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I-120-POLINSTRUKCJE MONTAŻU I WYMIANY PRZEKŁADNI DO NAPĘDU ZAWORU

REV_E

Przepustnice Installation-Ready™

Seria 121, 122 i 124 do elementów armatury wchodzących w skład systemu Original Groove System (OGS) 
Seria E125 do elementów armatury  ze stali nierdzewnej

 OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje.

• Tuż przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji jakichkolwiek produktów firmy Victaulic zawsze sprawdzić, czy instalacja 
rurowa została całkowicie rozhermetyzowana i opróżniona.

• Bezpośrednio przed dokonaniem instalacji, demontażu, regulacji lub konserwacji jakichkolwiek produktów Victaulic należy upewnić się, 
że zidentyfikowane zostały wszelkie urządzenia, linie odejścia bądź odcinki rurociągów, które mogły zostać odizolowane w celu/podczas 
przeprowadzania prób lub z powodu zamknięcia/pozycjonowania zaworów, a także że zostały one pozbawione ciśnienia i opróżnione.

• ZABRONIONE JEST STOSOWANIE INSTALLATION-READY™ NA KOŃCACH RUROCIĄGÓW.

• Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć bądź poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

POWYŻEJ PRZEDSTAWIONO SERIĘ 124  
(WARIANT REPREZENTATYWNY DLA SERII 121 I 122)

POWYŻEJ PRZEDSTAWIONO SERIĘ E125
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WAŻNE INFORMACJE

Pro�l rowka

Pro�l rowka Original Groove System (OGS)

Należy zawsze sprawdzić, czy wykorzystywany jest prawidłowy profil rowka. 
Istnieje znacząca różnica pomiędzy profilem rowka systemu Original Groove 
System (OGS)  a profilem rowka.

Przepustnice serii 121, 122 i 124 Installation-Ready™ są przeznaczone do 
wykorzystywania WYŁĄCZNIE wraz z armaturą przygotowaną zgodnie 
ze specyfikacją rowka OGS. Specyfikację rowkowania OGS można znaleźć 
w publikacji Victaulic 25.01, którą można pobrać ze strony victaulic.com.

Przepustnice serii E125 Installation-Ready™ są przeznaczone do wykorzystywania 
WYŁĄCZNIE wraz z armaturą przygotowaną zgodnie ze specyfikacją rowka 

. Specyfikację rowka  można 
znaleźć w publikacji Victaulic 25.13, którą można pobrać ze strony victaulic.com.

 OSTRZEŻENIE
• NIEDOZWOLONE JEST 

WYKORZYSTYWANIE PRZEPUSTNIC 
INSTALLATION-READY™ NA KOŃCACH 
RUROCIĄGÓW LUB DO TESTOWANIA 
WYCIEKÓW NA KOŃCACH RUROCIĄGÓW.

• NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, ŻE 
Z ZAWOREM WYKORZYSTYWANA JEST 
ARMATURA O ODPOWIEDNIM PROFILU 
ROWKA.

• NIE WOLNO ODKRĘCAĆ LUB DOKRĘCAĆ ELEMENTÓW ARMATURY, 
KIEDY ZAWÓR ZNAJDUJE SIĘ POD CIŚNIENIEM.

• Projektant instalacji odpowiada za sprawdzenie, czy materiały 
armatury nadają się do danego czynnika.

• Wpływ składu chemicznego, poziom pH, temperatura robocza, poziom 
chloru, tlenu i przepływ w materiałach armatury muszą być ocenione, 
aby potwierdzić, że system nadaje się do danego zastosowania.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne 
obrażenia ciała bądź śmierć.

• ZABRONIONE JEST STOSOWANIE PRZEPUSTNIC INSTALLATION-
READY™ NA KOŃCACH RUROCIĄGÓW LUB DO TESTOWANIA 
WYCIEKÓW NA KOŃCACH RUROCIĄGÓW.

• NIE WOLNO instalować przepustnic 
Installation-Ready™ w instalacji 
rurowej z tarczą znajdującą się 
w położeniu całkowicie otwartym. 
Nieosłonięta tarcza może ulec 
uszkodzeniu oraz wpłynąć na 
prawidłową pracę zaworu.

• W przypadku używania przepustnic Installation-Ready™ do dławienia 
przepływu czynnika firma Victaulic zaleca ustawienie tarczy w położeniu 
nie mniejszym niż 30 stopni otwarcia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, 
tarcza powinna być otwarta w zakresie od 30 do 70 stopni; zależy 
to od wymagań/charakterystyki przepływu dla systemu rurociągów. 
Duża prędkość przepływu w rurociągach lub ustawienie tarczy w położeniu 
mniejszym niż 30 stopni otwarcia może skutkować powstawaniem hałasu, 
wibracji, kawitacji, znacznej erozji/abrazji uszczelki i/lub utratą sterowania. 
W przypadku wykorzystania do dławienia należy skontaktować się z firmą 
Victaulic.

• Firma Victaulic zaleca ograniczenie prędkości przepływu wody do 13.5 ft/s 
(4 m/s). Jeżeli wymagana lub określona jest wyższa prędkość przepływu, 
przed zainstalowaniem zaworu należy skontaktować się z firmą Victaulic.

• Firma Victaulic zaleca stosowanie dobrych praktyk w zakresie rurociągów 
poprzez instalowanie zaworów rur o pięciu średnicach za źródłami 
nieregularnego przepływu, takimi jak pompy, kolanka i zawory sterujące. 
Jeżeli takie rozwiązanie okaże się niepraktyczne ze względu na ograniczoną 
przestrzeń, instalację należy zaprojektować tak, aby ustawić i skierować 
zawór w sposób zapewniający minimalizację wpływu momentu 
dynamicznego na żywotność zaworu.

• Przepustnice Installation-Ready™ i połączone z nimi rury muszą 
być odpowiednio podparte, aby zapobiec przeciążeniu połączeń. 
Rozstaw wsporników powinien być zgodny z odpowiednią sekcją 
„Odstęp wsporników sztywnych” w Podręczniku instalacji I-100.

• Spawanie do przepustnic Installation-Ready™ nie jest dozwolone 
i spowoduje unieważnienie gwarancji firmy Victaulic.

MONTAŻ

NIE USUWAĆ 
NAKRĘTEK/ŚRUB 

PODCZAS MONTAŻU

1. NIE ROZMONTOWYWAĆ ZAWORU: 
Przepustnice Installation-Ready™ 
są tak zaprojektowane, aby monter 
nie musiał usuwać śrub i nakrętek 
podczas montażu. Monter może 
umieścić rowkowany koniec armatury 
bezpośrednio w zaworze.

2. SPRAWDZIĆ KOŃCE ELEMENTÓW 
ARMATURY: Zewnętrzna powierzchnia 
elementów armatury na odcinku 
od końca rury/armatury do rowka 
nie powinna z reguły mieć żadnych 
karbów i wgnieceń oraz wad 
spoin spawalniczych ani oznaczeń 
walcowania, aby zapewnić szczelne 
przyleganie uszczelki. Usunąć resztki 
oleju, smaru, luźnej farby, zabrudzenia 
i pozostałości po cięciu.

Na krawędzi na końcu rury, zaznaczonej powyżej na biało, nie mogą 
występować zadziory ani ostre krawędzie, które mogłyby spowodować 
przecięcie uszczelki/ogranicznika rury podczas montażu.

Zewnętrzna średnica elementów armatury („OD”), wymiary rowka 
i maksymalna dopuszczalna średnica rozszerzenia muszą znajdować 
się w zakresach tolerancji określonych w aktualnych specyfikacjach 
rowkowania Victaulic OGS (seria 121, 122 i 124), w  
publikacji 25.01 lub specyfikacjach rowkowania Victaulic (seria E125), 
w publikacji 25.13. Publikacje te można pobrać ze strony victaulic.com.

 PRZESTROGA
• Należy zastosować na krawędziach uszczelki cienką warstwę 

kompatybilnego środka smarującego, aby zabezpieczyć ją przed 
ściskaniem, toczeniem lub rozrywaniem podczas montażu.

• NIE NALEŻY stosować nadmiernej ilości smaru na krawędziach uszczelki.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację 
uszczelki, a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

3a. SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka odpowiada danemu 
zastosowaniu. Gatunek mieszanki został oznaczony kodem barwnym. Tabelę 
kodów barwnych można znaleźć w publikacji Victaulic 05.01, dostępnej 
na stronie victaulic.com.

3b. NASMAROWAĆ USZCZELKĘ: 
Nałożyć cienką warstwę 
kompatybilnego smaru, na przykład 
smaru Victaulic lub smaru silikonowego, 
jedynie na krawędzie uszczelki (w tym 
przypadku silikon w sprayu nie jest 
środkiem kompatybilnym). UWAGA: 
Na zewnętrzną część uszczelki został 
fabrycznie nałożony smar. Nie należy 
dodawać żadnego innego smaru 
na zewnętrzną część uszczelki.
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 OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie pozostawiać przepustnicy Installation-
Ready™ częściowo zamontowanej na końcach 
armatury. ZAWSZE DOKRĘCIĆ ELEMENTY 
ARMATURY NATYCHMIAST, JAK OPISANO W TEJ 
INSTRUKCJI INSTALACJI. Częściowo zmontowana 
przepustnica stwarza ryzyko upadku na ziemię 
podczas montażu lub pęknięcia podczas 
testowania.

• Ręce należy trzymać z dala od końców armatury 
i otworów przepustnicy podczas wkładania 
armatury w otwory przepustnicy.

• Podczas dokręcania nakrętek ręce należy 
trzymać z dala od otworów przepustnicy.

• Podczas dokręcania nakrętek ręce należy trzymać z dala od otworów 
przepustnicy.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć 
bądź poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

4. MONTAŻ POŁĄCZENIA: Zmontować połączenie, wyrównując i wkładając 
koniec elementu armatury pod kątem prostym w każdy z otworów zaworu. 
Rowkowane końce armatury należy wsunąć do zaworu, aż zetkną się ze 
zderzakiem rury. Przed dokręceniem nakrętek w kroku 5 należy sprawdzić 
wzrokowo, czy kliny obudowy zaworu są umieszczone w rowku na każdym 
elemencie armatury oraz czy elementy są włożone pod kątem prostym 
w każdy otwór zaworu.

 OSTRZEŻENIE
• Nakrętki należy dokręcać równomiernie, na przemian, zachowując 

podobne odstępy pomiędzy zaciskami śrubowymi aż do zetknięcia się 
metalowych powierzchni wspomnianych zacisków śrubowych – patrz 
krok 5 i 6.

Zignorowanie tego zalecenia będzie skutkowało nadmiernym 
obciążeniem armatury, które w konsekwencji doprowadzi do:

• konieczności stosowania nadmiernego momentu dokręcenia 
w celu wykonania połączenia (niekompletny zespół);

• uszkodzenia wykonywanego połączenia (uszkodzenie lub złamanie 
zacisków śrubowych lub pęknięcia na obudowach);

• uszkodzenia lub złamania śrub;
• rozszczelnienia połączeń i uszkodzenia mienia;
• negatywnego wpływu na integralność instalacji;
• obrażeń ciała lub śmierci.

NIE kontynuować dokręcania nakrętek po zetknięciu się metalowych 
powierzchni zacisku śrubowego.

• Niezastosowanie się do tej instrukcji może doprowadzić do opisanych 
powyżej sytuacji.

5. DOKRĘCANIE NAKRĘTEK: Używając klucza udarowego lub standardowego 
klucza nasadowego z głębokim gniazdem, dokręcić nakrętki równomiernie na 
przemian, zachowując podobne odstępy pomiędzy zaciskami śrubowymi aż 
do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisków śrubowych. Sprawdzić, 
czy owalne szyjki śrub są właściwie osadzone w otworach. W przypadku 
spełnienia opisanych na następnej stronie wymogów z zakresu kontroli 
wzrokowej, NIE należy kontynuować dokręcania nakrętek. W przypadku 
podejrzeń dotyczących nadmiernego dokręcenia jakiegokolwiek osprzętu 
(o czym świadczy wygięcie śruby, wybrzuszenie nakrętki na płaszczyźnie 
styku zacisku śrubowego lub uszkodzenie samego zacisku śrubowego 
itp.), należy niezwłocznie wymienić zespół zaworu. Patrz sekcje „Przydatne 
informacje”, „Wskazówki dotyczące korzystania z klucza udarowego” i „Wybór 
klucza udarowego”.

DOBRZE

ŹLE

PRAWIDŁOWO OSADZONA 
OWALNA SZYJKA ŚRUBY

NIEPRAWIDŁOWO OSADZONA 
OWALNA SZYJKA ŚRUBY

UWAGA
• Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki, nakrętki należy dokręcać 

równomiernie z obu stron.

• Do dokręcania zacisków śrubowych skutkującego zetknięciem 
się powierzchni metalowych należy użyć klucza udarowego lub 
standardowego klucza nasadowego z głębokim gniazdem.

• Patrz sekcje „Przydatne informacje”, „Wskazówki dotyczące 
korzystania z klucza udarowego” i „Wybór klucza udarowego”.
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PRZYDATNE INFORMACJE
Nominalny  

rozmiar zaworu
cale/DN

Rzeczywista średnica  
zewnętrzna rury

cale/mm
Rozmiar nakrętki
cale/metryczne

Rozmiar klucza  
z głębokim gniazdem

cale/mm

Maksymalny  
dopuszczalny moment 

dokręcenia śrub*
2 2.375 1/2 7/8 135 ft-lb

DN50 60,3 M12 22 183 Nm
2 1/2 2.875 1/2 7/8 135 ft-lb

73,0 M12 22 183 Nm
3.000 1/2 7/8 135 ft-lb

DN65 76,1 M12 22 183 Nm
3 – 4 3500 – 4500 5/8 1 1/16 235 ft-lb

DN80 – DN100 88,9 – 114,3 M16 27 319 Nm
5.500 3/4 1 1/4 425 ft-lb

DN125 139,7 M20 32 576 Nm
6.500 3/4 1 1/4 425 ft-lb
165,1 M20 32 576 Nm

6 6.625 3/4 1 1/4 425 ft-lb
DN150 168,3 M20 32 576 Nm

8.515 7/8 1 7/16 675 ft-lb
216,3 M22 36 915 Nm

8 8.625 7/8 1 7/16 675 ft-lb
DN200 219,1 M22 36 915 Nm

UWAGA: Niektóre typy zaworów mogą nie być dostępne we wszystkich podanych rozmiarach. 
*Wartości maksymalnego dopuszczalnego momentu dokręcenia śrub zostały określone na podstawie rzeczywistych danych testowych

 OSTRZEŻENIE
• Wymagana jest wzrokowa kontrola każdego połączenia.
• Niewłaściwie wykonane połączenia powinny zostać poprawione przed rozpoczęciem testów instalacji lub oddaniem jej do użytku.
• Przed napełnieniem, testowaniem lub oddaniem instalacji do eksploatacji należy wymienić wszelkie elementy wykazujące oznaki uszkodzenia 

fizycznego na skutek nieprawidłowego montażu.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie połączenia, a w efekcie poważne obrażenia ciała lub śmierć i zniszczenie mienia.

DOBRZE DOBRZE

ŹLE
ŹLE

6. Na każdym z połączeń skontrolować wzrokowo zaciski śrubowe, aby upewnić się, że metalowe powierzchnie całkowicie się ze sobą stykają, zgodnie 
z krokiem 5 na stronie 3.

7. W przypadku zaworów dostarczanych wraz z przekładnią, w momencie dostawy 
pokrętło jest zdemontowane z wału przekładni. Po wykonaniu wszystkich opisanych 
wcześniej czynności należy umieścić pokrętło na wale przekładni, a następnie 
wyrównać otwory. Przełożyć sworzeń przekładni przez pokrętło i wał przekładni, 
aż przejdzie na drugą stronę.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA KLUCZA UDAROWEGO
Klucze udarowe nie zapewniają monterowi bezpośredniego wyczucia momentu dokręcenia pozwalającego określić moment dokręcenia nakrętki. Ponieważ niektóre 
klucze udarowe zapewniają dużą prędkość wyjściową i moment dokręcania, bardzo ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z narzędziem w celu uniknięcia nadmiernego 
dokręcania, które może skutkować uszkodzeniem lub pękaniem śrub bądź zacisków śrubowych podczas instalacji.

 OSTRZEŻENIE
• ZABRONIONE jest przekraczanie wartości „Maksymalnego dopuszczalnego momentu dokręcenia śrub” dla określonych rozmiarów śrub/nakrętek, 

wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia łącznika, skutkującego uszkodzeniem mienia, poważnymi obrażeniami 
ciała lub śmiercią.

Zawory należy montować zgodnie z przedstawionymi w niniejszej publikacji instrukcjami instalacji. Kontynuować dokręcanie nakrętek do momentu spełnienia 
wymogów z zakresu kontroli wzrokowej. Wymagane jest przeprowadzenie kontroli wzrokowej każdego połączenia w celu upewnienia się co do właściwego montażu.
Podczas wykonywania procedury instalacyjnej, zabronione jest przekraczanie wartości „Maksymalnego dopuszczalnego momentu dokręcenia śrub” 
dla określonych rozmiarów śrub/nakrętek, wyszczególnionych w tabeli na tej stronie. Warunki mogące skutkować nadmiernym przesunięciem i/lub 
zastosowaniem nadmiernego momentu dokręcenia obejmują między innymi:
• Niewłaściwy rozmiar klucza udarowego – patrz rozdział „Wybór klucza udarowego” znajdujący się na drugiej stronie niniejszego dokumentu.
• Nierównomierne dokręcanie osprzętu – nakrętki należy dokręcać równomiernie, na przemian, do momentu spełnienia wymagań z zakresu kontroli wzrokowej 

danego zaworu.
• Wymiary końcówek rur gwintowanych niezgodne ze specyfikacją (dotyczy w szczególności średnicy „C”) – w przypadku niewykonania prawidłowego 

wizualnie montażu należy zdemontować zawór i upewnić się, że wszystkie wymiary końcówek rur rowkowanych są zgodne ze specyfikacjami firmy Victaulic. Jeśli 
wymiary końcówek rur gwintowanych są niezgodne ze specyfikacjami firmy Victaulic, należy ponownie przygotować końce rur postępując zgodnie ze wszystkimi 
wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji wykorzystywanego narzędzia do przygotowywania rur.

• Dalsze dokręcanie nakrętek w przypadku spełnienia wizualnych wymogów montażowych – NIE kontynuować dokręcania nakrętek w przypadku spełnienia 
wymogów z zakresu inspekcji wizualnej. Kontynuowanie dokręcania osprzętu po spełnieniu wymogów z zakresu inspekcji wizualnej doprowadzi do uszkodzenia 
łącznika, skutkując uszkodzeniem mienia, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Ponadto, dalsze dokręcanie może doprowadzić do nadmiernych naprężeń, 
skracających żywotność śrub, skutkujących uszkodzeniem łączników, uszkodzeniem mienia, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Zastosowanie dodatkowego 
momentu dokręcenia śrub nie zapewni lepszej instalacji; moment dokręcenia śruby przekraczający wartości „Maksymalnego dopuszczalnego momentu dokręcenia śrub” 
wyszczególnionego w poniższej tabeli może doprowadzić do uszkodzenia lub pęknięcia śrub i/lub zacisków śrubowych zaworów podczas dokonywania instalacji.

• Ściśnięta uszczelka – ściśnięta uszczelka może uniemożliwić spełnienie odpowiednich wymogów z zakresu kontroli wizualnej. Zawór należy zdemontować 
i skontrolować w celu upewnienia się, że uszczelka nie została ściśnięta. Jeśli okaże się, że uszczelka została ściśnięta, w takim przypadku konieczne będzie 
zastosowanie nowego zespołu zaworu.

• Zawór został zmontowany niezgodnie z odnośnymi instrukcjami instalacji firmy Victaulic – postępowanie zgodnie z instrukcjami instalacji pozwoli uniknąć 
sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie.

W przypadku podejrzeń dotyczących nadmiernego dokręcenia jakiegokolwiek osprzętu należy niezwłocznie dokonać wymiany całego zespołu zaworu 
(o czym świadczy wygięcie śruby, wybrzuszenie nakrętki na płaszczyźnie styku zacisku śrubowego lub uszkodzenie samego zacisku śrubowego itp.).

  Maksymalny dopuszczalny moment dokręcenia śrub

Rozmiar śrub/nakrętek Maksymalny dopuszczalny 
moment dokręcenia śrub*

Rozmiar śrub/nakrętek Maksymalny dopuszczalny 
moment dokręcenia śrub*cale metryczne cale metryczne

1/2 M12 135 ft-lb 3/4 M20 425 ft-lb
183 Nm 576 Nm

5/8 M16 235 ft-lb 7/8 M22 675 ft-lb
319 Nm 915 Nm

  *Wartości maksymalnego dopuszczalnego momentu dokręcenia śrub zostały określone na podstawie rzeczywistych danych testowych

WYBÓR KLUCZA UDAROWEGO
Odpowiedni dobór klucza udarowego jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego montażu zgodnego z odnośnymi instrukcjami instalacji. Niewłaściwy dobór klucza 
udarowego może skutkować nieprawidłowym montażem i uszkodzeniem zaworu, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Aby określić odpowiedni rodzaj klucza udarowego, należy dokonać instalacji próbnych przy użyciu standardowego klucza nasadowego lub klucza dynamometrycznego. 
Tego rodzaju instalacje próbne muszą spełniać wizualne wymagania instalacyjne dotyczące danego zaworu. W przypadku spełnienia wizualnych wymagań instalacyjnych 
należy zmierzyć moment dokręcenia każdej nakrętki używając klucza dynamometrycznego. Na podstawie zmierzonej wartości momentu dokręcenia należy dobrać klucz 
udarowy, którego moc momentu dokręcenia lub jej ustawienie odpowiada wartości zmierzonej, nie przekraczając przy tym „Maksymalnego dopuszczalnego momentu 
dokręcenia śrub” wyszczególnionego w tabeli na poprzedniej stronie.
Wybór klucza udarowego:

Klucze udarowe z pojedynczym momentem dokręcenia – wybór klucza udarowego z pojedynczym momentem dokręcenia znacząco przekraczającym wymagany 
moment instalacyjny może doprowadzić do uszkodzenia osprzętu i/lub zaworu w wyniku zastosowania na osprzęcie nadmiernego momentu dokręcenia. W żadnym 
wypadku nie należy wybierać klucza udarowego, którego ustawienie mocy momentu dokręcenia przekracza wartości „Maksymalnego dopuszczalnego momentu 
dokręcenia śrub” wyszczególnionego w tabeli na poprzedniej stronie.
Klucze udarowe oferujące wiele ustawień mocy momentów dokręcenia – jeśli wybrano klucz udarowy oferujący wiele momentów dokręcenia, narzędzie takie 
powinno mieć co najmniej jedno ustawienie momentu dokręcenia odpowiadające powyższym wymaganiom określonym dla „Kluczy udarowych z pojedynczym 
momentem dokręcenia”.
Korzystanie z kluczy udarowych o zbyt dużej mocy momentu dokręcenia utrudnia monterowi instalację z powodu braku możliwości zapanowania nad prędkością 
obrotową i mocą wykorzystywanego narzędzia. Stosując tę samą metodę, którą opisano powyżej, należy okresowo sprawdzać momenty dokręcenia śrub/nakrętek 
zespołów zaworów w obrębie całej procedury instalacyjnej.
W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej obsługi klucza udarowego należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Dodatkowo należy 
upewnić się, że używany jest właściwy rodzaj gniazda do instalacji zaworu.

 OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do instrukcji dokręcania osprzętu może stać się przyczyną:
• uszkodzenia lub złamania śrub;
• uszkodzenia lub złamania zacisków śrubowych lub uszkodzenia obudów;
• rozszczelnienia połączeń i uszkodzenia mienia;
• negatywnego wpływu na integralność instalacji;
• obrażeń ciała lub śmierci.
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DEMONTAŻ I WYMIANA ZAWORU

 OSTRZEŻENIE
• Tuż przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji jakichkolwiek produktów firmy Victaulic zawsze 

sprawdzić, czy instalacja rurowa została całkowicie rozhermetyzowana i opróżniona.

• Bezpośrednio przed dokonaniem instalacji, demontażu, regulacji lub konserwacji jakichkolwiek produktów Victaulic należy 
upewnić się, że zidentyfikowane zostały wszelkie urządzenia, linie odejścia bądź odcinki rurociągów, które mogły zostać 
odizolowane w celu/podczas przeprowadzania prób lub z powodu zamknięcia/pozycjonowania zaworów, a także że zostały 
one pozbawione ciśnienia i opróżnione.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć i zniszczenie mienia.

SPOSÓB 1 – DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące preferowanej metody demontażu i wymiany zaworu, w której końce armatury nie zostały zamontowane na stałe i mogą 
zostać wyciągnięte z korpusu zaworu. Niniejsze instrukcje dotyczą zaworów zainstalowanych w dowolnej orientacji. Podczas wykonywania całej procedury należy 
pamiętać o zapewnieniu właściwego podparcia końców armatury oraz samego zaworu.

1. Przed przystąpieniem do demontażu jakiegokolwiek zaworu w obrębie instalacji, należy ją całkowicie rozhermetyzować 
i opróżnić.

1a. Ustawić tarczę w położeniu wynoszącym ok. 20° pozycji całkowicie zamkniętej.

2. Poluzować nakrętki zespołu zaworu jedynie na tyle, aby umożliwić wyjęcie końców armatury z zaworu.

3. Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń 
lub zużycia należy użyć nowego zespołu zaworu dostarczonego przez firmę Victaulic.

4. W celu dokonania ponownego montażu zaworu w instalacji należy wykonać kroki opisane w części „Montaż”  
na stronach 2 – 4.

SPOSÓB 2 – DEMONTAŻ
Opisaną poniżej metodę należy stosować wyłącznie w przypadkach, w których końce armatury zostały zamontowane na stałe i nie ma możliwości ich wyciągnięcia 
z korpusu zaworu. UWAGA: Ta metoda niesie za sobą większe ryzyko uszkodzenia zaworu, skutkującego koniecznością dokonania jego wymiany. Niniejsze instrukcje 
dotyczą zaworów zainstalowanych w dowolnej orientacji. Podczas wykonywania całej procedury należy pamiętać o zapewnieniu właściwego podparcia końców 
armatury oraz samego zaworu.

1. Przed przystąpieniem do demontażu jakiegokolwiek zaworu w obrębie instalacji, 
należy ją całkowicie rozhermetyzować i opróżnić.

1a. Ustawić tarczę w położeniu wynoszącym ok. 20° pozycji całkowicie zamkniętej.

2. Aby umożliwić zdjęcie obudowy dolnej (jak pokazano powyżej) należy 
zdemontować nakrętki, śruby i podkładki płaskie.

 PRZESTROGA
• Podczas demontażu zaworu należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przecięcia dłoni i rąk przez końce armatury. Zaleca się stosowanie rękawic 

ochronnych odpornych na przecięcia.

Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA
• W przypadku większych zaworów konieczne może okazać się użycie wciągnika/wciągarki lub podobnego urządzenia w celu zapewnienia podparcia 

górnej części zespołu zaworu podczas wykonywania opisanych poniżej czynności.

• Podczas wyciągania zaworu szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie uszczelki. Końcówki armatury mogą być ostre. Jeżeli uszczelka zostanie 
przeciągnięta przez końce armatury bez jej uprzedniego zabezpieczenia, istnieje ryzyko przecięcia krawędzi uszczelki i spowodowania nieodwracalnego 
uszkodzenia zaworu.

3. Podtrzymując w sposób bezpieczny górną część zespołu zaworu, należy ścisnąć 
uszczelkę znajdującą się pomiędzy końcami armatury. Kontynuować pracę z uszczelką 
znajdującą się pomiędzy końcami armatury jednocześnie przepychając zespół zaworu 
przez otwór znajdujący się pomiędzy końcami armatury.

4. Po zdemontowaniu zaworu spomiędzy końców armatury, konieczne jest 
sprawdzenie wszystkich elementów pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub zużycia. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia należy użyć nowego 
zespołu zaworu dostarczonego przez firmę Victaulic.

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PONOWNEGO MONTAŻU, OPISANYMI NA 
NASTĘPNEJ STRONIE.
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SPOSÓB 2 – PONOWNY MONTAŻ

 PRZESTROGA
• Aby zabezpieczyć uszczelkę przed ściskaniem, toczeniem lub rozerwaniem podczas montażu, na krawędzie uszczelki oraz na jej dolną odsłoniętą część, 

w której osadzona zostanie obudowa dolna należy nałożyć cienką warstwę kompatybilnego smaru.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację uszczelki, a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

5. Nałożyć cienką warstwę kompatybilnego smaru, na przykład smaru Victaulic lub smaru silikonowego, na krawędzie uszczelki oraz jej dolną odsłoniętą część, w której 
osadzona zostanie obudowa dolna (w tym przypadku silikon w sprayu nie jest środkiem kompatybilnym).

UWAGA
• Podczas umieszczania zaworu pomiędzy końcami armatury szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie uszczelki. Końcówki armatury mogą być 

ostre. Jeżeli uszczelka zostanie przeciągnięta przez końce armatury bez jej uprzedniego zabezpieczenia, istnieje ryzyko przecięcia krawędzi uszczelki 
i spowodowania nieodwracalnego uszkodzenia zaworu. Aby uniknąć uszkodzenia uszczelki podczas wkładania, konieczne może okazać się dodatkowe 
stępienie ostrych krawędzi końców armatury.

6. Podtrzymując w sposób bezpieczny górną część zespołu zaworu, należy ścisnąć 
uszczelkę znajdującą się pomiędzy końcami armatury. Kontynuować pracę z uszczelką 
znajdującą się pomiędzy końcami armatury jednocześnie przepychając zespół zaworu 
do momentu, w którym górne występy obudowy całkowicie zintegrują się z rowkami 
na każdym z końców armatury. Należy sprawdzić integralność uszczelki w obrębie 
końców armatury, upewniając się przy tym, że żadna jej część nie została ściśnięta 
bądź uszkodzona. W razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń konieczna jest wymiana 
całego zespołu zaworu.

7. Zamontować obudowę dolną. Sprawdzić, czy uszczelka została całkowicie osadzona w obudowie dolnej i górnej oraz czy wypusty obudowy całkowicie integrują się 
z rowkami na każdym z końców armatury. We wszystkich otworach zacisków śrubowych zamontować śruby. Na końcu każdej śruby założyć podkładkę płaską i ręcznie, 
do oporu, przykręcić na każdej śrubie nakrętkę.

8. W celu dokończenia montażu należy wykonać kroki 5 – 6 opisane na stronach 3 – 4.
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WYMIANA DŹWIGNI ZATRZASKOWEJ 
NA PRZEKŁADNIĘ

 OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do prac związanych 
z wymianą dźwigni zatrzaskowej na 
przekładnię (do napędu zaworu) należy 
przeczytać wszystkie instrukcje.

• Przed rozpoczęciem prac opisanych poniżej 
należy zawsze zabezpieczyć zawór przed 
możliwością przepływu i ustawić tarczę 
w pozycji „zamkniętej”.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może 
spowodować śmierć bądź poważne obrażenia 
ciała i uszkodzenie mienia.

Dźwignię zatrzaskową można wymontować bez usuwania zaworu z instalacji. 
Należy uważać, aby podczas usuwania dźwigni zatrzaskowej nie było 
przepływu przez zawór.

Wskaźnik pozycji 
informuje o tym, 

iż zawór znajduje się 
w pozycji całkowicie 

„zamkniętej”

1. Za pomocą dźwigni zatrzaskowej ustawić zawór w pozycji całkowicie 
„zamkniętej”. UWAGA: Na górze trzpienia znajduje się wskaźnik pozycji.

2. Zdjąć śrubę ustalającą z boku dźwigni zatrzaskowej.

3. Zdjąć dźwignię zatrzaskową z płyty dźwigni zatrzaskowej.

 PRZESTROGA
• NIE obsługiwać przepustnicy Installation-Ready™ bez zamontowanej 

dźwigni zatrzaskowej lub przekładni (do napędu zaworu).

Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje nieprawidłowe 
działanie zaworu i zniszczenie trzpienia.

4. Odkręcić dwie śruby mocujące i podkładki, a następnie wyjąć płytkę dźwigni 
zatrzaskowej.

Zdjąć barierę 
termiczną 
z kołnierza

5. Zdjąć barierę termiczną z kołnierza.

Pierścień 
o-ring

Pierścień 
zabezpieczający

6. Sprawdzić, czy pierścień o-ring i pierścień zabezpieczający pozostają 
zamontowane w zagłębieniu kołnierza wokół trzpienia, jak pokazano powyżej 
(pierścień o-ring jest zainstalowany pod pierścieniem zabezpieczającym).

7. Umieścić płytkę adaptera przekładni (do napędu zaworu) na trzpieniu. 
Wyosiować płytki adaptera przekładni (do napędu zaworu) z otworami 
w kołnierzu.
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8. Na śruby mocujące nałożyć środek do zabezpieczania gwintów. Założyć śruby 
mocujące, aby przymocować płytkę adaptera przekładni (do napędu zaworu) do 
kołnierza. Dokręcić każdą śrubę mocującą momentem 38 – 41 Nm/28–30 ft-lb.

9. Założyć barierę termiczną na kołnierz. Wyosiować otwory bariery termicznej 
z otworami w płytce adaptera przekładni (do napędu zaworu).

10. Przekręcić pokrętło przekładni (do napędu zaworu), aż strzałka na pokrywie 
wskaźnika będzie skierowana w stronę pozycji „ZAMKNIĘTA”, jak pokazano 
powyżej.

11. Włożyć tuleję do przekładni (do napędu zaworu), jak pokazano powyżej.

12a. Położyć przekładnię (do napędu zaworu)/zespół tulei napędu na płytce 
adaptera przekładni, wyrównując cztery otwory przekładni z czterema otworami 
w płytce adaptera przekładni/barierze termicznej. 
UWAGA: W niektórych przypadkach może być konieczne obrócenie pokrętła, 
aby umieścić tuleję/trzpień napędu w celu wyrównania napędu i płytki adaptera 
przekładni (do napędu zaworu) na otworach na śruby w płytce adaptera 
przekładni. W takim przypadku należy poluzować nakrętkę sześciokątną 
i wewnętrzną śrubę ustalającą ogranicznika ruchu „zamknij”, aby umożliwić 
wyrównanie (patrz następna strona). 

12b. Wkręcić śrubę z podkładką blokującą w górę przez każdy otwór w płytce 
adaptera przekładni (do napędu zaworu)/barierze termicznej i do przekładni.

12c. Całkowicie dokręcić cztery śruby, aż podkładki zabezpieczające zostaną 
spłaszczone.

12d. Ustawić ograniczniki ruchu „zamknij”, wykonując czynności opisane na 
następnej stronie; jest to szczególnie ważne, jeśli pokrętło zostało obrócone 
w kroku 12a.

13. Po ustawieniu ogranicznika ruchu „zamknij” w kroku 12d ustawić zawór 
w pozycji całkowicie „otwartej” (90° od prawidłowo ustawionej pozycji „zamknij”). 
Ustawić ograniczniki ruchu w pozycji „otwartej”, wykonując czynności opisane 
na następnej stronie.
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REGULACJA I USTAWIANIE OGRANICZNIKÓW 
RUCHU „ZAMKNIJ” PRZEKŁADNI  
(DO NAPĘDU ZAWORU)

1. Zdjąć zaślepkę przeciwpyłową znajdującą się po prawej stronie przekładni 
(do napędu zaworu).

2a. Poluzować nakrętkę sześciokątną (w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara) znajdującą się po prawej stronie przekładni (do napędu 
zaworu).

2b. Używając klucza sześciokątnego, poluzować wewnętrzną śrubę ustalającą 
o około trzy obroty (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

UWAGA
• Podczas korzystania z zestawu przedłużającego trzpień może być 

wymagana dodatkowa regulacja w celu uzyskania pozycji całkowicie 
„zamkniętej”.

3. Upewnić się, że zawór znajduje 
się w pozycji całkowicie „zamkniętej”. 
Pozycja całkowicie „zamknięta” może 
zostać sprawdzona poprzez zdjęcie 
pokrywki wskaźnika u góry przekładni 
(do napędu zaworu) i sprawdzenie 
wskaźnika pozycji na górze trzpienia, 
jak pokazano z lewej strony.

4a. Używając klucza sześciokątnego, poluzować wewnętrzną śrubę ustalającą 
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż zetknie się z wewnętrznym kwadrantem 
koła zębatego.

4b. Przytrzymując wewnętrzną śrubę mocującą za pomocą klucza sześciokątnego, 
dokręcić sześciokątną nakrętkę zabezpieczającą (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara).

5. Sprawdzić prawidłowe działanie przekładni (do napędu zaworu), obracając 
pokrętło. W razie potrzeby powtórzyć poprzednie etapy tej procedury.

6. Wymienić zaślepkę przeciwpyłową i wykonać opisaną w poniższej kolumnie 
procedurę regulacji ogranicznika ruchu „otwórz”.

REGULACJA I USTAWIANIE OGRANICZNIKÓW 
RUCHU PRZEKŁADNI (DO NAPĘDU ZAWORU) 
W POZYCJI „OTWARTEJ”

1. Zdjąć zaślepkę przeciwpyłową znajdującą się po lewej stronie przekładni 
(do napędu zaworu).

2a. Poluzować nakrętkę sześciokątną (w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara) znajdującą się po lewej stronie przekładni (do napędu zaworu).

2b. Używając klucza sześciokątnego, poluzować wewnętrzną śrubę ustalającą 
o około trzy obroty (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

3. Przekręcić pokrętło w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Sprawdzić, czy zawór znajduje 
się w pozycji całkowicie „otwartej”, 
sprawdzając wskaźnik położenia na 
górze trzpienia, jak pokazano z lewej 
strony. Wskaźnik pozycji na górze 
trzpienia powinien znajdować się 
w odległości 90º od prawidłowo 
ustawionej pozycji „zamkniętej”.

4a. Używając klucza sześciokątnego, poluzować wewnętrzną śrubę ustalającą 
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż zetknie się z wewnętrznym kwadrantem 
koła zębatego.

4b. Przytrzymując wewnętrzną śrubę mocującą za pomocą klucza sześciokątnego, 
dokręcić sześciokątną nakrętkę zabezpieczającą (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara).

5. Sprawdzić prawidłowe działanie przekładni (do napędu zaworu), obracając 
pokrętło. W razie potrzeby powtórzyć poprzednie etapy tej procedury.

6. Ponownie założyć zaślepkę przeciwpyłową i pokrywkę wskaźnika.





I-120-POLINSTRUKCJE MONTAŻU I WYMIANY PRZEKŁADNI DO NAPĘDU ZAWORU

Przepustnice Installation-Ready™

Seria 121, 122 i 124 do elementów armatury wchodzących w skład systemu Original Groove System (OGS) 
Seria E125 do elementów armatury  ze stali nierdzewnej

W celu zapoznania się z pełnymi danymi kontaktowymi zachęcamy do odwiedzenia witryny victaulic.com
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