Тип 6213 EV, 6281 EV
2/2-пътен електромагнитен вентил

Ръководство за експлоатация
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РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ръководството за експлоатация съдържа важна информация.
▶ Прочетете внимателно ръководството за експлоатация и спазвайте
инструкциите за безопасност.
▶ Ръководството за експлоатация трябва да е на разположение на
всеки потребител.
▶ Задълженията по гаранцията на устройството отпадат, ако не се
спазват указанията в ръководството за експлоатация.

1.1

Графични знаци

▶ обозначава указание за избягване на опасност.
→ обозначава работна стъпка, която трябва да изпълните.
Предупреждение за наранявания:
ОПАСНОСТ!
Непосредствена опасност. Тежки или смъртоносни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потенциална опасност. Тежки или смъртоносни наранявания.
ВНИМАНИЕ!
Опасност. Леки или среднотежки наранявания.
Предупреждение за материални щети:
УКАЗАНИЕ!
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ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ако електромагнитният вентил тип 6213 EV/6281 EV не се използва
по предназначение, може да възникнат опасности за хората и съоръженията наоколо, както и за околната среда.
▶ Устройството е предназначено за насочване, блокиране и дозиране на неутрални вещества с вискозитет до 21 mm2/s.
▶ С правилно присъединен и монтиран конектор, напр. Bürkert тип
2508, устройството отговаря на степен на защита IP65 съгласно
DIN EN 60529/IEC 60529.
▶ При употреба спазвайте посочените в документите на договора и в
ръководството за експлоатация допустими стойности и условия
на експлоатация и използване.
▶ За взривозащитени устройства (вж. фабричната табелка или
допълнителната табелка) трябва допълнително да се вземе под
внимание и ръководството за експлоатация на бобината/пилотния вентил.
▶ Правилното транспортиране, съхранение и монтаж, както и внимателната експлоатация и поддръжка са предпоставки за безопасно
и изрядно функциониране.
▶ Използвайте устройството само по предназначение.

2.1

Определение на термина

Използваният термин „устройство“ винаги се отнася до тип 6213
EV/6281 EV.
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ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

В тези инструкции за безопасност не са взети предвид
• случайните събития, които могат да настъпят при монтажа, експлоатацията и поддръжката на устройствата.
• местните правила за безопасност, за чието спазване, включително по отношение на персонала за монтаж, отговаря организацията, която стопанисва устройството.

Опасност поради високо налягане.
▶ Преди да разхлабите тръбите и вентилите, изключете налягането
и обезвъздушете тръбите.
Опасност поради електрическо напрежение.
▶ Преди да предприемете действия по устройството или съоръжението , изключете напрежението и се уверете, че то няма да
бъде включено отново.
▶ Спазвайте приложимите разпоредби за предотвратяване на
злополуки и безопасност на електрическите устройства.

Опасност от изгаряния/пожар при продължителна експлоатация
поради нагорещяване на повърхността на устройството.
▶ Дръжте устройството далеч от леснозапалими вещества и не го
докосвайте с голи ръце.
Опасност от нараняване поради функционален отказ на вентили
с променливо напрежение (AC).
Ако сърцевината се заклещи, бобината прегрява, което води до
функционален отказ.
▶ Следете дали работният процес се осъществява изрядно.
Опасност от късо съединение/изтичане на вещество поради
неуплътнени винтови връзки.
▶ Внимавайте уплътненията да са поставени правилно.
▶ Завивайте внимателно вентила и тръбите.

Общи ситуации на опасност.
▶ Не правете никакви вътрешни или външни промени по устройството тип 6213 EV/6281 EV. Уверете се, че съоръжението/
устройството няма как неволно да бъде приведено в действие.
▶ Работата по монтажа и поддръжката може да се извършва само
от упълномощени специалисти с подходящи инструменти.
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▶ След прекъсване в подаването на електричество или флуид
трябва да се осигури контролирано рестартиране на процеса.
▶ Не подлагайте корпуса на механично натоварване.
▶ Спазвайте общите правила на технологията.

3.1

Гаранция

Предпоставка за гаранцията е използването на устройството
по предназначение при спазване на посочените условия за
експлоатация.

3.2

4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

4.1

Условия на експлоатация
На фабричната табелка са дадени следните стойности:
• Напрежение (допуск ± 10%)/вид на тока
• Мощност на бобината (консумирана мощност във W –
при работна температура)
• Работно налягане
• Материал на корпуса: месинг (MS), неръждаема стомана (VA)
• Уплътнителен материал: FKM, EPDM, NBR

Начин на действие:

Информация в интернет

Ръководства за експлоатация и технически спецификации за тип 6213
EV/6281 EV можете да намерите в интернет на адрес:
https://country.burkert.com/
тип 6213 или 6281

2 (A)

A (NC)
1 (P)

2 (A)

A (NC)
1 (P)
2 (B)

B (NO)
1 (P)

Степен на защита:			
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2/2-пътен вентил,
нормално затворен
2/2-пътен вентил,
нормално затворен,
с ръчно задействане
2/2-пътен вентил,
нормално отворен

IP65 съгласно DIN EN 60529/IEC 60529
с конектор, напр. Bürkert тип 2508

Специални указания за вентили с начин на действие B (NO)
с обезвъздушителна връзка G1/8 на бобината (CF05/MX62):
В изключено състояние вентилът е отворен.
Веществото изтича и през обезвъздушителната
връзка на бобината.
Затова вентилите от този тип са подходящи
само за разтоварване на компресори.

4.2

Условия на употреба

Температура на околната среда:
 акс. +55°C
м
Продължителност на експлоатация: Ако на фабричната табелка не
е посочено друго, то системата
е подходяща за продължителна
експлоатация
Важна забележка за функционалната надеждност при продължителна експлоатация.
При дълъг престой се препоръчва устройството да се
включва поне 1 – 2 пъти на ден.
Експлоатационен живот:				
Високата честота на превключване и високото налягане
намаляват експлоатационния
живот

Допустима температура на флуида в зависимост от бобината
и уплътнителния материал:
Корпус на бобината
PA/EP1)
Полиамид PA
Епоксид EP (NA38)
Полиамид PA
Епоксид EP (NA38)
Полиамид PA
1)

Уплътнителен
материал
FKM
FKM
EPDM
EPDM
NBR

Температура на
веществото
0 – +90°C
0 – +120°C
-30 – +90°C
-30 – +100°C
-10 – +80°C

Обозначение PA или EP при електрическо свързване

Допустими вещества в зависимост от уплътнителния материал:
Уплътнителен
материал
FKM
EPDM
NBR
2)

Допустими вещества2)
Разтвори на пер-*-ати, горещи масла без
добавки, дизел и отоплително масло без
добавки, измиваща основа
Студена и топла вода, течности без масла
и мазнини
Студена и топла вода

Като се има предвид (или ограничи) по-високата пропускливост, са
допустими и газообразни вещества при ниско диференциално налягане
(напр. сгъстен въздух и вакуум). Препоръчваме предварително да
изясните възможностите с нашия търговски офис
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Температура на
веществото

Температура на
околната среда

Безопасни
вещества (въздух
и инертен газ)

-30 – +120°C
-30 – +100°C
(тип 6213 DN40)

-30 – +55°C

Вода

0 – +100°C

0 – +55°C

Fire protection
service valve (PE48)

+5 – +90°C

+5 – +55°C

4.3

Съответствие

Електромагнитният вентил тип 6213 EV/6281 EV съответства на
директивите на ЕС съгласно с декларацията за съответствие на ЕС
(ако е приложимо).

4.4

Стандарти

Приложените стандарти, с които се доказва съответствието с директивите на ЕС, могат да бъдат намерени в сертификата на ЕС за
изследване на типа и/или в декларацията за съответствие на ЕС (ако
е приложимо).
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4.5

Фабрична табелка (пример)
Номинален размер
Начин на действие
Тип
Made in Germany

Следните стойности също трябва да се вземат под внимание при
вентили с одобрение от UL/UR:

Идентификационен номер

Уплътнителен материал
Материал на корпуса
6213EV A 10 EPDM MS
G3/8 P N0 - 10bar
230V 50Hz 8W

Тип присъединяване,
работно налягане

00221649

Напрежение, честота,
мощност

W14 LU

Код на производителя

5
5.1

МОНТАЖ

5.2

Инструкции за безопасност

Положение:

ОПАСНОСТ!

Подход:
→ Почистете тръбите от евентуални замърсявания.
→ Инсталирайте филтър за нечистотии пред вентила (≤ 500 µm).

Опасност от нараняване поради високо налягане в съоръжението.
▶ Преди да разхлабите тръбите или вентилите, изключете налягането и обезвъздушете тръбите.
Опасност от нараняване поради токов удар.
▶ Преди да предприемете действия по устройството или съоръжението, изключете напрежението и се уверете, че то няма да
бъде включено отново.
▶ Спазвайте приложимите разпоредби за предотвратяване на
злополуки и безопасност на електрическите устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване при неправилен монтаж.
▶ Монтажът трябва да се извършва само от упълномощени специалисти с подходящи инструменти.
Опасност от нараняване поради неволно включване на съоръжението и неконтролирано рестартиране.
▶ Уверете се, че съоръжението няма как неволно да бъде приведено в действие.
▶ След монтажа трябва да се осигури контролирано рестартиране.

5.3

Преди инсталирането
произволно, за предпочитане с бобината отгоре.

Инсталиране

УКАЗАНИЕ!
Внимание – опасност от счупване.
▶ Не използвайте бобината като лостово рамо.

→ Дръжте устройството за корпуса с отворен гаечен ключ и го
завийте в тръбопровода.

→ Обърнете внимание на посоката на протичане:

Стрелката върху корпуса обозначава посоката на протичане.

български
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5.4

Ръчно задействане
(по избор за тип 6281, код HA15/HA17)

За ръчно задействане на вентила р`ъчният лост под бобината трябва
да се завърти във вертикално положение.
УКАЗАНИЕ!
Внимание.
▶ Не преобръщайте ръчния лост.
▶ Когато ръчният лост е задействан, вентилът вече не може да се
превключва електрически.
HA17

Ръчен лост

8

HA15

Отворено положение

Отворено положение

Затворено положение

Затворено положение

български

5.5

Електрическа връзка на конектора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване поради токов удар.
▶ Преди да предприемете действия по устройството или съоръжението, изключете напрежението и се уверете, че то няма да
бъде включено отново.
▶ Спазвайте приложимите разпоредби за предотвратяване на
злополуки и безопасност на електрическите устройства.
Когато защитният проводник не е присъединен, съществува
опасност от токов удар.
▶ Винаги свързвайте защитния проводник и проверявайте електрическата непрекъснатост между бобината и корпуса.
Подход:
→ Затегнете конектора (одобрените типове ще намерите в техническата спецификация), като спазвате максималния въртящ
момент от 1 Nm.
→ Проверете дали уплътнението е поставено правилно.
→ Свържете защитния проводник и проверете електрическата
непрекъснатост между бобината и корпуса.

Съобразявайте се с указаните на фабричната табелка
напрежение и вид на тока.
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ПОДДРЪЖКА, ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ

6.1

Инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уплътнение

Опасност от нараняване при неправилна поддръжка.
▶ Поддръжката трябва да се извършва само от упълномощени
специалисти с подходящи инструменти.
Опасност от нараняване поради неволно включване на съоръжението и неконтролирано рестартиране.
▶ Уверете се, че съоръжението няма как неволно да бъде приведено в действие.
▶ След действия по поддръжката трябва да се осигури контролирано рестартиране.

макс. 1 Nm
Одобрен конектор
напр. тип 2508 или друг съгласно
DIN ISO 175301-803 форма A

6.2

Извеждане на импулса (по избор, код CF 16):
• Вентилът се отваря при токов импулс мин. 50 ms:
– на извод 1, + на извод 2
• Вентилът се затваря при токов импулс мин. 50 ms:
+ на извод 1, – на извод 2

Монтаж на бобината
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1

2

Опасност от нараняване поради токов удар.
▶ Преди да предприемете действия по устройството или съоръжението , изключете напрежението и се уверете, че то няма да
бъде включено отново.
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▶ При монтажа се уверете, че бобината е здраво поставена върху
капака на корпуса, така че връзката на защитния проводник на
бобината да има контакт с корпуса на вентила.
▶ Проверете контакта на защитния проводник след монтажа на
бобината.
Изтичане на вещество.
При разхлабването на стегнатата гайка може да изтече вещество.
▶ Не въртете повече гайката.
Прегряване, опасност от пожар.
Присъединяването на бобината без предварително монтиран
вентил води до прегряване и унищожава бобината.
▶ Не присъединявайте бобината без предварително монтиран вентил.
Подход:
→ Поставете корпуса на бобината върху предпазната тръба.
→ Закрепете бобината с помощта на гайка. Имайте предвид
моментите на затягане.
УКАЗАНИЕ!
Повреди по устройството поради използване на неправилни
инструменти.
Винаги затягайте гайката с отворен гаечен ключ. Използването на
други инструменти може да повреди устройството.

→ Проверете защитния проводник.
10
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Гайка

Предпазна тръба
О-пръстен
Имайте предвид
моментите на
затягане за закрепващата гайка
(вж. таблицата)!

Устройство против
усукване

Моменти на затягане за закрепващата гайка:
Вид бобина
AC10
AC19

Широчина на бобината
32 mm или 40 mm
42 mm

Момент на затягане
5 Nm
10 Nm

6.3

Неизправности

При неизправности проверете дали
→ устройството е инсталирано в съответствие с разпоредбите
и присъединяването на електричеството и флуида е извършено
правилно,
→ устройството не е повредено,
→ всички винтове са добре затегнати,
→ има напрежение и налягане,
→ в тръбите няма нечистотии.
Вентилът не превключва
Възможна причина:
късо съединение или прекъсване в бобината.
• замърсяване на сърцевината или около нея.
• налягането на веществото е извън допустимия диапазон.
Вентилът не се затваря
Възможна причина:
вътрешността на вентила е замърсена.
• малкият контролен отвор в мембраната е запушен.
• вентилът е отворен ръчно.
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!

Опасност от наранявания и материални щети поради
използване на неправилни части.
Неправилните принадлежности и неподходящите резервни части
могат да причинят наранявания и повреди по устройството около
него.
▶ Използвайте само оригинални принадлежности и резервни
части на фирма Bürkert.

7.1

Поръчка на резервни части

Комплекти резервни части
Поръчайте комплекти резервни части, като посочите номера на
комплекта (SET 1, SET 3 или SET 7) и идентификационния номер на
устройството.
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7.2

Преглед на резервните части
6213 EV
Комплект
бобина
SET 1

Комплект
износващи
се части
SET 3

6281 EV
Комплект
бобина
SET 1
Комплектза
запушване
SET 7

Комплект
износващи
се части
SET 3
Според дизайна на вентилите съставът на комплектите
с резервни части може да се различава от илюстрацията.

12
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6281 EV (MX62)
Вентил за разтоварване на компресори NO
Комплект
бобина
SET 1
Комплект за
запушване
SET 7

Комплект
износващи
се части
SET 3
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ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ,
ИЗХВЪРЛЯНЕ

УКАЗАНИЕ!
Повреди при транспортиране.
Недостатъчно защитените устройства могат да бъдат повредени
по време на транспортиране.
▶ Устройството трябва да се транспортира в удароустойчива
опаковка и да бъде защитено от влага и нечистотии.
▶ Старайте се да спазвате допустимия диапазон на температурата за съхранение.
Неправилното съхранение може да причини повреди по
устройството.
▶ Съхранявайте устройството на сухо място без прах.
▶ Температура на съхранение: -40 – +80°C
Екологични щети заради замърсени от веществото части на
устройството.
▶ Спазвайте приложимите предписания за изхвърляне и екологичните разпоредби.
▶ Спазвайте националните разпоредби за изхвърляне на
отпадъци.

→ Изхвърлете устройството и опаковката, съобразявайки се с
околната среда.
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Bürkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Bürkert-Str. 13-17
74653 Ingelfingen
Тел. + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Факс + 49 (0) 7940 - 10 91 448
Имейл: info@burkert.com

International address
www.burkert.com
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