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SRV66
Redukèní ventil pro sanitární aplikace
Návod k montái a údrbì
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Výrobce si vyhrazuje právo zmìn uvedených údajù. Místní pøedpisy mohou omezit pouití výrobkù.
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1. Bezpečnost
Bezpeèný provoz výrobku mùe být garantován pouze tehdy, je-li výrobek správnì
namontován, uveden do provozu a je-li údrba provádìna kvalifikovanou osobou (viz
odst. 1.11 na stanì 3), to ve v souladu s provozními pøedpisy. Musí být dodreny také
veobecné bezpeènostní pøedpisy týkající se potrubních systémù a konstrukce
zaøízení a musí být pouíváno vhodné náøadí a osobní ochranné pomùcky.

1.1

Vhodnost pouití výrobku

Pomocí tohoto Návodu k montái a údrbì, katalogového listu a údajù na títku
výrobku zkontrolujte vhodnost výrobku pro danou aplikaci. Výrobek vyhovuje
poadavkùm Evropské smìrnice pro tlaková zaøízení 97 / 23 / EC, kde spadá do
kategorie SEP. Stejnì tak vyhovuje zákonu è. 22/1997Sb. v platném znìní a naøízení
vlády o tlakových zaøízeních v platném znìní, kde spadá do kategorie výrobkù
vyrábìných dle správné inenýrské praxe. Jako takový není tzv. stanoveným
výrobkem, tuzemské prohláení o shodì se na nìj nevydává a nenese oznaèení
.
i) Výrobek byl navren pro pouití pro páru, vodu a inertní plyny. Tyto tekutiny
spadají do tekutin Skupiny 2 výe uvedených smìrnic. Výrobek lze pouít
i na jiná média, pokud Spirax Sarco potvrdí vhodnost výrobku pro danou
aplikaci.
ii) Zkontrolujte materiál výrobku a omezující provozní hodnoty tlaku a teploty média.
Pokud jsou maximální provozní hodnoty výrobku nií ne maximální moné
hodnoty v systému nebo pokud by pøípadná porucha výrobku mohla zpùsobit
nebezpeèné zvýení tlaku èi teploty, musí být systém vybaven ochranným
zaøízením proti pøekroèení maximálního provozního tlaku nebo/a teploty.
iii)Urèete správnost instalace a smìr prùtoku média. Zvate vhodnost pøedøazení
filtru.
iv)Výrobky Spirax Sarco nejsou urèeny k tomu, aby na nì pùsobila vnìjí napìtí
vyvolaná jakýmkoliv systémem, v nìm jsou namontovány. Je odpovìdností
kadé montání / projekèní firmy uvaovat s moností vzniku takovýchto
napìtí a uèinit adekvátní opatøení k jejich minimalizaci.
v) Vyjmìte ochranné krytky ze vech pøipojení.

1.2

Pøístup

1.3

Osvìtlení

1.4

Nebezpeèné kapaliny a plyny v potrubí

1.5

Nebezpeèné prostøedí

K instalovanému výrobku musí být bezpeèný pøístup. V pøípadì nutnosti je tøeba
pouít bezpeènou pracovní ploinu a vhodné zdvíhací zaøízení.
Je tøeba zajistit dostateèné osvìtlení, zvlátì tam, kde je nutné provádìt detailní
a sloité montání a údrbáøské práce.
Pøed zahájením údrby na výrobku je tøeba vìdìt, co je nebo by mohlo být v potrubním
systému. Hlavnì je tøeba dát pozor na hoølavé látky, extrémní teploty a obecnì zdraví
nebezpeèné látky.
Je tøeba brát do úvahy výbuné prostøedí, nedostatek kyslíku (napø. nádoby ap.),
nebezpeèné plyny, extrémní teploty, horké povrchy, nebezpeèí vzniku poáru
(napø. pøi sváøení), nadmìrný hluk, pohyblivá strojní zaøízení apod.

1.6 Systém

Zvate, zda uzavøení ventilù pøed, popø. za výrobkem nebude mít negativní vliv na jiné
èásti systému, uzavøení dalích ventilù, ochranná zaøízení a alarmy nebo zda
neohrozí ostatní personál. Uzavírací ventily musí být otevírány a uzavírány postupnì
takovým zpùsobem, aby se pøedelo okùm v systému.

1.7

Tlak

Zajistìte, aby byl výrobek bezpeènì odtlakován a na atmosférický
zajistit napø. odtlakovávacím ventilem Spirax Sarco typ DV (detaily
firemní literatura). Zvate, zda není vhodné uzavírací ventily zdvojit,
obtok, zda není vhodné uzamèení ventilù èi jejich oznaèení zvlátními
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manometr ukazuje nulový pøetlak, nemusí to znamenat, e systém je zcela odtlakován.

1.8

Teplota

1.9

Náøadí a spotøební materiál

Po oddìlení výrobku od systému je tøeba poèkat na ochlazení výrobku, aby se
pøedelo monosti popálení.
Pouívejte vhodné náøadí, pøípravky, spotøební materiály a originální náhradní
díly.

1.10 Ochranné pomùcky

Zvate nutnost pouití ochranných pomùcek, které chrání pøed napø. chemickými
látkami, extrémními teplotami, hlukem, padajícími pøedmìty a pøed nebezpeèím
hrozícím oèím a oblièeji.

1.11 Oprávnìní k montái a údrbì

Vechny práce musí být provádìny kompetentní osobou nebo pod jejím
dohledem. Montání a provozní pracovníci by mìli být koleni o správném
pouití výrobku v souladu s tímto Návodem k montái a údrbì. Odpovìdná
osoba má vdy vìdìt o provádìných pracech a tam, kde je to nutné, zajistit
asistenci dalí osoby. Zvate potøebu vyvìení èi vylepení bezpeènostních
pokynù na místì instalace výrobku.

1.12 Manipulace

Ruèní manipulace s výrobky mùe v nìkterých pøípadech znamenat riziko
zranìní. Zvedání, tlaèení, táhnutí, pøenáení èi podepírání výrobku pouze vlastní
silou by v nìkterých pøípadech mohlo zpùsobit zranìní, pøedevím zad. Je tøeba
individuelnì zváit své monosti a pouít nejvhodnìjí metodu manipulace s
výrobkem.

1.13 Rezidua

V normálním provozu mohou být vnìjí povrchy výrobku velmi horké. V nìkterých
pøípadech mùe povrchová teplota dosahovat a 180 °C (356°F).
V mnoha výrobcích po odstavení z provozu zùstává provozní tekutina, protoe
nejsou samovypoutìcí. Toto musí být bráno v úvahu pøi demontái z potrubí
nebo údrbì výrobku.

1.14 Ochrana pøed mrazem

Výrobky, které nejsou samovypoutìcí a jsou vystaveny teplotám prostøedí
pod bodem mrazu, musí být chránìny pøed zamrznutím, pokud by toto mohlo
zpùsobit jejich nefunkènost.

1.15 Bezpeènostní informace specifické pro tento výrobek

Pøed demontáí ventilu musí být zcela uvolnìna nastavovací pruina.
Ventil obsahuje komponenty z materiálù FPM a PTFE.
Pokud je FPM vystaven teplotì blíící se 315°C (599°F), dochází ke zmìnì
skupenství a vzniku kyseliny fluorovodíkové. Je nutné pøedejít kontaktu s kùí
a také inhalaci prachu a výparù, protoe tako kyselina mùe zpùsobit hluboké
popáleniny a pokození dýchacích cest.
V rozsahu svých pracovních teplot je PTFE zcela inertní materiál, ovem pøi jeho
zahøátí na slinovací teplotu (teplota spékání) dochází ke zmìnì skupenství a
vznikající plyny nebo výpary mohou pøi nadechnutí zpùsobit potíe. V místech, kde
se pracuje s PTFE, je zakázáno kouøení, protoe tabák kontaminovaný PTFE bìhem
hoøení produkuje polymerové výpary. Proto je dùleité pøedcházet kontaminaci
obleèení, zvlátì kapes, PTFE a dodrovat pøimìøenou èistotu prostøedí i èistotu
osobní (mytí rukou a odstraòování èástic PTFE, které pronikly za nehty).

1.16 Likvidace

Výrobek je recyklovatelný. Za pøedpokladu správného zpùsobu likvidace nehrozí
ádné pokození ivotního prostøedí.

1.17 Vracení výrobkù

Pøi vracení výrobkù firmì Spirax Sarco musí zákazník èi uivatel písemnì
poskytnout vechny informace o moných rizicích týkajících se kontaminace èi
mechanického pokození výrobku, aby mohla být vèas uèinìna potøebná opatøení.
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2. Všeobecné informace
2.1

Popis

SRV66 je samovypoutìcí rohový redukèní ventil pro sanitární aplikace vyrobený z nerez
oceli 316L (èásti ve styku s médiem). Je vhodný pro páru, kapaliny a plyny. Dodává se s
koncovkami pro pøipojení pomocí hygienických sanitárních svorek (Tri-clamp, Tri-clover),
nevyaduje ádné externí impulsní potrubí a je vhodný i pro CIP aplikace (clean in place).
Typické aplikace :

-

Èistá pára
Vymrazovací suièe
Procesní nádoby

-

Plyny a kapaliny pro bioreaktory
Sterilizátory
Zvlhèovaèe

2.2

Velikosti a pøipojení

2.3

Rozsahy pøetlakù za ventilem

2.4

Omezující podmínky

-

Odstøedivky
Autoklávy
Kuchyòská zaøízení

DN15, 20, 25, 32, 40 a 50 sanitární svorky (clampy).

SRV66 se dodává v provedeních pro tyto rozsahy pøetlaku za ventilem : 1.0 - 5.0 bar g (14.5
- 72.5 psi g), 0.8 - 2.5 bar g (11.6 - 36.25 psi g) a 0.3 - 1.1 bar g (4.35 - 15.95 psi g). Rozsah
je nutné zadat pøi objednávce.

Maximální podmínky pro tìleso
Maximální vstupní pøetlak
Rozsah teplot

2.5

PN16
16 bar g (232 psi g)
-30°C a +180°C (-22°F a +356°F)

Princip funkce ventilu

Pøi prùtoku média se tlak na výstupu z ventilu zvyuje a pùsobí pøímo na membránu. Toto
vyvolává sílu pùsobící proti nastavovací pruinì. Pokud je výstupní tlak vyí ne
nastavený tlak, síla vyvolaná membránou je vìtí ne síla pruiny a ventil pøivírá. Naopak,
pokud je výstupní tlak nií ne nastavený tlak, síla vyvolaná membránou je mení ne síla
pruiny a ventil otvírá.
Nastavovací roub

Opìrka pruiny
Øídící pruina
Kryt pruiny
Zajiovací matice
10 Membrána

Svorka

Tìleso
Opìrná deska membrány

"O" krouek 11
Obr. 1
4

Hlavní ventil 2
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3. Montáž
3.1

Obecné informace

Pøed instalací ventilu proveïte dùkladný proplach/profuk potrubí. Je vhodné instalovat
ventil jako souèást redukèní stanice (viz obr. 2), pøi instalaci na páøe by minimem mìl být
separátor s odvodnìním a filtr s jemným sítem pøed redukèním ventilem. Ventil musí být
montován se vstupem vertikálnì s krytem pruiny svisle nahoru. Vìtina aplikací vyaduje
také instalaci pojistného ventilu. Redukèní ventil nemùe být pouíván jako uzavírací ventil,
proto je tøeba v pøípadì nutnosti instalovat zvlátní uzavírací ventil. Je tøeba posoudit
vhodnost instalace odvodòovací soupravy také na stranì redukovaného tlaku, aby se
pøedelo zavodnìní potrubí pøi nulovém odbìru.

B

D

C

SRV66
E

G
C

D

F
C

A

A Odvadìè kondenzátu
B Separátor vlhkosti

C Uzavírací ventil
D Manometr

E Filtr
F SRV66 redukèní ventil
G Pojistný ventil

Obr. 2 Doporuèená instalace

3.2

Uvedení do provozu a nastavení ventilu

-

Uzavøete vechny uzavírací ventily.

-

Pomocí nastavovacího roubu zcela uvolnìte nastavovací pruinu.

-

Otevírejte uzavírací ventily v tomto poøadí :
i - Otevøete ventily pøed odvadìèi kondenzátu.
ii - Otevøete uzavírací ventil za redukèním ventilem.
iii - Pomalu otevírejte uzavírací ventil na vstupu do redukèního ventilu tak, aby se
pøedelo tepelným a mechanickým okùm.

-

Pomalu otáèejte nastavovacím roubem po smìru hodinových ruèièek a do dosaení
poadovaného tlaku za redukèním ventilem. Pokud je ventil nastavován pøi nulovém
prùtoku, je tøeba poèítat pøi prùtoku média s a 20 % poklesem nastavené hodnoty tlaku.
Pokud je ventil nastavován pøi prùtoku média, je tøeba pøi nulovém prùtoku poèítat s a
20 % nárùstem nad nastavenou hodnotu tlaku (20 % pásmo proporcionality). Pojistný
ventil musí být nastaven o alespoò 10 % (min. 0.3 bar) výe, ne je hodnota redukovaného
tlaku pøi nulovém prùtoku (platí pro obvyklé typy pojistných ventilù, napø. Spirax Sarco
øada SV60, SV615 apod.).
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4. Údržba
4.1

Pravidelná prohlídka

Údrba ventilu by mìla být souèástí programu plánované údrby vech zaøízení. Redukèní ventily
SRV66 budou bezporuchovì pracovat pod dlouhou dobu za pøedpokladu, e byly správnì
zvoleny, nadimenzovány, instalovány a udrovány èisté. Neèistoty se nejèastìji objevují v potrubí
bìhem montáe a pozdìjím vánìjím problémùm se dá pøedejít dùkladnou kontrolou instalace.
Je tøeba kontrolovat vechny montání práce, provést profuky popø. proplachy potrubí, vyèistit
filtry a zkontrolovat tìsnost vech spojù.

4.2 Kontrola / výmìna sestavy membrány a ventilu :
- Pøed provádìním jakýchkoliv prací ètìte odst. 1.15 Bezpeènostní informace specifické
pro tento výrobek.

- Uzavøete nejdøíve uzavírací ventil pøed redukèním ventilem a poté uzavírací ventil za
redukèní ventilem. Poèkejte, a tlak poklesne na nulu a ventil se dostateènì ochladí.

-

Otáèením nastavovacího roubu proti smìru hodinových ruèièek zcela uvolnìte øídící pruinu.

-

Membrána a její opìrná deska mohou být nyní vyjmuty a hlavní ventil mùe být vytaen
z ventilu vstupním otvorem.
Pozn. : "O" krouek musí být umístìn proti PTFE membránì na "mokré" stranì.

-

Demontujte ventil SRV66 z potrubí.
Po uvolnìní roubù sejmìte svorku a poté kryt pruiny.
Na viditelných rovných plochách sevøete konec hlavního ventilu a uvolnìte zajiovací
matici membrány a poté také opìrnou desku membrány.
Pozn. : Pøi zpìtné montái musí strana opìrné desky s radiusem pøiléhat k membránì.

Proveïte zpìtnou montá v opaèném poøadí krokù, ujistìte se, e PTFE strana (svìtlé
barvy) dvojdílné membrány je umístìna na "mokré" stranì.

5. Náhradní díly
Dodávané náhradní díly
Hlavní ventil
Membrána a "O" krouek

2
10, 11

Jak objednávat ND
Pøi objednávání vdy pouívejte oznaèení uvedená v èásti Dodávané náhradní díly. Uveïte typ
a velikost ventilu a poadovaný rozsah tlakù.
Pøíklad : 1 ks membrána pro redukèní ventil SRV66 DN25 s rozsahem tlakù 1 a 5 bar.
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