
Instrukcja obsługi

Type 6027  
normalnie zamknięty/normalnie otwarty 

Zabezpieczające urządzenie odcinające
Sprawdzone przez TÜV zgodnie z DIN EN ISO 23553-1
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1 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje.

 ▶ Instrukcję obsługi należy przeczytać uważnie i przede wszystkim 
stosować się do wskazówek bezpieczeństwa. 

 ▶ Instrukcję należy przechowywać i powinna być dostępna dla każdego 
użytkownika.

 ▶ Osoby pracujące przy urządzeniu muszą przeczytać niniejszą instrukcję 
i rozumieć jej treść.

1.1 Symbol
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Bezpośrednie niebezpieczeństwo! Śmiertelne lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE

Możliwe niebezpieczeństwo! Śmiertelne lub poważne obrażenia.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo! Średnie lub lekkie obrażenia.

WSKAZÓWKA

Ostrzega przed szkodami materialnymi.
 ▶ Oznacza instrukcję mającą na celu uniknięcie zagrożenia.

 → oznacza krok roboczy, który należy przeprowadzić.

2 UŻYWANIE ZGODNE 
Z PRZEZNACZENIEM

W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia zabezpieczającego 
urządzenia odcinającego typu 6027 należy liczyć się z zagrożeniami dla 
ludzi i maszyn w otoczeniu oraz dla środowiska naturalnego.

 ▶ Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do systemu spalania i 
steruje dopływem oleju opałowego do palnika.

 ▶ Podczas użytkowania stosować się do danych, instrukcji eksploatacyj-
nych oraz warunków użytkowania określonych i dozwolonych w doku-
mentach umowy i instrukcji obsługi.

 ▶ Zaworów Bürkert nie wolno używać w połączeniu z zaworami innych 
producentów.

 ▶ Warunkiem bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji są: prawidłowy 
transport, prawidłowe przechowywanie i instalacja oraz staranna obsługa 
i serwisowanie.

 ▶ W zależności od wariantu zawór typu 6027 może być używany na linii 
zasilającej lub linii powrotnej systemu spalania. Z tego względu należy 
przestrzegać specjalnych instrukcji dotyczących montażu (patrz rozdział 
„6.2”). Należy również przestrzegać instrukcji obsługi od producenta sys-
temu spalania.
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3 PODSTAWOWE WSKAZÓWKI 
BEZPIECZEŃSTWA

Te wskazówki dot. bezpieczeństwa nie uwzględniają przypadków i zdarzeń, 
jakie mogą wystąpić podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Zagrożenie ze strony wysokiego ciśnienia.
 ▶ Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie 
odpowietrzyć przewody.

Zagrożenie ze strony napięcia elektrycznego.
 ▶ Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i 
zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.

 ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
przed wypadkami oraz przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń 
elektrycznych.

Niebezpieczeństwo poparzeń spowodowanych gorącymi 
powierzchniami urządzenia.

 ▶ Nie dotykać urządzenia bezpośrednio nieosłoniętymi rękoma.
Niebezpieczeństwo z powodu niewłaściwego medium.
Media niezatwierdzone do użytku mogą negatywnie wpłynąć na 
szczelność i funkcjonalność zaworu.

 ▶ Używać wyłącznie mediów podanych w rozdziale „Dane techniczne”.

 ▶ Zabezpieczające urządzenie odcinające jest przeznaczone do olejów 
opałowych zgodnych z normą DIN 51603 części 1–6 o następującej 
lepkości: 
 do mocy ≤12 W: od 1,2 do 22 cST 
 do mocy >12 W:  od 1,6 do 76 cST  
Użycie innych mediów jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem skon-
sultowania tego z filią dystrybucyjną Bürkert.

 ▶ Zawór może być również używany do mieszanek oleju opałowego EL 
i FAME (DIN (SPEC) 51603-6)/(EN 14214), jeżeli spełnione są poniższe 
warunki:

   -  Można używać wyłącznie paliw FAME, które są zgodne ze specyfi-
kacjami normy EN 14214 lub są porównywalne.

   -  W celu zmniejszenia takich skutków, jak tworzenie się osadów i star-
zenie się paliwa, mieszanki oleju opałowego EL i FAME powinny w 
każdym przypadku zawierać dodatki uszlachetniające w wystarczającej 
ilości. Należy przy tym przestrzegać specyfikacji od producenta 
dodatku uszlachetniającego.

2.1 Definicja pojęciowa słowa „urządzenie”
Stosowane w tej instrukcji pojęcie „Urządzenie” oznacza zawsze 
zabezpieczające urządzenie odcinające typu 6027. 
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Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku awarii zaworów z napięciem zmi-
ennym (AC).
Zakleszczone uzwojenie magnesu prowadzi do przegrzania cewki, co skutkuje 
awarią.

 ▶ Kontrolować proces pracy pod kątem prawidłowego działania.
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu ograniczenia 
funkcjonalności po pożarze zewnętrznym.

 ▶ Po pożarze zewnętrznym sprawdzić maszynę i zabezpieczające urządzenie 
odcinające.

 ▶ W przypadku widocznych uszkodzeń należy wymienić zabezpieczające 
urządzenie odcinające.

Wypływanie medium przez nieszczelne śrubunki.
 ▶ Zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelek.
 ▶ Dokładnie przykręcić cewkę elektromagnesu i gniazdo kablowe.

Ogólne sytuacje niebezpieczne.
W celu zabezpieczenia się przed obrażeniami / szkodami 
materiałowymi:

 ▶ Uważać na możliwość nieplanowego uruchomienia maszyny.
 ▶ Nie obciążać obudowy mechanicznie.
 ▶ Nie wprowadzać żadnych zewnętrznych zmian w obudowie urządzenia. 
Nie lakierować części obudowy i wkrętów.

 ▶ Prace instalacyjne i konserwacyjne może przeprowadzać wyłącznie 
odpowiednio wyszkolony i wykwalifikowany personel.

 ▶ Po przerwaniu zasilania elektrycznego lub pneumatycznego należy 
zapewnić zdefiniowany lub kontrolowany ponowny rozruch procesu.

 ▶ Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w bezusterkowym stanie i pod 
warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi.

 ▶ Podczas planowania użycia i eksploatacji urządzenia należy przestrzegać 
ogólnie przyjętych zasad techniki.

3.1 Gwarancja
Warunkiem dla gwarancji jest zgodne z przeznaczeniem użytkowanie 
urządzenia pod warunkiem przestrzegania określonych w specyfikacji war-
unków pracy.

3.2 Informacje w Internecie
Instrukcje obsługi i dane do typu 6027 są dostępne w Internecie pod adresem:
https://www.buerkert.pl/pl/type/6027 → Typ 6027
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4 DANE TECHNICZNE
Na tabliczce znamionowej podane są następujące wartości: 
Temperatura otoczenia i medium, napięcie 1) (zakres tolerancji 
±10%), typ prądu, ciśnienie.

1)  Używanie jako zawór zwrotny: W połączeniu z zaworem przepływowym w 
elektrycznym połączeniu szeregowym wartość napięcia na tabliczce znami-
onowej wynosi połowę odpowiedniego napięcia sieciowego.

Tworzywa  Obudowa    
Uszczelka gniazda zaworu z mosiądzu l 
ub stali nierdzewnej   
Uszczelka z tworzywa PTFE   
Izolacja cewki z tworzywa FKM  
epoksyd lub poliamid

Media   Oleje opałowe (DIN 51603 część 1–6) i mieszanki oleju 
opałowego EL i FAME (DIN (SPEC) 51603-6)/(EN 14214) 
o lepkości: 
do mocy ≤12 W: 1,2–22 cST, 
do mocy >12 W: 1,6–76 cST  
(inne media są dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
skonsultowania tego z filią dystrybucyjną Bürkert)

Mechanizm działania zaworu 2/2-drogowego

A (normalnie 
zamknięty)

2(A)

1(P)

B (normalnie 
otwarty)

2(A)

1(P)

Stopień ochrony   IP65 wg normy EN 60529 z gniazdem 
kablowym dopuszczonym do użytku zgodnie 
z normą DIN 175301-803

4.1 Dopuszczenie na tabliczce znamionowej 
(w zależności od wariantu)

Numer rejestracyjny 

Dopuszczalna temperatura otoczenia

Maks. dopuszczalna temperatura medium

T med.   Max. 160°C
T Umg.  -15°C bis 60°C
Reg.Nr. XXXXX

0036

Stacja monitorowania

Znak certyfikacji
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4.2 Tabliczka znamionowa – standardowa

6027 NC 3,0 EF MS
G1/8   PN0-30 bar  IP65
110-120V 50Hz  20W
00YYYYYY

00XXXXXX W14LP

Materiał obudowy

Materiał uszczelniający 

DN

Numer identyfikacyjny

Napięcie, częstotliwość, moc

Gwint przyłączeniowy, 
ciśnienie robocze, stopień ochrony

Mechanizm działania 

Typ

Numer artykułu klienta (opcjonalnie)

5 INSTALACJA

5.1 Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia w maszynie.
 ▶ Przed odkręceniem przewodów lub zaworów wyłączyć ciśnienie 
i całkowicie odpowietrzyć przewody.

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.
 ▶ Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i 
zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem!

 ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
przed wypadkami oraz przepisów dot. bezpieczeństwa dla urządzeń 
elektrycznych!

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej 
instalacji.

 ▶ Czynności instalacyjne może przeprowadzać wyłącznie upoważniony i 
wykwalifikowany personel, używający odpowiednich narzędzi!

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku nieplanowanego włączenia 
maszyny i niekontrolowanego ponownego uruchomienia.

 ▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
 ▶ Po zakończonej instalacji zagwarantować kontrolowany rozruch.
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5.2 Instalacja fluidyczna
Pozycja montażowa: dowolna, preferowana to napęd do góry.

 → Sprawdzić przewody rurowe przed zamontowaniem pod kątem 
zanieczyszczeń i w razie potrzeby przeczyścić je.

 → Na wejściu zaworu zamontować osadnik zanieczyszczeń (0,2–0,4 mm).
 → Używać wyłącznie nowych uszczelek.
 → Przytrzymać urządzenie kluczem widełkowym za obudowę i wkręcić je do 
przewodu rurowego.

 → Pamiętać o kierunku przepływu: 
Przy używaniu w linii zasilającej: od 1 → 2 (od P → A) lub w kierunku 
strzałki 
Przy używaniu w linii powrotnej: od 2 → 1 (od A → P) lub w kierunku 
przeciwnym do strzałki.

WSKAZÓWKA

Ostrożnie, ryzyko złamania.
 ▶ Nie używać cewki w funkcji ramienia dźwigni.

Nieprawidłowy kierunek montażu może doprowadzić do wadliwego 
działania systemu spalania.

 ▶ Należy przestrzegać prawidłowego kierunku montażu.

5.3 Podłączenie gniazda kablowego do 
zasilania elektrycznego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.
 ▶ Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i 
zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.

 ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed 
wypadkami oraz przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych.

W przypadku niepodłączonego przewodu ochronnego należy liczyć się 
z ryzykiem porażenia prądem.

 ▶ Zawsze podłączać przewód ochronny i sprawdzać przejście elektryczne.

Uszczelka

maks. 1 Nm

Dopuszczone  
gniazdo kablowe  
np. typu 2508
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6 KONSERWACJA I NAPRAWA

6.1 Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku nieprawidłowo przeprowad-
zanych prac konserwacyjnych.

 ▶ Czynności konserwacyjne może przeprowadzać wyłącznie upoważniony 
i wykwalifikowany personel używający odpowiednich narzędzi.

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku nieplanowanego włączenia 
maszyny i niekontrolowanego ponownego uruchomienia.

 ▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
 ▶ Po zakończonej konserwacji zagwarantować kontrolowany rozruch.

6.2 Montaż cewki

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku wycieku medium.
Przy odkręcaniu zakleszczonej nakrętki może dojść do wycieku medium.

 ▶ Takiej nakrętki nie wolno już dalej odkręcać.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek przegrzania / ryzyko wybuchu 
pożaru.
Podłączenie cewki elektromagnesu bez wstępnie zamontowanej armatury 
prowadzi do przegrzania i uszkadza cewkę.

 ▶ Cewkę elektromagnesu należy podłączać wyłącznie ze wstępnie 
zamontowaną armaturą.

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.
W przypadku braku funkcji przewodu ochronnego między cewką elektro-
magnesu a obudową należy liczyć się z ryzykiem porażenia prądem.

 ▶ Pierścień z tworzywa sztucznego (opcjonalny) musi być podczas pro-
cesu instalacji założony na czop obudowy. Nie może wystawać ponad 
ośmiokątną złączkę.

 ▶ Sprawdzić funkcję przewodu ochronnego po zamontowaniu cewki.
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Przestrzegać odpowied-
niego momentu obro-
towego! (patrz tabela 
na dole)

O-ring

Nakrętka

Pierścień z 
tworzywa 

sztucznego 
(opcjonalnie)

Pozycja obrotowa cewki elektromagnesu na obudowie zaworu jest dowolna.

rozmiar klucza Moment obrotowy – montaż cewki

SW 14 5 Nm

SW 22 15 Nm

6.3 Usterki
W przypadku usterek należy sprawdzić:

 → urządzenie jest prawidłowo zainstalowane (odpowiedni kierunek 
montażu),

 → podłączenie jest prawidłowo wykonane,
 → urządzenie nie jest uszkodzone;
 → wszystkie wkręty są dokręcone;
 → jest napięcie i ciśnienie;
 → przewody rurowe są czyste.

Jeżeli elektromagnes nie przyciąga
Możliwa przyczyna:
 • Zwarcie lub przerwanie cewki,
 • Zabrudzony rdzeń lub obszar rdzenia.

Po wystąpieniu pożaru zewnętrznego
 • Po pożarze zewnętrznym sprawdzić maszynę i zabezpieczające urządzenie 

odcinające.
 • W przypadku widocznych uszkodzeń należy wymienić zabezpieczające 

urządzenie odcinające.

polski



10

7 CZĘŚCI ZAMIENNE
OSTROŻNIE

Ryzyko odniesienia obrażeń i powstania szkód materialnych w wyniku 
użycia niewłaściwych części.
Nieprawidłowe akcesoria i niewłaściwe części zamienne mogą być przyczyną 
obrażeń i uszkodzeń w urządzeniu i jego otoczeniu.

 ▶ Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria oraz oryginalne części firmy 
Bürkert.

7.1 Zamawianie części zamiennych

Zestawar-
matury

Zestaw 
cewekelekt-
romagnesu

Nakrętka Zestaw nakrętki i cewki elekt-
romagnesu można zamawiać w 
kompletnych zestawach, podając 
numer identyfikacyjny urządzenia 
(patrz tabliczka znamionowa).

Zestaw armatury jest dostępny na 
zapytanie.

8 TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE, 
UTYLIZACJA

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia transportowe.
Niewystarczająco zabezpieczone urządzenia mogą ulec uszkodzeniu 
w trakcie transportu.

 ▶ Urządzenie należy transportować w stanie zabezpieczonym przed wodą 
i zanieczyszczeniami w odpornym na wstrząsy opakowaniu. 

 ▶ Unikać przekraczania (powyżej i poniżej określonych wartości) dopusz-
czalnej temperatury przechowywania.

Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić do uszkodzeń 
urządzenia.

 ▶ Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu pozbawionym pyłu 
i kurzu.

 ▶ Temperatura przechowywania: od -30 do +80°C
Szkody w środowisku naturalnym z powodu części urządzenia zanie-
czyszczonych mediami.

 ▶ Urządzenie i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla 
środowiska naturalnego!

 ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. utylizacji i ochrony 
środowiska.
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