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1 KÄYTTÖOHJE
Käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja.

 ▶ Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja huomioi turvallisuutta koskevat 
ohjeet. 

 ▶ Käyttöohjeen on oltava jokaisen käyttäjän käytettävissä.
 ▶ Valmistajan vastuu ja takuu laitteesta raukeaa, jos käyttöohjeen 
ohjeita ei noudateta.

1.1 Käytetyt symbolit
 ▶ merkkinä ohjeesta vaaran välttämiseksi.
 → merkkinä työvaiheesta, joka on suoritettava.

Varoitus vammoista:
VAARA!
Välitön vaara. Vakavat tai kuolettavat vammat.
VAROITUS!
Mahdollinen vaara. Vakavat tai kuolettavat vammat.
VARO!
Vaara. Lievät tai keskivakavat vammat.

Varoitus aineellisista vahingoista:
HUOMAUTUS! 

2 MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ
Magneettiventtiilin tyyppiä 6213 EV / 6281 EV määräystenvastai-
sesta käytöstä voi aiheutua vaaroja henkilöille, ympäristössä oleville 
laitteistoille ja ympäristölle.

 ▶ Laite on suunniteltu neutraalien aineiden ohjaukseen, sulkemi-
seen ja annosteluun aina 21 mm2/s:n viskoosisuuteen asti.

 ▶ Asianmukaisesti liitetyn ja asennetun laitepistorasian, esim. Bürkert 
tyyppi 2508, kanssa laite täyttää standardin DIN EN 60529 / IEC 
60529 mukaisen kotelointiluokan IP65.

 ▶ Huomioi käyttöä varten sopimusasiakirjoissa ja käyttöohjeessa 
määritellyt sallitut tiedot, toiminta- ja käyttöolosuhteet. 

 ▶ Räjähdysturvallisissa laitteissa, katso arvokilpi tai lisäkilpi, on 
lisäksi huomioitava kelan/esiohjauksen käyttöohje.

 ▶ Edellytykset turvalliselle ja moitteettomalle toiminnalle ovat asi-
anmukainen kuljetus, asianmukainen varastointi ja liitäntä sekä 
huolellinen käyttö ja kunnossapito.

 ▶ Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti.

2.1 Käsitteiden määritelmät
Käytetty käsite ”laite” tarkoittaa aina tyyppiä 6213 EV / 6281 EV. 
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Laitteen kuuman pinnan aiheuttama palovammojen/tulipalon 
vaara jatkuvassa käytössä.

 ▶ Pidä laite poissa helposti syttyvien aineiden läheltä, äläkä koske 
siihen paljain käsin. 

Vaihtojännitteellä (AC) varustettujen venttiilien toimintahäiriön  
aiheuttama loukkaantumisvaara.
Kiinni jäänyt ydin saa aikaan kelan ylikuumenemisen, joka johtaa 
toimintahäiriöön.

 ▶ Valvo työprosessin moitteetonta toimintaa.
Vuotavien kierreliitosten aiheuttama oikosulkuvaara / aineen 
vuoto.

 ▶ Varmista tiivisteiden moitteeton paikoillaanolo.
 ▶ Kierrä venttiili ja putkistot huolellisesti kiinni.

Yleiset vaaratilanteet.
 ▶ Tyyppiin 6213 EV / 6281 EV ei saa suorittaa mitään sisäisiä tai ulko-
isia muutoksia. Varmista laitteisto/laite tahatonta käyttöä vastaan.

 ▶ Asennus- ja kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valtuutettu 
ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.

3 PERUSTAVIA TURVAOHJEITA
Näissä turvaohjeissa ei huomioida
 • sattumia tai tapahtumia, joita saattaa esiintyä laitteiden asennuk-
sessa, käytössä ja huollossa.

 • paikallisia turvallisuusmääräyksiä, joiden noudattamisesta, myös 
asennushenkilöstön suhteen, vastaa käyttäjäyritys.

Korkean paineen aiheuttama vaara. 
 ▶ Sammuta paine ja ilmaa johdot ennen johtojen ja venttiilien 
irrottamista.

Sähköjännitteen aiheuttama vaara.
 ▶ Sammuta jännite ja varmista uuden päällekytkennän varalta 
ennen laitteelle tai laitteistolle tehtäviä toimenpiteitä.

 ▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä 
sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.
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 ▶ Sähköisen tai fluidisen syötön keskeytymisen jälkeen on taattava 
prosessin määritelty tai valvottu uudelleenkäynnistys.

 ▶ Älä kuormita runkoa mekaanisesti.
 ▶ Noudata tekniikan yleisiä sääntöjä.

3.1 Takuu
Takuun edellytyksenä on laitteen määräystenmukainen käyttö määri-
tellyt käyttöolosuhteet huomioiden.

3.2 Tietoja Internetissä
Tyypin 6213 EV / 6281 EV käyttöohjeet ja tietolehtiset löytyvät Inter-
netistä osoitteesta:
www.buerkert.de   Tyyppi ”6213” tai ”6281”

4 TEKNISET TIEDOT

4.1 Käyttöolosuhteet
Seuraavat arvot on ilmoitettu arvokilvessä:
 • Jännite (toleranssi ± 10 %) / virtalaji
 • Kelateho (pätöteho W – käyttölämpimänä)
 • Käyttöpaine
 • Rungon materiaali: Messinki (MS), teräs (VA)
 • Tiivistemateriaali: FKM, EPDM, NBR

Toimintatapa:

A (NC)
2 (A)

1 (P)

2/2-tieventtiili,  
virrattomana suljettu

A (NC)
2 (A)

1 (P)

2/2-tieventtiili,  
virrattomana suljettu,  
käsikäytöllä

B (NO)
2 (B)

1 (P)

2/2-tieventtiili,  
virrattomana avattu

Kotelointiluokka:    IP65 standardin DIN EN 60529 / IEC 60529 mukai-
sesti laitepistorasialla, esim. Bürkert tyyppi 2508
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Erityiset ohjeet toimintatavan B (NO) venttiileille  
ilmausliitännällä G1/8 sähkömagneettisessa käämissä (CF05/
MX62):

Virrattomassa tilassa venttiili on avattu. Aine 
virtaa pois lisäksi sähkömagneettisen käämin 
ilmausliitännän kautta.
Tämän rakennetavan venttiilit soveltuvat siksi 
ainoastaan kompressorien kevennykseen.

4.2 Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila:  kork. +55 °C
Käytön kesto:    Jos arvokilvessä ei toisin mainita, magneetti-

järjestelmä soveltuu jatkuvaan käyttöön
Tärkeä ohje toimintaturvallisuuden kannalta jatkuvassa käytössä.
Pidemmässä seisokissa suositellaan käyttämään vähintään 
1–2 kytkennän verran päivässä.

Käyttöikä:     Suuri kytkentätaajuus ja korkeat paineet 
vähentävät käyttöikää

Sallittu aineen lämpötila kelasta ja tiivistemateriaalista riippuen:

Kelakotelo  
PA/EP1)

Tiivistemate-
riaali

Aineen lämpötila

Polyamidi PA FKM 0...+90 °C
Epoksidi EP (NA38) FKM 0...+120 °C
Polyamidi PA EPDM –30...+90 °C
Epoksidi EP (NA38) EPDM –30...+100 °C
Polyamidi PA NBR –10...+80 °C

1) Merkintä PA tai EP sähköliitännän alapuolella

Sallitut materiaalit tiivistemateriaalista riippuen:

Tiivistemateriaali Sallitut aineet2)

FKM PER-liuokset, kuumat öljyt ilman lisäai-
neita, diesel ja lämmitysöljy ilman lisäaineita, 
pesulipeä

EPDM Kylmä- ja lämminvesi, öljyttömät ja rasvattomat 
nesteet

NBR Kylmä- ja lämminvesi

2)   Kaasumaisia aineita pienillä paine-eroilla (esim. paineilma ja tyhjiö) voidaan 
myös kytkeä alhaisempi tiiviys huomioiden (tai sitä rajoittaen). Suosittelemme 
selvittämään käyttömahdollisuuden etukäteen myyntisivutoimipaikkamme 
kanssa
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Seuraavat arvot on huomioitava lisäksi UL-/UR-hyväksynnällä 
varustetuilla venttiileillä:

Aineen lämpötila Ympäristöläm-
pötila

Vaarattomat aineet 
(ilma ja inerttikaasu)

–30...+120 °C
–30...+100 °C  
(tyyppi 6213 DN40)

-30...+55 °C

Vesi 0...+100 °C 0...+55°C

Fire protection 
service valve (PE48)

+5...+90 °C +5...+55 °C

4.3 Vaatimustenmukaisuus
Magneettiventtiili tyyppi 6213 EV / 6281 EV vastaa EU-direktiivien 
vaatimuksia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaisesti 
(jos sovellettavissa).

4.4 Normit
Sovelletut normit, joilla EU-direktiivien yhdenmukaisuus todistetaan, 
löytyvät EU-tyyppitarkastustodistuksesta ja/tai EU-vaatimustenmu-
kaisuusvakuutuksesta (jos sovellettavissa).

4.5 Arvokilpi (esimerkki)

Tyyppi
Toimintatapa

Nimellishalkaisija Tiivistemateriaali

Rungon materiaali

Tunnusnumero Valmistajakoodi

Jännite, taajuus, 
teho

Liitäntälaji, 
käyttöpaine

6213EV  A 10  EPDM  MS 

 

M
a

d
e
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e
rm

a
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00221649 W14 LU

230V        50Hz       8W
G3/8       P N0 - 10bar
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5 ASENNUS
5.1 Turvaohjeet

VAARA!

Laitteistossa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama 
loukkaantumisvaara.

 ▶ Sammuta paine ja ilmaa johdot ennen johtojen tai venttiilien 
irrottamista.

Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
 ▶ Sammuta jännite ja varmista uuden päällekytkennän varalta 
ennen laitteelle tai laitteistolle tehtäviä toimenpiteitä.

 ▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä 
sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS!

Virheellisen asennuksen aiheuttama loukkaantumisvaara.
 ▶ Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö 
soveltuvia työkaluja käyttäen.

Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman 
uudelleenkäynnistymisen aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Varmista laitteisto tahatonta käyttöä vastaan.
 ▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen asennuksen jälkeen.

5.2 Ennen asennusta
Asennustapa: vapaa, mielellään käyttölaite ylhäällä.

Toimintatapa:

 → Puhdista putkistot mahdollisista epäpuhtauksista.
 → Asenna venttiilitulon eteen likasuodatin (≤ 500 µm).

5.3 Asennus

HUOMAUTUS!

Varo, murtumisvaara.
 ▶ Älä käytä kelaa vipuvartena.

 → Pidä laitteesta kiintoavaimella rungosta ja kierrä se putkistoon.
 → Huomioi virtaussuunta:  
Rungossa oleva nuoli on merkkinä virtaussuunnasta.
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5.4 Käsikäyttö 
(valinnainen tyypillä 6281, koodi HA15/HA17)

Venttiilin manuaalista käyttöä varten on kelan alla oleva käsivipu kier-
rettävä pystysuoraan asentoon.

HUOMAUTUS! 

Huomio.
 ▶ Älä kierrä käsivipua liikaa.
 ▶ Kun käsivipua on käytetty, venttiiliä ei voi enää kytkeä sähköisesti. 

Suljettu asento

Käsivipu

Suljettu asento

Avattu asento

HA17

Avattu asento

HA15

5.5 Laitepistorasian sähköliitäntä

VAROITUS!

Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
 ▶ Sammuta jännite ja varmista uuden päällekytkennän varalta 
ennen laitteelle tai laitteistolle tehtäviä toimenpiteitä.

 ▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä 
sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

Jos suojajohdinta ei ole liitetty, on olemassa sähköiskun vaara.
 ▶ Liitä suojajohdin aina ja tarkasta sähköinen läpikulku  
kelan ja rungon välillä.

Toimintatapa:

 → Ruuvaa laitepistorasia (katso hyväksytyt tyypit datalehti) kiinni, 
huomioi tällöin 1 Nm:n suurin vääntömomentti.
 → Tarkasta tiivisteen oikea paikoillaanolo.
 → Liitä suojajohdin ja tarkasta sähköinen läpikulku kelan ja rungon välillä. 
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Huomioi arvokilven mukainen jännite ja virtalaji.

Hyväksytty laitepistorasia,  
esim. tyyppi 2508 tai muu standardin  
DIN ISO 175301-803 muodon A 
mukainen

Tiiviste

maks. 1 Nm

Impulssimalli (valinnainen, koodi CF 16):

1 2

 • Venttiili avautuu virtaimpulssilla väh. 50 ms: 
– nastassa 1, + nastassa 2

 • Venttiili sulkeutuu virtaimpulssilla väh. 50 ms: 
+ nastassa 1, – nastassa 2

6 HUOLTO, VIANKORJAUS
6.1 Turvaohjeet

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara virheellisesti suoritetuissa huoltotöissä.
 ▶ Huollon saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia 
työkaluja käyttäen.

Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman 
uudelleenkäynnistymisen aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Varmista laitteisto tahatonta käyttöä vastaan.
 ▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen huollon jälkeen.

6.2 Kela-asennus
VAROITUS!

Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
 ▶ Sammuta jännite ja varmista uuden päällekytkennän varalta 
ennen laitteelle tai laitteistolle tehtäviä toimenpiteitä.

 ▶ Varmista asennuksessa, että kela on tiiviisti kotelon kannella, 
jotta kelan suojajohdinliitännällä on yhteys venttiilirunkoon.
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 ▶ Tarkasta suojajohdinkontakti kela-asennuksen jälkeen.
Ainevuoto. 
Tiukkoja muttereita avattaessa voi ainetta valua ulos.

 ▶ Älä kierrä tiukkoja muttereita enempää.
Ylikuumeneminen, tulipalon vaara. 
Kelan liitäntä ilman esiasennettua venttiiliä johtaa ylikuume-
nemiseen ja tuhoaa kelan.

 ▶ Liitä kela vain esiasennetun venttiilin kanssa.

Toimintatapa:

 → Pistä kelakotelo sydämenohjausputkelle.
 → Ruuvaa kela mutterilla. Huomioi kiristysvääntömomentit.

HUOMAUTUS! 

Väärän työkalun aiheuttamat laitevauriot.
Ruuvaa mutterit aina kiintoavaimella. Muita työkaluja käytettäessä 
laite voi vaurioitua.

 → Tarkasta suojajohdin.

Huomioi kiinnitys- 
mutterien kiristys-

momentit  
(katso taulukko)!

Mutteri

O-rengas

Sydämenohjausputki

Kiertovarmistus

Kiinnitysmutterin kiristysvääntömomentit:

Kelatyyppi Kelanleveys Kiristysvääntömomentit
AC10 32 mm / 40 mm 5 Nm
AC19 42 mm 10 Nm
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6.3 Häiriöt
Tarkasta häiriöiden sattuessa seuraavaa:

 → onko laite asennettu määräysten mukaisesti ja sähköinen ja flui-
dinen liitäntä toteutettu asianmukaisesti,
 → ettei laite ole vaurioitunut,
 → että kaikki ruuvit on kiristetty tiukalle,
 → että jännite ja paine ovat liitettynä,
 → että putkistot ovat liattomia.

Venttiili ei kytke

Mahdollinen syy: 
Oikosulku tai kelakatkos.
 • Sydän tai sydäntila likainen.
 • Aineen paine sallitun painealueen ulkopuolella.

Venttiili ei sulje

Mahdollinen syy: 
Venttiilin sisätila likaantunut.
 • Kalvon pieni ohjausreikä tukossa.
 • Venttiili avattu käsikäytöllä.

7 VARAOSAT
VARO!

Väärien osien aiheuttama loukkaantumisvaara, aineelliset 
vahingot.
Väärät tarvikkeet ja sopimattomat varaosat voivat aiheuttaa louk-
kaantumisia ja vaurioita laitteessa ja sen ympäristössä.

 ▶ Käytä vain Bürkertin alkuperäistarvikkeita sekä alkuperäisiä 
varaosia.

7.1 Varaosien tilaaminen
Varaosasarjat

Tilaa varaosasarjat ilmoittamalla sarjat SET 1, SET 3 tai SET 7 ja laitteen 
tunnusnumero.

suomi



12

7.2 Varaosien yleiskuva

Kelasarja 
SET 1

Kuluvien 
osien sarja  
SET 3

6213 EV
Kelasarja 
SET 1

Tulppasarja  
SET 7

Kuluvien 
osien sarja 
SET 3

6281 EV

Aina venttiilien mallista riippuen varaosasarjojen  
kokoonpano voi poiketa kuvasta.

6281 EV (MX62)

Kompressorien varoventtiili NO

Kelasarja 
SET 1

Tulppasarja  
SET 7

Kuluvien 
osien sarja 
SET 3
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8 KULJETUS, VARASTOINTI, 
HÄVITTÄMINEN

HUOMAUTUS! 

Kuljetusvauriot.

Riittämättömästi suojatut laitteet voivat vaurioitua kuljetuksessa.
 ▶ Kuljeta laitteet märältä ja lialta suojattuna iskunkestävässä 
pakkauksessa. 

 ▶ Vältä sallitun varastointilämpötilan ylittämistä tai alittamista.
Väärä varastointi voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita.

 ▶ Varastoi laite kuivassa ja pölyttömässä.
 ▶ Varastointilämpötila: -40 ... +80 °C        

Aineiden saastuttamien laitteenosien aiheuttamat 
ympäristövahingot.

 ▶ Noudata jätehuolto- ja ympäristömääräyksiä.
 ▶ Huomioi kansalliset jätehuoltomääräykset.

 → Hävitä laite ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
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