armatura instalacyjna

Zawory bezpieczeñstwa

serie 311-312-313-314
513-514-527-530-531

Informacje ogólne

Zawory bezpieczeñstwa produkowane przez firmê Caleffi S.p.A
wykonane s¹ zgodnie z wymogami bezpieczeñstwa okreœlonymi
w dyrektywie 97/23/CE parlamentu europejskiego i Rady Europejskiej.

Zastosowanie

Zawory bezpieczeñstwa stosowane s¹ do ograniczenia ciœnienia
maksymalnego w Ÿród³ach ciep³a w instalacjach grzewczych,
w zbiornikach wody u¿ytkowej w instalacjach sanitarnych oraz
w instalacjach wodnych.
Zawory serii 527 wyposa¿one s¹ w specjalne zabezpieczenie
”gwarantowanego dzia³ania”, dziêki którym s¹ sprawne równie¿
w przypadku uszkodzenia lub pêkniêcia membrany.

Zakres produkcji

Seria 311 Zawór bezpieczeñstwa zwyk³y. Przy³¹cza GW-GW.
Wymiary 1/2”, 1”
Seria 312 Zawór bezpieczeñstwa zwyk³y. Przy³¹cza GW-GZ.
Wymiary 1/2”
Seria 313 Zawór bezpieczeñstwa zwyk³y z manometrem lub
przy³¹czem manometru. Przy³¹cza GW-GW.
Wymiary1/2”, 3/4”
Seria 314 Zawór bezpieczeñstwa zwyk³y z manometrem lub
przy³¹czem manometru. Przy³¹cze GZ-GW.
Wymiary 1/2”
Serie 513 Zawór bezpieczeñstwa zwyk³y. Przy³¹cze GW-GW.
Wymiary 1/2”x3/4”, 1”x1 1/4”, 1 1/4”x1 1/2”
Seria 514 Zawór bezpieczeñstwa zwyk³y. Przy³¹cza GZ-GW.
Wymiary1/2”
Seria 527 Zawór bezpieczeñstwa z „gwarantowanym dzia³aniem”
i œwiadectwem homologacji I.S.P.E.S.L.
Przy³¹cze GW-GW.
Wymiary1/2”x3/4”, 3/4”x1”, 1”x1 1/4”, 1 1/4”x1 1/2”

Dane technicznokonstrukcyjne

Korpus:

Nastawy fabryczne

Regulacja zaworów bezpieczeñstwa jest wykonywana podczas
produkcji w fabryce. Jakiekolwiek dzia³anie maj¹ce na celu zmianê
ustalonych wartoœci ciœnienia jest niedopuszczalne.

Monta¿

Zawory bezpieczeñstwa mog¹
zostaæ zamontowane zarówno
w pozycji poziomej jak i pionowej,
nie odwróconej. W ten sposób
ewentualne zanieczyszczenia nie
zak³óc¹ poprawnej pracy zaworu.

Instalacja zaworu

Przed instalacj¹ zaworu bezpieczeñstwa konieczne jest jego
poprawne obliczenie i dobór przeprowadzone przez projektanta,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dla takich urz¹dzeñ. Zakazane
jest u¿ytkowanie zaworu niezgodne z przeznaczeniem. Instalacja
zaworów bezpieczeñstwa powinna byæ przeprowadzana zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi normami przez wykwalifikowany personel.

1/2” - 3/4”: mosi¹dz UNI EN 12165 CW617N
1” - 1 1/4”: mosi¹dz UNI EN 1982 CB753S
Pokrywa:
mosi¹dz UNI EN 12165 CW617N
513-514(1/2”): PA 6 G 30
Trzpieñ steruj¹cy:
mosi¹dz UNI EN 12164 CW614N
Uszczelnienie gniazda:
EPDM
Membrana:
EPDM
Sprê¿yna:
stal UNI 3823
Pokrêt³o:
311-312-313-314-513 (1/2”)-514: ABS
513 (1” i 1 1 1/4”)-527: PA 6 G 20
Ciœnienie nominalne:
PN 10
Zakres temperatur pracy:
5-110°C
seria 531: 5-100°C
Nadciœnienie otwarcia:
527: 10%
Podciœnienie zamkniêcia:
311-312-313-314-513-514: 20%
Zastosowanie dla p³ynów:
20%
Kategoria PED:
woda, powietrze
IV

Zawór bezpieczeñstwa nale¿y instalowaæ z zachowaniem kierunku
przep³ywu oznaczonego strza³k¹ na korpusie zaworu.

Instalacja c.o.

Zawory bezpieczeñstwa
powinny byæ zainstalowane
na górnej czêœci Ÿród³a
ciep³a b¹dŸ na przewodach
zasilaj¹cych na odleg³oœci
nie wiêkszej ni¿ 1 m od
Ÿród³a ciep³a. Pomiêdzy
zaworem bezpieczeñstwa
a Ÿród³em ciep³a
nie mo¿e znajdowaæ
siê ¿aden element
odcinaj¹cy.

Instalacja wodna

Zawory bezpieczeñstwa
powinny byæ zainstalowane
w pobli¿u zbiornika wody
u¿ytkowej tak, aby pomiêdzy
zaworem, a zbiornikiem
nie by³o zainstalowane ¿adne
inne urz¹dzenie ani zawór
odcinj¹cy.

Odprowadzenie z upustu

Przewód upustowy z zaworu bezpieczeñstwa powinien byæ
prowadzony tak, aby nie zak³óca³ poprawnego funkcjonowania
zaworu i nie stanowi³ zagro¿enia dla osób lub rzeczy.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, odprowadzenie zaworu
bezpieczeñstwa powinno byæ widoczne i skierowane do
odpowiedniego przewodu odprowadzaj¹cego. Jak pokazuj¹
poni¿sze rysunki, dla zaworów zamontowanych w instalacji o niskiej
mocy zalecana jest instalacja lejka upustowego bezpoœrednio na
przewodzie.

W przypadku wiêkszych mocy instalacji i monta¿u wiêkszych
zaworów odpowiednie pod³¹czenie przewodu odprowadzaj¹cego
i lejka upustowego pokazano na poni¿szym rysunku.

UWAGA:

W przypadku nieodpowiedniej instalacji, uruchomienia i konserwacji
zaworów niezgodnej z poni¿szymi instrukcjami mog¹ wyst¹piæ
zak³ócenia w poprawnym funkcjonowaniu, a tak¿e mo¿e pojawiæ siê
zagro¿enie, ¿e u¿ytkownik i instalacja zostan¹ nara¿one na
niebezpieczeñstwo.
Nale¿y siê upewniæ, ¿e ca³y system pod³¹czeñ posiada szczelnoœæ
hydrauliczn¹. Przy wykonywaniu pod³¹czeñ hydraulicznych nale¿y
zwracaæ uwagê, aby nie uszkodziæ mechanicznie gwintów korpusu
zaworu. Po uszkodzeniu gwintu mog¹ pojawiæ siê pêkniêcia oraz
nieszczelnoœci hydrauliczne wyrz¹dzaj¹ce szkody osobom lub
rzeczom.Temperatura wody powy¿ej 50°C mo¿e powodowaæ
powa¿ne oparzenia. W trakcie instalacji, uruchomienia i konserwacji
zaworów bezpieczeñstwa nale¿y zachowaæ konieczne œrodki
ostro¿noœci, aby wysokie temperatury cieczy nie narazi³y nikogo na
niebezpieczeñstwo.

Proszê pozostawiæ niniejsz¹ instrukcjê
monta¿u i obs³ugi dla potrzeb u¿ytkownika.

