og erstattes med
versjonen “åk uten bolter”.
OBS!
Det er viktig å se etter advarsler på aktuatoren når du utfører service på en aktuator – se tabellen nedenfor.
V-type

Ikke-vedlikeholdbar aktuator Fullt vedlikeholdbar aktuator Fullt vedlikeholdbar aktuator
Fjær under belastning og KAN Fjærhus og kan åpnes
Fjærhus og kan åpnes
IKKE åpnes

*

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0098

2200-0096

2200-0097

*) Låsevaieråpning er låst når
advarsel er merket på aktuator
Ikke-avtakbart åk

“Avtakbart åk med bolter”.
“Åk uten bolter”
Hvis åket med bolter er skadet,
må det skiftes ut med “åk uten
bolter”

Kan ikke repareres innvendig
(det er ikke mulig å bytte
stempelets O-ringer)

Ja

Ja

Service

Merket med advarsler

Ja

Nei

Nei

Produksjonsår

Fra 2006

Fra 2006 til juni 2016

Fra juni 2016

Åktype
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
A/A = luft/luft-aktivert.
Serviceverktøy: se reservedeler.

5.6

Aktuatortyper

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Trinn 1
Introduksjon
- Aktuatorens servicesett inneholder to fôringer og fire O-ringer.
- Monter den tykke O-ringen inni, og den tynne O-ringen utenpå
fôringen.
- Smør alltid spindelen og O-ringene grundig med “Molykote
Longterm 2 Plus” før du monterer de nye fôringene.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0099
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
A/A = luft/luft-aktivert.
Serviceverktøy: se reservedeler.

A

Trinn 2
Introduksjon – Standard sekskantnøkkel
Bruk en 27 mm sekskantnøkkel til å montere fôringene da det er begrenset plass i åket.
En sekskantnøkkel 24x27 (lengde = 185 mm) er et standardverktøy som kan kjøpes hos alle verktøyforhandlere.

A = 185 mm

2200-0001

Eksempel:
Sekskantnøkkel – 24x27 mm
Leverandør: Gedore Tool
EAN4010886621264

2200-0002

Trinn 3
Introduksjon – Justere spindelen
Aktuatorspindelen kan i enkelte tilfeller tvinges ut av senter av den innvendige fjæren. Se tegningen nedenfor.
I slike tilfeller vil justeringsspindelen, som er vist nedenfor, og sekskantnøkkelen hjelpe deg å sikre en pålitelig montering av
fôringen. Spindelen kan enten kjøpes av Alfa Laval sammen med sekskantnøkkelen (9614198401), eller den kan produseres
lokalt med dimensjonene som er angitt nedenfor.
Spindel tvunget ut av senter av fjæren inni 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 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
A/A = luft/luft-aktivert.
Serviceverktøy: se reservedeler.
Trinn 4
Aktuatoren må festes godt en skrustikke – hvis den er demontert fra ventilen. Vær forsiktig så du ikke presser åkflensen oval når
du fester aktuatoren i skrustikken. Må bare festes forsiktig på “åkbenet”, som vist nedenfor.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0101
2200-0006

Trinn 5
Fjern adapterskruen.
(Etter spindeljusteringen må du sette på adapterskruen igjen.)

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0102

Trinn 6
1. Smør både aktuatorspindelen og O-ringene grundig.
2. Smør med “Molykote Longterm 2 plus”.
3. Sett fôringen på spindelen.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0103
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
A/A = luft/luft-aktivert.
Serviceverktøy: se reservedeler.
Trinn 7
Sett justeringsspindelen på aktuatorspindelen, og sett på sekskantnøkkelen.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0105

2200-0104

Justeringsspindel

Sekskantnøkkel

Trinn 8
Dra justeringsspindelen til senter av aktuatorspindelen. I denne posisjonen roterer du fôringen 180° tilbake før du begynner å
feste fôringen. Forviss deg om at gjengene tar jevnt!
Fôringen må bare strammes med et tiltrekkingsmoment på 10 Nm – som du gjør ved å dreie “hardt” for hånd.

!
kg

DO NOT DISASSEMBLE

2200-0106
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
A/A = luft/luft-aktivert.
Serviceverktøy: se reservedeler.

5.7

Demontering av fullt vedlikeholdbar aktuator (avtakbart åk med bolter/2006-juni 2016)

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.
Se også avsnitt 5.5 Aktuatortyper

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Før demonteringen må du kontrollere at aktuatoren ikke er merket med en advarsel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roter sylinderen.
Fjern låsevaieren, og dra av sylinderen.
Skru ut mutrene, og fjern åket.
Øvre og nedre fôringer.
Fjern stempelet med O-ringen og fjærenheten.
Fjern O-ringene og støtteskiven.

Roter sylinderen med
serviceverktøyet.

Merk! A/A-aktuatoren har ingen fjærenhet.

2200-0107
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
A/A = luft/luft-aktivert.
Serviceverktøy: se reservedeler.

5.8

Demontering av fullt vedlikeholdbar aktuator (åk uten bolter/juni 20162016 -> )

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.
Se også avsnitt 5.5 Aktuatortyper

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Før demonteringen må du kontrollere at aktuatoren ikke er merket med en advarsel.
1.
2.
3.
4.

Roter sylinderen.
Fjern låsevaieren, og dra av sylinderen.
Fjern øvre og nedre fôringer.
Fjern stempelet med O-ringen og fjærenheten.

Roter sylinderen med
serviceverktøyet.

Merk! A/A-aktuatoren har ingen fjærenhet.

2200-0108

5.9

Montere fullt vedlikeholdbar aktuator

Avhengig av type aktuator velger du trinn 1 eller trinn 2.
Trinn 1
Motsatt rekkefølge av 5.7 Demontering av fullt vedlikeholdbar aktuator (avtakbart åk med bolter/2006-juni 2016)
Trekk til mutrene med et tiltrekkingsmoment på 17 Nm.
Smør O-ringene (3, 7, 11) med Molykote Longterm 2 plus før du monterer.
Trekk til fôringene med et tiltrekkingsmoment = 10 Nm, og vær forsiktig så du ikke strammer for hardt. Se også 5.6 Aktuatortyper
Trinn 2
Motsatt rekkefølge av 5.8 Demontering av fullt vedlikeholdbar aktuator (åk uten bolter/juni 20162016 -> )
Smør O-ringer (3, 7, 11) med Molykote Longterm 2 plus før du monterer.
Trekk til fôringene med et tiltrekkingsmoment = 10 Nm, og vær forsiktig så du ikke strammer for hardt. Se også 5.6 Aktuatortyper
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5 Vedlikehold
Les instruksjonene nøye.
Artiklene viser til delelisten og servicesett-delen. Vrakdeler må håndteres riktig.
A/A = luft/luft-aktivert.
Serviceverktøy: se reservedeler.

5.10

Endre pneumatisk bevegelse på fullt vedlikeholdbar aktuator (NC/NO)

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.
Se også avsnitt 5.5 Aktuatortyper.

!

!

kg

kg

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

Før demonteringen må du kontrollere at aktuatoren ikke er merket med en advarsel.
1.
2.
3.
4.
5.

Roter sylinderen.
Fjern låsevaieren, og dra av sylinderen.
Vend stempelet og fjærenheten.
Vend adapteren, luftkoblingen og pluggen til motsatt ende.
Monter i motsatt rekkefølge (3 til 1).

2200-0032

Pneumatisk
bevegelse
opp
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Pneumatisk bevegelse
ned

6 Tekniske data
Det er viktig å observere de tekniske dataene under installasjon, drift og vedlikehold.
Informer personellet om de tekniske dataene.

6.1

Tekniske data

Ventilen er en pneumatisk seteventil i en hygienisk og modulær konstruksjon til en rekke ulike funksjoner, f.eks. som
avstengingsventil med to (2) eller tre (3) porter eller som en sjalteventil med tre (3) til fem (5) porter. Ventilen fjernstyres ved hjelp
av trykkluft. Den har få og enkle bevegelige deler, noe som gir svært høy pålitelighet og lave vedlikeholdskostnader.
Data – ventil/aktuator
Maks. produkttrykk

1000 kPa (10 bar).

Min. produkttrykk

Fullt vakuum (avhengig av produktspesifikasjoner).

Temperaturområde

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

Lufttrykk, aktuator

500 til 700 kPa (5 til 7 bar).

Materialer – ventil/aktuator
Produktberørte ståldeler

1,4404 (316L) (intern Ra < 0,8 µm).

Andre ståldeler

1.4301 (304).

Pluggtetning

EPDM / PTFE (TR2).

Andre produktberørte tetninger

EPDM (standard).

Valgfrie produktberørte tetninger

HNBR og FPM.

Andre tetninger

NBR.

Vekt (kg)

Nominell størrelse

Tommerør
DN/OD
51 63.5 76.1 101.6

40

DIN-rør
DN
50
65

25
3.2

3.4

5.5

6.6

11.8 13.6

4.1

4.5

7.2

8.8

14.9 17.9

4.9

9.5

10.1 10.2 14.2

5.3

10.1 11.1 11.8 16.4

25

38

Avstengingsventil

3.1

3.3

5.5

6.5

11.3

13.6

Sjalteventil

3.9

4.2

7.1

8.5

14

18

Avstengingsventil: høyt trykk

4.7

4.8

9.5

10.0

9.8

14.2

4.8

Sjalteventil: høyt trykk

4.9

5.1

10.1 10.8 10.9

16.5

5.1

80

100

Støy
På en meters avstand og 1,6 meter over utblåsingen vil støynivået til ventilaktuatoren være ca. 77 dB(A) uten støydemper, og
ca. 72 dB(A) med demper – målt ved et lufttrykk på 7 bar.
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7 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil.
Artiklene viser til delelistene i de følgende avsnittene.
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.

7.1

Tegning

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.
Se også avsnitt 5.5 Aktuatortyper

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

5
6
7

9

8

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står 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

Avstengingsventil

6
7
8
20
21
26
21
28
21
22
27.2
27.1
27 27.2
Sjalteventil

12
19
24
25
19

2200-0110
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7 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – avstenging.
Artiklene viser til delelistene i følgende avsnitt:
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.

7.2

Unique Single Seat-ventil – avstenging

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren
som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står 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 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – avstenging.
Artiklene viser til delelistene i følgende avsnitt:
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.
Liste over deler
Pos.

Kvt.

Betegnelse

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
Fôring
O-ring
O-ring
Plugg
Luftrør
Klemme
Kappe
O-ring
Ventilhus
Plugg
Plugg
Pluggtetning
Fôring
Leppetetning

Servicepakker

Betegnelse

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

Servicesett


Servicesett, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesett, EPDM . . . . . . . . .

9611926501

9611926502

9611926503

9611926504

9611926505

9611926506

♦

Servicesett, HNBR . . . . . . . . .

9611926507

9611926508

9611926509

9611926510

9611926511

9611926512

♦

Servicesett, FPM . . . . . . . . . . .

9611926513

9611926514

9611926515

9611926516

9611926517

9611926518

Deler merket med  er inkludert i servicesettene (aktuator)
Deler merket med er inkludert i servicesettene (produktberørte deler)
Verktøy for fôring (pos. 24) – artikkel nr.: 9613160901
TD 900254/3
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7 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – sjalting.
Artiklene viser til delelistene i de følgende avsnittene.
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.

7.3

Unique Single Seat-ventil – sjalting

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren
som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står 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 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – sjalting.
Artiklene viser til delelistene i de følgende avsnittene.
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.
Liste over deler
Pos.

Kvt.

Betegnelse

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
Fôring
O-ring
O-ring
Plugg
Luftrør
Klemme
Kappe
O-ring
Ventilhus
Fôring
Leppetetning
Ventilhus
Plugg
Plugg
Pluggtetning
Sete

Servicepakker
Servicesett


Servicesett, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesett, EPDM . . . . . . . . .

9611926579

9611926580

9611926581

9611926582

9611926583

9611926584

♦

Servicesett, HNBR . . . . . . . . .

9611926585

9611926586

9611926587

9611926588

9611926589

9611926590

♦

Servicesett, FPM . . . . . . . . . . .

9611926591

9611926592

9611926593

9611926594

9611926595

9611926596

Deler merket med  er inkludert i servicesettene (aktuator)
Deler merket med  er inkludert i servicesettene (produktberørte deler)
TD 900254/3
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7 Deleliste og servicesett
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval.
Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale reservedeler fra Alfa Laval.

7.4

Tegning

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.
Se også avsnitt 5.5 Aktuatortyper

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av
fjæren som står under belastning!

6
7

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står 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

Avstengingsventil – reversvirkende

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
Sjalteventil – reversvirkende
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7 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – reversvirkende, avstenging.
Artiklene viser til delelistene i de følgende avsnittene.
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.

7.5

Unique Single Seat-ventil reversvirkende – avstenging

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren
som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står 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 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – reversvirkende, avstenging.
Artiklene viser til delelistene i de følgende avsnittene.
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.
Liste over deler
Pos.

Kvt.

Betegnelse

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
Fôring
O-ring
O-ring
Plugg
Luftrør
Klemme
Kappe
O-ring
Plugg
Plugg
Pluggtetning
Fôring
Leppetetning
Ventilhus
Sete
Nedre kappe

Servicepakker

Betegnelse

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

Servicesett


Servicesett, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesett, EPDM . . . . . . . . .

9611926525

9611926526

9611926527

9611926528

9611926529

9611926530

♦

Servicesett, HNBR . . . . . . . . .

9611926531

9611926532

9611926533

9611926534

9611926535

9611926536

♦

Servicesett, FPM . . . . . . . . . . .

9611926537

9611926538

9611926539

9611926540

9611926541

9611926542

Deler merket med

♦

er inkludert i servicesettene. Anbefalte reservedeler: servicesett.

TD 900-350/3
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7 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – reversvirkende, sjalting.
Artiklene viser til delelistene i de følgende avsnittene.
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.

7.6

Unique Single Seat-ventil reversvirkende – sjalting

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren
som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står 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 Deleliste og servicesett
Tegningen viser en Unique Single Seat-ventil – reversvirkende, sjalting.
Artiklene viser til delelistene i de følgende avsnittene.
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval. Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale
reservedeler fra Alfa Laval.
Liste over deler
Pos.

Kvt.

Betegnelse

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
Fôring
O-ring
O-ring
Plugg
Luftrør
Klemme
Kappe
O-ring
Fôring
Leppetetning
Ventilhus
Sete
Nedre kappe
Plugg
Plugg
Pluggtetning
Plugg
Plugg
Pluggtetning
O-ring

Servicepakker

Betegnelse

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

Servicesett


Servicesett, aktuator . . . . . . .

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

9611926500

♦

Servicesett, EPDM . . . . . . . . .

9611926597

9611926598

9611926599

9611926600

9611926601

9611926602

♦

Servicesett, HNBR . . . . . . . . .

9611926603

9611926604

9611926605

9611926606

9611926607

9611926608

♦

Servicesett, FPM . . . . . . . . . . .

9611926609

9611926610

9611926611

9611926612

9611926613

9611926614

Deler merket med ♦ er inkludert i servicesettene.
Anbefalte reservedeler: Servicesett.
TD 900-350/3
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7 Deleliste og servicesett
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval.
Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale reservedeler fra Alfa Laval.

7.7

Vedlikeholdbar aktuator

Hvis aktuatoren er merket med en fareadvarsel, må du IKKE forsøke å skjære den opp.

!

!

kg

kg

SPRING UNDER LOAD
Do not attempt to cut open

DO NOT DISASSEMBLE

Du må IKKE forsøke å demontere aktuatoren på grunn av fjæren
som står under belastning!

Du må IKKE forsøke skjære opp aktuatoren på grunn av
fjæren som står 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

*) Versjon med “avtakbart åk med bolter”, produsert fra 2006 til juni 2016.
Erstattet av “åk uten bolter” (13)
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7 Deleliste og servicesett
Bruk alltid originale reservedeler fra Alfa Laval.
Garantien på produktene til Alfa Laval gjelder kun hvis det brukes originale reservedeler fra Alfa Laval.

Liste over deler
Pos.

Kvt.

Betegnelse

1
2
3
♦
5
6
♦
7
♦
8
♦
9
10
11 ♦
12
13
13.1

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

Sylinder
Stempel
O-ring
Adapter
Fôring
O-ring
O-ring
Plugg
Låsevaier
O-ring
Luftkobling (bare 2 for A/A)

14
15
16
17
18

1
1
1(2)
3
3

♦

Åk uten bolter
Åk (-> 0616)
Fjærenhet
Bunn (-> 0616)
Støtteskive (bare 2 for A/A)
Skive (-> 0616)
Mutter (-> 0616)

Servicepakker

Betegnelse

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

Servicesett


Servicesett, NO , NC . . . . . . .

9611926497

9611926497

9611926498

9611926498

9611926499

9611926499

♦

Servicesett, A/A . . . . . . . . . . . .

9611926519

9611926519

9611926520

9611926520

9611926521

9611926521
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Slik kontakter du Alfa Laval
Kontaktinformasjon for alle land oppdateres
kontinuerlig på vårt webområde.
Du finner informasjonen på www.alfalaval.com.

© Alfa Laval Corporate AB
Dette dokumentet og innholdet i det tilhører Alfa Laval Corporate AB og er beskyttet av lover som omhandler opphavsrett og andre relaterte rettigheter. Den som bruker dette dokumentet, er
ansvarlig for å følge alle aktuelle lover om opphavsrett. Uten begrensninger i rettighetene i forbindelse med dette dokumentet, skal ingen deler av dette dokumentet kopieres, reproduseres eller
overføres på noen måte (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, innspilling eller annet) eller til noe formål uten uttrykkelig tillatelse fra Alfa Laval Corporate AB. Alfa Laval Corporate AB vil håndheve
sine rettigheter til dette dokumentet så langt loven tillater, inkludert muligheten til å forfølge eventuelle brudd på disse rettighetene strafferettslig.

