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Typ PF61G
Snedsätesventiler
Installations- och underhållsinstruktioner
För säkerhet
Försiktighetsåtgärden för PTFE
Inom sitt temperaturområde är PTFE ett fast material, men när det
hettas upp till dess smälttemperatur avger det olika gaser som kan
ge obehag vid inandning. Inandning av dessa gaser förhindras lätt
genom att tillsätta en lokal utsugningsventilation till atmosfär så
nära källan som möjligt.
Rökning ska vara förbjudet där PTFE handskas med eftersom
bränd tobak blandat med PTFE avger polymergaser. Därför är det
viktigt att det inte kommer i kontakt med kläder speciellt fickor,
och att personalen är renliga till den grad att de tvättar händerna
och avlägsnar PTFE -partiklar under fingernaglarna.
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Beskrivning
En 2-vägs snedsätes pneumatisk kolvstyrd on / off -ventil i rostfritt stål
som används för vatten-, luft-, gas- och ångapplikationer.
Obs: En bidirectional (BD)-ventil rekommenderas för att förhindra
vattenslag vid stängning av ventilen för flödesapplikationer på 1 till 2
bar ö eller högre, eller för applikationer som kan utsättas för vattenslag.
Tillgängliga typer
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PF51G-NO Öppnas normalt när flödet är under sätet (port 2 till 1)
PF61G-NO
Bi-directional stängs normalt med flödet
över sätet (port 1 till 2) eller under sätet (port 2 till 1)

Teknisk data
Läckage

PTFE-tätning

ANSI klass VI

Flödets karaktäristik
Snabböppnande on / off
Flödets riktning, se tillgängliga typer eller se produktens skylt
Anti-vattenslag

Flöde under sätet port 2 till 1

Styrmedia

Luft eller vatten

(60°C max.)

Ställdonets hus roterar

360°
Styrmediaanslutning

Max..
styrtryck

Ställdonets 45 mm diameter
storlek
63 mm diameter
90 mm diameter

1

/ 8"

BSP

10 bar ö

¼" BSP
¼" BSP

10 bar ö
8 bar ö

(½" till 1")
(1¼" till 2")

PN25
PN16

Konstruktionstryck
Konstruktionstryck, hus
Max. temperatur
Min. temperatur

180°C
-10°C

Max. tryck för mättad ånga

9 bar ö
Se produktens TI

Temperaturre °C

Driftsområde
A

B

C

Ångmättnings
kurva

Tryck bar ö
A - AMax. tryck för mättad ånga vid drift
9 bar ö
B - BMax. tryck vid drift för storlekar på 2",PF516&PF61G 16 bar ö
C - CMax. tryck vid drift för storlekar på ½"till1½",PF51G 25 bar ö
Max. tryck vid drift för storlekar på1¼"till1½" PF61G 25 bar ö
D - D Max. tryck vid drift för storlekar på ½"till 1",PF61G 40 bar ö
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Normalt öppen ventil
(flöde 2-1)

Material
Nr
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Del
Hus

Material
Brons
EN 1982 CC491K
Rostfritt stål
AISI 316L
Bröst
Mässing
EN 12165 CW617N
Rostfritt stål
AISI 316L
Kägla
Rostfritt stål
AISI 316L
Kägeltätning
PTFE
Ventilspindel
Rostfritt stål
AISI 316
Spindeltätning
PTFE chevrons
Spindel 'O'-ring (visas ej) Viton
Ställdonets överdel
Glasfyllt polyamid
Kolv
Glasfyllt polyamid
Kolv lip tätning
Viton
Packning
PTFE
PF51G
PF61G
PF51G
PF61G

Kvs-värden
Storlek ½ "

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

K vs

7.5

16.8

25,2

39,0

49.5

4.0

För omräkning

Max. differenstryck

8

Normalt stängd
ventil (flöde1-2)

PF51G-NC Stängs normalt när flödet når över sätet (port 1 till 2)
PF51G-NC

PF51G-BD
PF61G-BD
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Cv(UK) = Kv x 0.97

Cv(US) = Kv x 1.17

Installation
1 . Anslutande rörverk ska underhållas för att förhindra påfrestningar
på ventilhuset.
2 . Ventilen kan monteras i alla riktningar. Ställdonet kan roteras 360°
i den riktning som anges på produktens namnskylt för att förenkla
montering och anslutning av styrmedia.
3 . Säkerställ att det anslutande rörverket är isolerat och fritt från
avlagringar, smuts etc. Allt löst material som kommer in i ventilhuset
kan skada huvudtätningen av PTFE och detta gör så att
avstängningen inte blir tät.
4 . Överskrid inte ventilens tryckklass.
5 . Se "Konstruktionstryck" och namnskylten på produkten för
gränserna för styrtryck och temperaturer vid drift.
6 . Se "Konstruktionstryck" och markeringarna på huset för gränserna
för husets tryck och temperatur i drift.
7 . Säkerställ att ventilen är monterad korrekt i flödesriktningen, detta
står i 'Tillgängliga typer' och på produktens namnskylt.
8 . En röd slagindikator uppenbarar sig i ställdonets överdel när
ventilen är helt öppen (inte på modeller med ändlägesbrytare).
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Tillgängliga reservdelar

Flödesregulator
För att reglera max. flöde för NC (normalt stängd) eller NO (normalt
öppen) ventiler. Flöderegulatorn kan också användas som en manuell
förbigång på normalt öppna ventiler.
Slagindikator
Flödesregulator
Låsmutter

Flödesreglering - normalt stängda ventiler
1 . Isolera inlopps- och utloppsventilerna.
2 . Lossa på flödesregulatorns låsmutter.
3 . Rotera den manuella ratten medsols tills ventilen är helt stängd.
En röd indikator syns på toppen.
4 . Tillsätt tillräckligt styrtryck som krävs för att komma över max.
differenstryck.
5 . Öppna ventilerna på inloppssidan och utloppssidan.
6 . Öppna ventilen gradvis tills önskat max. flöde nås.
7 . Dra åt flödesregulatorns låsmutter.
8 . Avlufta styrventilens tryck för att kontrollera att ventilen stänger
tätt.
9 . Tillsätt styrtryck igen för att kontrollera max. flödesförhållande.
Reglering av flödet - normalt öppna ventiler.
1 . Säkerställ att flödesregulatorn är helt öppen. Lossa på
flödesregulatorns låsmutter.
2 . När styrtrycksflöde finns ska ventilen stängas långsamt med hjälp
av flödesindikatorn tills önskat flöde nås.
3 . Dra åt flödesregulatorns låsmutter.
4 . Tillsätt tillräckligt styrtryck för att säkerställa att ventilen stänger
tätt.
5 . Avlufta styrventilens tryck för att kontrollera max. flöde igen justera om så nödvändigt.

Ändlägesbrytare
Denna utger en elektrisk signal för att avläsa
om ventilen är öppen eller stängd. Signalen
avges av en magnetisk sensor och en induktiv
brytare.
Max klass:
Volt
(V) = 500 V
Ström (I) = 0.5 A
Power (P) = 30 VA

Slagbrytare

Kopplingsanslutningar
Öppen ventil
3

2

4

1

3

4

Packning, styrning

Fjäderbricka
Spindelns 'O'-ring
1

Kolvens tätning
Bricka

Spring

Ventilspindel

4
Normalt stängda ventiler
Röd slagindikator

Terminals

Tabell 1 Hus/ bröst åtdragsningsmoment (N m)
Ventilstorlek
½"
¾"
1"

Normalt öppna ventiler
Röd slagindikator
Låsmutter
Kolv

Stängd
ventil
3

1

Det finns en tätningssats tillgänglig innehållande: ventilhuvudtätning,
spindel-'O'-ring, kolvtätning, hustätning (och hus-'O'-ring av typ PF61G.
För att byta ut dessa delar gör följande:
1.Isolera ventilerna på inloppssidan och utloppssidan.
2. Avlufta styrmediet från ställdonet och koppla från styrrörverket/
magnetventilen.
3. Avlägsna den kolvstyrda ventilen från rörledningen.
4. Avlägsna ventilhuset och kontrollera huvudtätningen av PTFE.
Byt ut om så nödvändigt. Obs: Innan ventilhuset på normaltt
stängda ventiler avlägsnas ska fjädertrycket som verkar ner på
huvudtätningen avspännas för att förhindra skada på
huvudtätningen. Detta kan göras på två sätt:
i - Medan ventilhuset hålls fast ska ställdonets hölje
lossas för att lossa fjäderkraften eller
ii - Tillsätt lufttryck vid ställdonets inloppsport för att trycka ihop
fjädern och avlägsna fjäderkraften som verkar på huvudtätningen.
Om en huvudtätning ska bytas ska låsmuttern avlägsnas medan
ventilhuvudet hålls fast av (två plana ytor finns på ventilhuvudet för
detta syfte). Montera en ny huvudtätning av PTFE, återmontera
muttern och sätt på lite Loctite 620 på den gängade delen av
spindeln. Dra åt lockmuttern till 15 N m. Byt ut ventilhuvudet och
dra åt till det rekommenderade åtdragningsmomentet i Tabell 1.
5.För att kunna inspektera eller byta ut spindelns 'O'-ring eller
kolvtätning, ska ställdonets hölje avlägsnas medan ventilhuvudet
hålls i stadigt.
Varning: den inbyggda fjädern är trycksatt. Avlägsna
ventilhuvudet som beskrivs i steg 4 ovan.
6.Medan ventilhuvudet hålls i ska den röda slagindikatorn och
spindelns låsmutter skruvas loss och avlägsnas tillsammans
med de två brickorna.
7.Avlägsna kolvspindelns 'O'-ring och bricka. Inspektera kolvens
tätning och 'O'-ring och byt ut om så krävs.
8. Rengör kolvens insidas överdel från smuts eller avlagringar och
sätt försiktigt på smörjmedel för viton på 'O'-ringen och kolv
tätning.
9.Återmontera i omvänd ordning, se ritningarna vilka visar komponenternas rätta placering. Medan ventilhuvudet hålls i ska spindelns låsmuttern dras åt. Byt ut den röda slagindikatorn och dra åt.
1 0 .Återmontera ställdonets hölje och dra åt till 50 N m för 45 och
63 mm ställdon, och 70 N m för 90 mm ställdon.
1 1 .Återmontera ventilhuset och byt ut hustätningen och husets
'O'-ring och dra åt till det rekommenderade åtdragningsmomentet
som visas i Tabell 1.

Ventilstorlek
1¼ "
1½ "
2"

moment
35
45
50

moment
55
60
70

Fjäderbricka

Låsmutter

Fjäder

Bricka
Kolv
Spindelns 'O'-ring

Kolv tätning
Ventiltätning

Magnetventiler (typ DM)
Magnetventiler av typ DM ska monteras på kolvställdonet vilket Packning, styrning
visas här under. För att montera magnetventilen på en normalt stängd
ventil ska styrmediaanslutningen som är märkt med 'NC', för normalt
öppna ventiler ska anslutningen som är märkt 'NO' användas. När
Normalt stängda
vatten används som styrmedia, ska locket avlägsnas från
och öppna ventiler
utblåsningsanslutningen och dräneringsledningen ska vara ansluten.
montering av DM magnetventiler
Aut o matiskt / manuellt
Ventilhuvudtätning
(normalt stängda ventiler)
driftsval
Normal
(automatisk) drift

Jord-terminal

Ventilspindel

Hus 'O'-ring

Hustätning

ä

Ventilhus

Lockmutter
Manuell
(exhaust) drift

Att beställa reservtätningssatser
Beställ alltid reservdelar genom att ange ventilstorleken, typen och
datumkod (ges på ställdonets namnskylt dvs. 401 = vecka 40, år
2001).
Exempel: 1 - tätningssats för 1" PF51G-2NO, datumkod 401.
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