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1 TIL DENNE VEJLEDNING
Betjeningsvejledningen beskriver enhedens komplette livscyklus.

Opbevar denne vejledning på anvendelsesstedet, så den er klar til brug.

Vigtige informationer vedrørende sikkerhed.

Læs denne vejledning grundigt igennem

Overhold først og fremmest sikkerhedshenvisningerne, den tilsigtede anvendelse og anvendelsesbetin-
gelserne.

Personer, som udfører arbejde på enheden, skal læse og forstå denne vejledning.

1.1 Farehenvisninger
DANGER!

Advarer mod en umiddelbar fare.

Overholdes denne henvisning ikke, er konsekvensen død eller alvorlige personskader.

WARNING!

Advarer mod en potentielt farlig situation.

Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen være alvorlige personskader eller død.

CAUTION!

Advarer mod en potentiel fare.

Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen være middelsvære eller lettere personskader.

ATTENTION!

Advarer mod materielle skader.

Overholdes denne henvisning ikke, kan enhed eller anlæg beskadiges.

Betegner vigtige yderligere informationer, tips og anbefalinger.

Henviser til informationer i denne vejledning eller i anden dokumentation.

Markerer et arbejdstrin, der skal udføres.

Markerer et resultat.

1.2 Begrebsdefinition
I denne vejledningen betegner begrebet "apparat" følgende apparattyper:

2/2-vejs-skråsædeventil type 2000

Forkortelsen »Ex«, som anvendes i denne vejledning står altid for »eksplosionsfarligt område".

Begrebet "büS", som anvendes i denne vejledning (Bürkert-systembus), står for den kommunikationsbus,
som Bürkert har udviklet og som er baseret på CANopen-protokollen.

I denne vejledning står enheden bar for det relative tryk. Det absolutte tryk angives særskilt i bar(abs).
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2 TILSIGTET BRUG

Skråsædeventilen type 2000 er konstrueret til styringen af mediernes flow. De tilladte medier er anført i de
tekniske data.

Enhed må kun bruges til den tilsigtede anvendelse. Ved ikke tilsigtet anvendelse af apparatet kan der
opstå farer for personer, anlæg i omgivelserne og i miljøet.

Forudsætningerne for sikker og fejlfri drift er faglig korrekt transport, faglig korrekt opbevaring, installa-
tion, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse.

Overhold driftsbetingelser og anvendelsesbetingelser ved anvendelse af de tilladte data. Disse angivel-
ser står i kontraktsdokumenterne, betjeningsvejledningen og på typeskiltet.

Enheden må kun anvendes sammen med de af Bürkert anbefalede og godkendte eksterne enheder og
eksterne komponenter.

Brug i det eksplosionsfarlige område kun de apparater, som er tilladte for dette område. Disse appara-
ter er markeret ved hjælp af et separat Ex-typeskilt. Overhold ved anvendelsen informationerne på det
separate typeskilt og Ex-ekstravejledningen eller den separate Ex-betjeningsvejledning.

Beskyt enheden mod omgivende forhold (f.eks. stråling, luftfugtighed, dampe). Kontakt din Bürkert
salgsfilial, hvis du har spørgsmål.
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3 GRUNDLÆGGENDE
SIKKERHEDSANVISNINGER

Disse sikkerhedsanvisninger tager ikke højde for tilfælde og hændelser, der optræder ved montering, drift
og vedligeholdelse.

Operatøren er ansvarlig for, at de lokale sikkerhedsbestemmelser overholdes, også i forhold til personalet.

DANGER!

Fare for personskade på grund af højt tryk og lækkende medier!

Frakobl trykket før arbejdet på enhed eller anlægget. Udluft eller tøm ledninger.

DANGER!

Elektrisk stød på grund af monterede elektriske komponenter.

Frakobl spændingen før arbejdet på apparat eller enheden. Sørg for at sikre mod genindkobling.

Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyggelse af uheld i forbindelse med elektrisk
udstyr.

WARNING!

Fare for personskade ved åbning af aktuatoren.

Aktuatoren indeholder en spændt fjeder. Når aktuatoren åbnes, kan fjederen, der springer ud, forårsage
kvæstelser.

Åbn ikke aktuatoren.

WARNING!

Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig

Grib ikke ind i apparatets åbninger.

WARNING!

Forbrændingsfare og brandfare.

Ved hurtigt koblende aktuator eller varmt medie kan apparates overflade blive varm.

Berør kun enheden med beskyttelseshandsker.

Hold enheden væk fra let brændbare stoffer og medier.

WARNING!

Fare på grund af høje lyde.

Afhængigt af anvendelsesbetingelserne kan der opstå høje lyde på grund af enheden. Den pågældende
salgsfilial kan oplyse dig nærmere om sandsynligheden for høje lyde.

Brug høreværn, når du opholder dig i nærheden af apparatet.

WARNING!

Medie lækker, hvis stopbøsningen slides.

Ved farlige medier skal omgivelserne omkring lækagestedet sikres.
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Vær opmærksom på følgende for at undgå personskader:

Sørg for at sikre enhed eller anlæg mod utilsigtet tilkobling.

Kun uddannet fagpersonale må udføre installationsarbejde og reparationsarbejde.

Udfør kun installationsarbejde og reparationsarbejde meget egnet værktøj.

Transportér, montér og afmontér kun en tung enhed sammen med en 2. person og med egnede hjæl-
pemidler.

Efter afbrydelse af processen skal du sikre en kontrolleret genstart. 
Overhold rækkefølge:
1. Etablér elektrisk eller pneumatisk forsyning.
2. Tilfør medie.

Foretag ikke nogen ændringer på enheden, og belast den ikke mekanisk.

Tilfør kun de medier til medietilslutningerne, som er anført i kapitlet "Tekniske data".

Anvend kun enheden i fejlfri tilstand, og følg betjeningsvejledningen under anvendelsen.

Overhold de anlægsspecifikke sikkerhedsbestemmelser for anvendelsesplanlægningen og driften af ap-
paratet.

Overhold teknikkens generelle regler.

Anlæggets ejer er ansvarlig for, at anlægget håndteres og anvendes sikkert.

Overhold følgende for at beskytte omgivelserne:

Apparatets styreluft kan være forurenet på grund af smøremidler.
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4 GENERELLE HENVISNINGER

4.1 Kontaktadresse

Tyskland

Bürkert Fluid Control Systems

Sales Center

Christian-Bürkert-Str. 13-17

D-74653 Ingelfingen

Telefon: + 49 (0) 7940 - 10 91 111

Telefax: + 49 (0) 7940 - 10 91 448

E-mail: info@burkert.com

Internationalt

Du finder kontaktadresserne på de sidste sider i den trykte quickstart. Herudover på internettet under:
http://www.burkert.com

4.2 Garanti
Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at apparatet anvendes i overensstemmelse med de angivne
anvendelsesbetingelser.

4.3 Informationer på internettet
Betjeningsvejledninger og datablade til Bürkert-produkterne findes på internettet på:

https://country.burkert.com

mailto:info@burkert.com
http://www.burkert.com
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5 PRODUKTBESKRIVELSE
Apparatet er særligt optimeret til decentral procesautomatisering og opfylder alle praksisrelevante krav og-
så under vanskelige anvendelsesbetingelser.

Designet gør det enkelt at integrere automatiseringsenheder i alle udbygningstrin, fra den elektriske/optiske
positionsindikation via den pneumatiske styring til det integrerede feltbus-interface. Takket være den afprø-
vede, selvjusterende stopbøsning opnås en lang levetid og stor tæthed. Systemet af ventil og automatise-
ringsenhed er kendetegnet ved et kompakt og glat design, integrerede styreluftkanaler, en høj kemisk be-
standighed, kapslingsklasserne IP65 eller IP67 samt NEMA-kapslingsklassen 4X.

Apparatet styrer flydende eller gasformige mediers flow som vand, alkohol, olie, drivstof, saltopløsning, hy-
draulisk væske, lud, organiske opløsningsmiddel eller damp ved hjælp af neutrale gasser eller luft.

5.1 Egenskaber
Aktuator kan rotere trinløst omkring 360°

Ventilhus af rustfrit stål

Enkel integrering af automatiseringsenheder

Høj kemisk bestandighed

Høj tæthed og levetid ved hjælp af selvjusterende pakdåse

Høje flowværdier takket være flowoptimeret ventilhus af rustfrit stål

Høj sædetæthed takket være pendulplade

Vedligeholdelsesfri under normale betingelser

5.2 Opbygning og funktion
Skråsædeventilen består af en pneumatisk betjent stempelaktuator og et 2-vejs ventilhus. Aktuatoren er
fremstillet af PA eller PPS. Den afprøvede selvjusterende stopbøsning sikrer en høj tæthed. Ventilhus af
rustfrit stål eller rødgods1.

Afhængigt af varianten lukkes ventilsædet med eller mod mediestrømmen. Fjederkraft (SFA) eller pneuma-
tisk styretryk (SFB og SFI) skaber lukkekraften på pendulpladen. Kraften overføres via en spindel, som er
forbundet med aktuatorstemplet.

1 ikke ved sædestørrelse 80
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styrelufttilslutninger

gennemsigtig skærm med positionsvisning

aktuatordæksel

aktuatorhus

ledningens tilslutning

skråsædehus
Type 2000

tal til markering af flowretningen

Fig. 1: Opbygning og beskrivelse

Styrefunktion Definition Koblingstegn Illustration

A (SFA) Lukket i hvilestilling ved
hjælp af fjederkraft.

2 (A),(P)

1 (P),(A)

up

down

B (SFB) Åbnet i hvilestilling ved
hjælp af fjederkraft.

2 (B),(P)

1 (P),(B)

up

down

I (SFI) Stillefunktion ved hjælp
af skiftevis tryktilførsel.

2(A),(P)

1(P),(A)

up

down

Tab. 1: Styrefunktioner
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5.2.1 Indstrømning under sæde

WARNING!

Ventilsæde utæt samtidig med et lavt styretryk eller for højt driftstryk.

Et for lille styretryk ved styrefunktion B og styrefunktion i eller for højt driftstryk kan føre til et utæt ventil-
sæde.

Overhold værdier til minimumstyretrykket og det maksimale driftstryk.

Afhængigt af styrefunktionen lukker ventilen ved hjælp af fjederkraft (styrefunktion A) eller styretryk (styre-
funktion B og I) mod mediestrømmen.

Da mediet er under pendulpladen, bidrager driftstrykket til at åbne ventilen.

SFA /
SFI

SFB /
SFI

1    2

Gennemstrømningsretning

Markering ved 
hus

Fig. 2: Indstrømning under sæde, ventil lukkende mod mediestrømmen

5.2.2 Indstrømning over sæde

DANGER!

Fare for tilskadekomst på grund af ledninger og apparat, der brister ved indstrømning over sæde.

Ved flydende medier kan et trykstød medføre, at ledninger og apparat brister.

Ventiler med indstrømning over sæde ikke til flydende medier.

Indstrømning over sæde er kun mulig ved ventiler med styrefunktion A (lukket i hvilestilling ved hjælp af fje-
derkraft)2.

Ventilen lukker ved hjælp af fjederkraft med mediestrømmen. Da mediet står over pendulpladen, bidrager
driftstrykket til at lukke ventilen. Herudover understøtter driftstrykket tætningen af ventilsædet.

Ventilen åbner ved hjælp af styretrykket.

1    2
Gennemstrømningsretning

Markering ved 
hus

Fig. 3: Indstrømning over sæde, ventil lukkende med mediestrømmen

2 Ikke ved sædestørrelse 80
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5.3 Apparatoptioner
Slagbegrænsning

Begrænsning af den maksimale eller minimale flowmængde med en justeringsskrue.

Aktivering

Afhængigt af kravet står forskellige varianter til rådighed.

Positionsindikator

Apparatet fås med mekaniske endestopafbrydere eller induktive nærhedsafbrydere.

5.4 Varianter

Du finder informationer om varianter af apparatet i databladet under https://country.burkert.com el-
ler hos din salgsfilial.
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6 TEKNISKE DATA

6.1 Overensstemmelse
Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne i henhold til EU-overensstemmelseserklæringen (hvis
anvendelig).

6.2 Standarder
De anvendte standarder, som overensstemmelsen med direktiverne dokumenteres med, kan ses i EU-type-
prøveattesten og/eller i EU-overensstemmelseserklæringen (hvis anvendelig).

6.3 Typeskilt

Styrefunktion

Produktionsdato (kodet)

Type
Tætningsmateriale

Flowkoefficient

Bestillingsnummer

Driftstryk
Medietemperatur
Derating se betjeningsvejledning

Flowretning

Fig. 4: Eksempel på et typeskilt

6.4 Nyberegning af aktuatorstørrelser CLASSIC

Aktuatorstørrelse 
[mm]

Betegnelse Udvendig diameter A 
[mm]

Måltegning

40 C 53

50 D 64

63 E 80

80 F 101

100 G 127

125 H 157

Tab. 2: Nyberegning af aktuatorstørrelser CLASSIC
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6.5 Driftsbetingelser

Beskyttelsesklasse IP67 iht. IEC 529 / DIN EN 60529

Flowmedier Vand, alkohol, olier, drivstoffer, hydraulikvæsker, saltopløsnin-
ger, lud, organiske opløsningsmidler, damp, luft, neutrale gas-
ser

Styremedier neutrale gasser, luft

Lydtryksniveau <70 dB(A)

lydtryksniveauet kan være højere, afhængigt af anvendelsesbe-
tingelserne

6.5.1 Temperaturområder

Aktuatorstørrelse
[mm]

Drivmateriale Medietemperatur (ved PTFE-
pakning) [°C]3

Omgivelsestemperatur4 [°C]

40...63 PA −10...se fig. 5 −10...se fig. 5

80...125 PA −10...+185 −10...+60

40...80 PPS −10...se fig. 6, 7 +5...+140

100...125 PPS −10...se fig. 8 +5...+905

Tab. 3: Temperaturområder

Omgivelsestemperatur [°C]

Medietemperatur [°C]

Fig. 5: Temperaturområde for den maksimale medie- og omgivelsestemperatur ved PA-aktuatorer, aktuatorstørrelse 40,
50, 63

Armaturets anvendelsesgrænser

Temperatur [°C] Tryk [bar]

−10...+50 25,0

100 24,5

150 22,4

200 20,3

230 19,0

Tab. 4: Derating af driftstrykket iht. DIN EN 12516-1/PN25

3 Der anbefales en PEEK-pakning til brugen ved Tmax>130 °C
4 Ved anvendelse af en styreventil er den maks. omgivelsestemperatur +55 °C.
5 Kortvarigt op til maks. 140 °C



Type 2000

Tekniske data

16

Temperatur [°C] Tryk [bar]

−29...+38 19,0

50 18,4

100 16,2

150 14,8

200 13,7

230 12,7

Tab. 5: Derating af driftstrykket iht. ASME B16.5/ASME B16.34 CI.150

Temperatur [°C] Tryk [bar]

−10...+50 14,0

100 14,0

150 13,4

200 12,4

230 11,7

Tab. 6: Derating af driftstrykket iht. JIS B 2220 10K

Temperaturens anvendelsesgrænser

Hvis ventilerne bruges ved en maksimal omgivelsestemperatur på +140 °C, nedsættes levetiden.
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Fig. 6: Derating CLASSIC aktuatorstørrelse 40
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Fig. 7: Derating CLASSIC aktuatorstørrelse 50, 63, 80
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Fig. 8: Derating CLASSIC aktuatorstørrelse 100, 125

See also

2 Temperaturområder [} 16]

6.5.2 Trykområder

Drivmateriale Aktuatorstørrelse [mm] Maks. styretryk [bar]

PA 40...80 10

100...125 7

PPS 40...80 10

100...125 7

Tab. 7: Maksimalt styretryk
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6.5.3 Mindste styretryk

Minimumstyretryk ved indstrømning under sæde

(Mediestrøm mod ventillukkeretningen)

Det nødvendige min. styretryk Pmin i styrefunktion A er:

Aktuator-
størrelse
[mm]

40 50 63 80 100 125 125 DN80

Pmin [bar] 4,0 4,1 4,5 5,0 4,4 3,2 4,1

Tab. 8: Min. styretryk SFA

Nødvendigt minimumstyretryk afhængigt af driftstrykket

I de følgende diagrammer vises det nødvendige minimumtryk for den pågældende styrefunktion afhængigt
af driftstrykket.

D
rif

ts
try

k 
[b

ar
]

Styretryk [bar]

40
SFB/SFI

0 1 98765432 10

D
N

20

D
N

15

2

10
12
14
16

4

8
6

0

Fig. 9: Aktuatorstørrelse 40 mm, styrefunktion B og I, indstrømning under sæde
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D
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20
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N

15

2

10
12
14
16

4

8
6

0

D
N

25

Fig. 10: Aktuatorstørrelse 50 mm, styrefunktion B og I, indstrømning under sæde
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Fig. 11: Aktuatorstørrelse 63 mm, styrefunktion B og I, indstrømning under sæde
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Fig. 12: Aktuatorstørrelse 80 mm, styrefunktion B og I, indstrømning under sæde

0
0

1 98765432 10

D
rif

ts
try

k 
[b

ar
]

Styretryk [bar]

100
SFB/SFI D

N
32

D
N

40

D
N

50

5

10

15

20

25

D
N

65

Fig. 13: Aktuatorstørrelse 100 mm, styrefunktion B og I, indstrømning under sæde
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Fig. 14: Aktuatorstørrelse 125 mm, styrefunktion B og I, indstrømning under sæde

Minimumstyretryk ved indstrømning over sæde

(Mediestrøm med ventillukkeretningen)
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Nødvendigt minimumstyretryk afhængigt af driftstrykket

I de følgende diagrammer vises det nødvendige minimumtryk for den pågældende styrefunktion afhængigt
af driftstrykket.
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Fig. 15: Aktuatorstørrelse 40 mm, styrefunktion A, indstrømning over sæde
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Fig. 16: Aktuatorstørrelse 50 mm, styrefunktion A, indstrømning over sæde

0 1 98765432 10

D
rif

ts
try

k 
[b

ar
]

Styretryk [bar]

63
SFA D

N
20

D
N

32

2

10
12
14
16

4

8
6

0

D
N

25

D
N

40

D
N

50

Fig. 17: Aktuatorstørrelse 63 mm, styrefunktion A, indstrømning over sæde
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Fig. 18: Aktuatorstørrelse 80 mm, styrefunktion A, indstrømning over sæde
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Fig. 19: Aktuatorstørrelse 100 mm, styrefunktion A, indstrømning over sæde
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Fig. 20: Aktuatorstørrelse 125 mm, styrefunktion A, indstrømning over sæde

6.6 Mekaniske data

Aktuatorstørrelse se typeskilt

Monteringsposition vilkårlig, fortrinsvist aktuator opad

Materialer

Gevindtilslutning Rødgods

Rustfrit stål 316L

Svejsehus og clamp-tilslutning Rustfrit stål 316L

Aktuator PA eller PPS
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Pakning PTFE, PEEK

(NBR, FKM, EPDM på anmodning)

Stopbøsning (med silikonefedt) Ventilhus
af rustfrit stål

PTFE V-ringe med fjederkompensation

Stopbøsning (med silikonefedt) Ventilhus
af rødgods

PTFE og FKM V-ringe med fjederkompensation

Tilslutninger

Gevindtilslutning G⅜...G2½ (VA G3)

(NPT på anmodning)

Svejsetilslutning efter EN 1127

DIN 11850 R2

Clamp-tilslutning iht. ISO 2852, ASME BPE,

BS 4825

Styrelufttilslutning Slangestikforbindelsesstykke 6/4 mm eller gevindtilslutning ¼"

yderligere på anmodning
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7 INSTALLATION

7.1 Sikkerhedsanvisninger installation
DANGER!

Fare for personskade på grund af højt tryk og lækkende medier!

Frakobl trykket før arbejdet på enhed eller anlægget. Udluft eller tøm ledninger.

WARNING!

Fare for personskade ved faglig ukorrekt installation.

Kun uddannet fagpersonale må udføres installationer.

Udfør kun installationer med egnet værktøj.

WARNING!

Fare for personskade på grund af utilsigtet aktivering og ukontrolleret start af anlægget!

Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet tilkobling.

Kontrollér, at anlægget kun starter kontrolleret.

DANGER!

Ved styrefunktion I: Fare ved svigt i styretrykket.

Ved svigt i styretrykket forbliver ventilen i en ikke defineret position.

For at genstarte apparatet kontrolleret skal der tilføres styretryk til apparatet, herefter skal mediet tilkob-
les.

WARNING!

Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig

Grib ikke ind i apparatets åbninger.

CAUTION!

Fare for personskade på grund af tungt apparat.

Ved transport eller monteringsarbejde kan et tungt apparat falde ned og forårsage personskader.

Transporter, monter og afmonter evt. kun et tungt apparat ved hjælp af en 2. person.

Brug egnede hjælpemidler.

WARNING!

Ventilsæde utæt samtidig med et lavt styretryk eller for højt driftstryk.

Et for lille styretryk ved styrefunktion B og styrefunktion i eller for højt driftstryk kan føre til et utæt ventil-
sæde.

Overhold værdier til minimumstyretrykket og det maksimale driftstryk.

DANGER!

Fare for tilskadekomst på grund af ledninger og apparat, der brister ved indstrømning over sæde.

Ved flydende medier kan et trykstød medføre, at ledninger og apparat brister.

Ventiler med indstrømning over sæde ikke til flydende medier.
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7.2 Forberedende arbejde
Overhold gennemstrømningsretningen på typeskiltet!

Rengør rørledninger for forureninger.

Sørg for flugtende rørledninger

7.2.1 Anbring smudsfanger
Smudsfanger til apparater med godkendelse iht. DIN EN 161

Iht. DIN EN 161 "Automatiske skifteventiler til gasbrænder og gasapparater" skal der monteres en smuds-
fanger foran ventilen, som forhindrer, at en 1-mm-kontroldorn trænger ind.

Anbring smudsfanger foran ventilen.

7.3 Montér ventilhuset
Forbind ventilhus med rørledning.

Apparat med svejsehus: Svejs ventilhus i rørledningen. Læs her kapitlet "Montér apparater med svejse-
hus".

7.4 Montér apparater med svejsehus

ATTENTION!

Beskadigelse af aktuatoren ved svejsningen af ventilhuset i rørledningen.

Afmontér aktuatoren før svejsningen i rørledningen.

7.4.1 Afmontér ventilhusets aktuator
Spænd ventilhus i en holdemekanisme.

ATTENTION!

Beskadigelse ventilsædetætning eller sædekontur

Ved afmontering af aktuatoren skal ventilen være i åbnet stilling.

Ved styrefunktion A skal der tilføres trykluft (5 bar) til styrelufttilslutningen 1. Ventil åbner.

Sæt passende gaffelnøgle på hustilslutningens nøgleflade.

Skru ventilhusets aktuator af.
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7.4.2 Montér aktuator på ventilhuset

Pakning

Fig. 21: Pakning

Udskift tætningen.

DANGER!

Fare på grund af smøremiddel.

Smøremiddel kan forurene mediet. Ved anvendelse af ilt kan der opstå eksplosionsfare.

Brug kun tilladt smøremiddel ved specifikke anvendelser (f.eks. ved iltanvendelser og analyseanvendel-
ser).

Smør hustilslutningens gevind med fedt før genmonteringen (f.eks. med Klüberpaste UH1 96-402 fra Klü-
ber).

ATTENTION!

Beskadigelse ventilsædetætning eller sædekontur

Ved installationen af aktuatoren skal ventilen være i åbnet stilling.

Skru aktuator i ventilhuset. Følg tilspændingsmomenterne i følgende tabel.

Sædestørrelse Tilspændingsmoment [Nm]

15 45 ±3

20 50 ±3

25 60 ±3

32 65 ±3

40 65 ±3

50 70 ±3

65 70 ±3

80 120 ±5

Tab. 9: Tilspændingsmomenter ventilhus og hustilslutning

7.5 Drej aktuator, apparater med sekskant

Den følgende beskrivelse gælder kun for apparater med sekskant på aktuatoren.

Til apparater med sekskant på aktuatoren: Følg kapitlet "Drej aktuatoren, apparater uden sekskant" i
betjeningsvejledningen.

Tilslutningernes position kan justeres 360° ved at dreje aktuatoren.
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Sekskant

Hustilslutning

Aktuator

Ventilhus

Fig. 22: Drej aktuator (1)

Spænd ventilhuset i en holdeanordning (kun til endnu ikke monterede ventiler).

ATTENTION!

Beskadigelse af ventilsædetætning eller sædekontur.

Ved drejning af aktuatoren skal ventilen være i åbnet stilling.

Ved styrefunktion A og I6:
Tilfør trykluft til nederste styrelufttilslutning.

Hold imod med passende gaffelnøgle på hustilslutningens nøgleflade.

Sæt en passende gaffelnøgle på aktuatorens sekskant.

DANGER!

Fare for personskade på grund af højt tryk og lækkende medier!

Ved forkert drejeretning kan hustilslutningen løsne sig.

Drej kun aktuatoren i den fastsatte drejeretning.

Sæt aktuatoren i den ønskede position ved at drej mod uret (set nedefra).

Fig. 23: Drej aktuator (2)

6 Hvis der er varianter
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7.6 Tilslut apparat pneumatisk
DANGER!

Ved styrefunktion I: Fare ved svigt i styretrykket.

Ved svigt i styretrykket forbliver ventilen i en ikke defineret position.

For at genstarte apparatet kontrolleret skal der tilføres styretryk til apparatet, herefter skal mediet tilkob-
les.

DANGER!

Fare for personskade på grund af tilslutning af uegnede slanger.

Brug kun slanger, som tåler mediets tryk og temperatur.

Overhold slangeproducentens tekniske data.

7.6.1 Tilslut styremediet

Tilslutningernes position kan justeres trinløst ved at dreje aktuatoren 360°. Fremgangsmåden er be-
skrevet i kapitlet "Drej aktuator".

Styrefunktion A:

Tilslut styremedium på styrelufttilslutningen nederst.

Styrefunktion B:

Tilslut styremedium på styrelufttilslutningen øverst.

Styrefunktion I:

Tilslut styremedium på styrelufttilslutningen øverst og nederst.

Tryk på øverste tilslutning lukker ventilen.

Tryk på nederste tilslutning åbner ventilen.

Styrefunktion Styrelufttilslutning

øverst nederst
Styreluft-
tilslutning

øverst
nederst

A X

B X

I X X

lukker åbner

ventilen

Tab. 10: Styrelufttilslutning

Bortled til neutral atmosfære ved anvendelse i aggressive omgivelser frie pneumatiktilslutninger med
en pneumatikslange.

Styreluftslange:

Styreluftslangerne i størrelserne G¼" og G⅛" (aktuator ø40 mm) kan anvendes.
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8 IBRUGTAGNING
DANGER!

Ved styrefunktion I: Fare ved svigt i styretrykket.

Ved svigt i styretrykket forbliver ventilen i en ikke defineret position.

For at genstarte apparatet kontrolleret skal der tilføres styretryk til apparatet, herefter skal mediet tilkob-
les.

WARNING!

Fare for personskade på grund af højt tryk eller varmt medie!

Et for højt tryk eller høje temperaturer kan beskadige apparatet og føre til lækager.

Overhold de værdier for tryk og medietemperatur, der er angivet på typeskiltet.

Følg ibrugtagningen i betjeningsvejledning til den pågældende aktivering ved apparater med aktive-
ring.

Indstil styretrykket i henhold til typeskiltangivelserne og angivelserne af de tekniske data.
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9 AFINSTALLATION
DANGER!

Fare for personskade på grund af højt tryk og lækkende medier!

Frakobl trykket før arbejdet på enhed eller anlægget. Udluft eller tøm ledninger.

Løsn pneumatisk tilslutning.

Afmontér apparat.
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10 REPARATION

10.1 Sikkerhedsanvisninger reparation
DANGER!

Fare for personskade på grund af højt tryk og lækkende medier!

Frakobl trykket før arbejdet på enhed eller anlægget. Udluft eller tøm ledninger.

DANGER!

Ved styrefunktion I: Fare ved svigt i styretrykket.

Ved svigt i styretrykket forbliver ventilen i en ikke defineret position.

For at genstarte apparatet kontrolleret skal der tilføres styretryk til apparatet, herefter skal mediet tilkob-
les.

DANGER!

Fare for personskade på grund af elektrisk stød!

Frakobl spændingen før arbejdet på apparat eller enheden. Sørg for at sikre mod genindkobling.

Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyggelse af uheld i forbindelse med elektrisk
udstyr.

WARNING!

Fare for personskade på grund af utilsigtet aktivering og ukontrolleret start af anlægget!

Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet tilkobling.

Kontrollér, at anlægget kun starter kontrolleret.

WARNING!

Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig

Grib ikke ind i apparatets åbninger.

DANGER!

Fare for personskade ved ukorrekt reparation.

Kun uddannet fagpersonale må udføre installationsarbejde.

Udfør kun installationsarbejde med egnet værktøj.

10.2 Vedligeholdelsesarbejde
Vedligeholdelsesarbejdet er beskrevet i den separate servicevejledning. Du finder denne vejledning på vo-
res hjemmeside på www.buerkert.de.

10.2.1 Aktuator
Hvis anvisningerne i betjeningsvejledningen til brugen overholdes, er aktuatoren vedligeholdelsesfri.

10.2.2 Sliddele
Der sker et naturligt slid af følgende dele:
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Pakning

pendulplade

Udskift den pågældende sliddel ved utætheder.

10.2.3 Visuel kontrol
Gennemfør regelmæssige visuelle kontroller i overensstemmelse med anvendelsesbetingelserne:

Kontrollér medietilslutningerne for tæthed.

Kontrollér aflastningsboringen på røret for lækage.

Aflastningsboring

Fig. 24: Aflastningsboring

10.2.4 Rengøring
Der kan anvendes almindelige rengøringsmidler til rengøringen udefra.

ATTENTION!

Undgå skader på grund af rengøringsmidler

Kontrollér rengøringsmidlernes forenelighed med husmaterialer og pakninger før rengøringen.
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11 DRIFTSFORSTYRRELSER
Driftsforstyrrelse Årsag Afhjælpning

Aktuator omstilles ikke Styrelufttilslutning om-
byttet

SFA Tilslut styrelufttilslutning nederst

SFB Tilslut styrelufttilslutning øverst

SFI Styrelufttilslutning nederst: Åbn: Styreluft-
tilslutning øverst: Luk

Styretryk for lavt Overhold trykangivelserne på typeskiltet

Driftstryk for højt

Gennemstrømningsret-
ning byttet om

Overhold pileretningen på typeskiltet

Ventil er ikke tæt Snavs mellem pakning
og ventilsæde

Montér smudsfanger

Luk ventilsædetætning Montér ny pendulplade

Gennemstrømningsret-
ning byttet om

Overhold pileretningen på typeskiltet

Driftstryk for højt Overhold trykangivelsen på typeskiltet

Styretryk for lavt

Ventil lækker på aflast-
ningsboringen

Luk stopbøsningen Udskift stopbøsning, eller udskift aktuatoren
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12 RESERVEDELE, TILBEHØR
CAUTION!

Fare for personskade og materielle skader på grund af forkerte dele.

Forkert tilbehør og uegnede reservedele kan medføre personskader og skader på enheden og dens omgi-
velser.

Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele fra Bürkert.

12.1 Monteringsværktøj

Monteringsnøgle til stopbøsning (serieproduktionsstatus til januar 2013)

Spindel [mm] Sædestørrelse Bestillingsnummer

ø10 15...40 665700

ø14 32...65 665701

Tab. 11: Monteringsnøgle

Modificeret topnøgle til stopbøsning (serieproduktionsstatus fra januar 2013)

Spindel [mm] Sædestørrelse Nøglestørrelse Bestillingsnummer

ø10 15...507 19 683221

ø14 32...80 21 683223

Tab. 12: Modificeret topnøgle

Specialnøgle til at dreje aktuatoren (serieproduktionsstatus til slutningen af 2011)

Bestillingsnummer 665702

Tab. 13: Specialnøgle

Kontakt din Bürkert salgsfilial, hvis du har spørgsmål.

12.2 Reservedelssæt
Følgende fås som reservedelssæt til apparatet:

Ventilsæt består af pendulplade med pakning og stikstift.

Pakningssæt til aktuator består af aktuatorens paknings- og sliddele.

7 Fra serieproduktionsstatus januar 2017 og til sædediameter 50
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Pakningssæt til aktuator
SET 5

Ventilsæt
SET 6

Fig. 25: Reservedel skråsædeventil

12.3 Reservedele pakningssæt til aktuator SET 5

PA-aktuator

Aktuatorstør-
relse

Passende ventilstørrelser Bestillingsnummer

(Ventilhus i rødgods)

Bestillingsnummer

(Ventilhus af rustfrit stål)

C (ø40)8 DN15/20/25 233587 233587

C (ø40) DN15/20/25 288011 288011

D (ø50) DN15/20/25 233588 233588

E (ø63) DN25...50 233591 233591

F (ø80) DN25...65 233593 233593

G (ø100) DN32...65 233594 233594

H (ø125) DN40...65 233596 233596

H (ø125) DN80 - 276132

Tab. 14: SET 5; PA-aktuator

8 Aktuatordæksel uden gennemsigtig skærm
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PPS-aktuator

Aktuatorstørrelse Husets indvendige
diameter

Bestillingsnummer
til standardenhed

Bestillingsnummer
til varmtvandsvari-
ant (op til 200 °C)

Bestillingsnummer
til højtemperaturva-
riant (op til 230 °C)

C (ø40)9 DN15/20/25 233581 - -

C (ø40) DN15/20/25 288013 - -

D (ø50) DN15/20/25 233582 383139 -

E (ø63) DN25...50 233583 383140 383144

F (ø80) DN25...65 233584 383141 383145

G (ø100) DN32...65 233585 383142 383146

H (ø125) DN40...65 233586 383143 383147

H (ø125) DN80 276130 - -

Tab. 15: SET 5; PPS-aktuator

12.4 Reservedele ventilsæt SET 6

RG-hus

DN Bestillingsnummer

(PTFE-pakning)

Bestillingsnummer

(FKM-pakning)

15 010984 011065

20 010986 011070

2510 010988 011085

2511 159635 -

32 011044 011088

40 011046 011107

50 233819 233821

65 233820 233822

Tab. 16: SET 6; Ventilhus i rødgods

Hus af rustfrit stål

DN Bestillingsnummer

(PTFE-pakning)

Bestillingsnummer

(FKM-pakning)

15 011134 011234

20 011171 011253

2512 011202 011259

9 Aktuatordæksel uden gennemsigtig skærm
10 aktuatorstørrelse ø50
11 aktuatorstørrelse ø63
12 aktuatorstørrelse ø50
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DN Bestillingsnummer

(PTFE-pakning)

Bestillingsnummer

(FKM-pakning)

2513 160737 168816

32 011208 011262

40 011209 011267

50 233813 233817

65 233815 233818

80 350831 -

Tab. 17: SET 6:Ventilhus af rustfrit stål

SET 6 med PEEK-pakning på anmodning.

13 aktuatorstørrelse ø63
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13 TRANSPORT, OPBEVARING,
BORTSKAFFELSE

ATTENTION!

Transportskader på apparater, der er utilstrækkeligt beskyttet.

Transportér enheden beskyttet mod fugt og snavs i en stødsikker emballage.

Overhold tilladt opbevaringstemperatur.

ATTENTION!

Forkert opbevaring kan forårsage skader på apparatet.

Opbevar enheden tørt og støvfrit.

Opbevaringstemperatur: -20...+65 °C

ATTENTION!

Miljøskader på grund af dele fra enheden, der er kontamineret af medier.

Bortskaft enheden og dets emballage miljørigtigt.

Overhold de gældende miljøbestemmelser og forskrifter for bortskaffelse!

Overhold nationale forskrifter til bortskaffelse af affald.
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