1.11 Instrukcja obsáugi i instalacji
1. ĝRODKI OSTROĩNOĝCI PODCZAS POàĄCZENIA HYDRAULICZNEGO
SprawdĨ, czy typ elektrozaworu jest odpowiednio dobrany do aplikacji. Nie przekraczaj
wartoĞci wskazanych w tabeli danych technicznych. SprawdĨ, czy kierunek przepáywu
cieczy jest zgodny ze strzaáką umieszczoną na korpusie zaworu i czy przepáyw rur
poáączeniowych jest zgodny z przepáywem nominalnym zaworu.
SprawdĨ, czy rury doprowadzające medium są czyste i gdy to moĪliwe, zamontuj filtr
przed zaworem. Podczas montaĪu zaworu usuĔ ciaáa obce i materiaáy uszczelniające,
takie jak taĞma lub pasta, ze Ğrodka zaworu, które mogáyby zatkaü otwór i uniemoĪliwiü
zadziaáanie pilota. Podczas dokrĊcania zaworu kluczem unikaj obszaru w okolicach
cewki.
Elektrozawory mogą pracowaü w kaĪdej pozycji, ale w celu unikniĊcia osadzania siĊ
zanieczyszczeĔ w trzpieniu zalecane jest, jeĞli to moĪliwe, aby cewka byáa
umieszczona powyĪej poziomu rur. Gdy poáączenie realizowane jest poprzez
elastyczny przewód zaleca siĊ mocowanie elektrozaworów za pomocą otworów
montaĪowych (G 1/8” i G ¼”).
2. ĝRODKI OSTROĩNOĝCI PODCZAS PODàĄCZANIA CZĉĝCI ELEKTRYCZNEJ
SprawdĨ, czy napiĊcie zasilania i inne parametry elektryczne są zgodne z podanymi na
cewce. Elektrozawory na napiĊcie staáe nie wymagają staáej polaryzacji za wyjątkiem
wersji bistabilnej. W celu zapewnienia lepszego odprowadzania ciepáa z cewki staraj siĊ
montowaü zawór w miejscu wietrzonym z dala od innych Ĩródeá ciepáa.
Istnieje moĪliwoĞü, iĪ temperatura pracy cewki w poáączeniu z temperaturą otoczenia
i medium moĪe powodowaü poparzenia.
Zaleca siĊ zabezpieczenie cewki przed wodą i wilgocią.
NakrĊtka mocująca cewkĊ na trzpieĔ nie powinna byü zbyt mocno dokrĊcona; nie
powinno siĊ przekraczaü momentu 1.5 Nm.
3. KONSERWACJA
Cewki mogą byü wymieniane bez koniecznoĞci demontaĪu zaworów.
CzĊĞci zamienne są dostĊpne dla wszystkich czĊĞci skáadowych zaworu.
Podczas wymiany trzpienia cewki nie przekraczaj podanych poniĪej momentów:
Zawory Normalnie Otwarte
Klucz 16mm = 2.5Nm
Klucz 22mm = 3Nm

Zawory Normalnie ZamkniĊte
Klucz 11mm = 1.5Nm
Klucz 16mm = 2.5Nm
Klucz 22mm = 3Nm (mosiądz)
Klucz 22mm = 80Nm (stal)
Przed dokonaniem wymiany zaworu upewnij siĊ, czy zasilanie jest odáączone i czy nie
ma ciĞnienia w instalacji.
Gdy zawór wymaga czyszczenia zwróü szczególną uwagĊ na gniazdo w celu
unikniĊcia uszkodzeĔ.
Táoczek powinien poruszaü siĊ swobodnie w Ğrodku trzpienia. Gdy jest to niemoĪliwe
z powodu nalotu, osadu lub zuĪycia powierzchni naleĪy wymieniü caáy element.
Uszkodzone lub zuĪyte uszczelki powinny byü niezwáocznie wymieniane. Otwory pilota
membrany nie powinny byü zablokowane w celu zapewnienia poprawnej pracy
zaworów z serwosterowaniem. SprawdĨ, czy obydwa otwory są czyste. SprawdĨ takĪe,
czy membrana nie posiada znamion zuĪycia; jeĞli to konieczne dokonaj wymiany tych
elementów.
4. OGÓLNE ĝRODKI OSTROĩNOĝCI
Kiedy elektrozawory są uĪywane w maszynach lub innych aplikacjach poddawanych
naprĊĪeniom mechanicznym (np. wibracjom) skontaktuj siĊ z producentem lub
przeprowadĨ odpowiednie testy funkcjonalnoĞci i zuĪycia.

