GENEBRE S.A.
JUHENDID
PÖÖRDKLAPID
HOOLDUS
Lahti võtmine
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Keera lahti ühenduskruvid ja eemalda käsikahv või mootor pöördklapi küljest.
Keera lahti ja eemalda alumine kork.
Eemalda alumine võll kasutades keermega auku.
Hoia ventiili alumist osa kruustangide vahel ja keera mutter ülemise võlli
keermestatud auku.
5. Eemalda võll kasutades torutange. Seejärel võta pesast välja klapp kasutades
kummihaamrit. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et ei tekitataks kriimustust
ega mõlki klapile.
6. Eemalda kummist klapipesa suure kruvikeeraja abil.

Kokku panemine
1. Vaheta välja O-rõngastihend ülemisel võllil ja kui vajalik ka juhtpuksid.
2. Kinnita ülemine võll kruustangide vahele nii, et see ulatub välja ainult 10-12 mm sel ajal
kui paigaldad korpusesse.
3. Sisesta uus kummist klapipesa võllile ja paigalda seejärel klapikorpusesse kruvikeeraja
abil.
4. Toeta klapi neljakandiline auk võllile ja suru kuni vastasauk saab kokku alumise võlli
auguga.
5. Sisesta ettevaatlikult võll jälgides, et kantots siseneb klappi täpselt ja sälk vastasküljel
oleks paralleelselt klapi asendiga.
6. Sisesta alumine võll.
7. Keera kinni kork või äärik .
Märkus: Lahti võtmine ja kokku panemine on lihtsam, kui kasutada määrderasva kummist
klapipesa määrimiseks. VÄGA TÄHTIS: EPDM-materjalist tihendi puhul kasuta ainult taimseid
õlisid nagu riitsinusõli või parafiinõli kuna EPDM kumm ei kannata mineraalõlisid ja -rasvu.
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Korpus
Ülemine võll
Alumine võll
Klapp
Kork
Kummist klapipesa
Juhtpuks
Võlli tihendid
O-rõngastihend
Seib
Stopper rõngas

PAIGALDAMINE
Jäta äärikute vahele vaba ruumi nii, et ventiili oleks võimalik lihtsalt paigaldada ja eemaldada.
Ava ventiil täielikult enne kui äärikuid pingutad. Keera polte niikaua kinni kuni äärikud on
kontaktis klapi korpusega. Mudaste vedelike korral paigalda ventiil horisontaalses võlli asendis,
et setete korral saaks vedelikuvool selle ventiili avamise korral lihtsamini edasi viia. Seda tüüpi
paigaldus on alati soovitatav ventiilimõõtude puhul üle dn100.
Märkus: Keevita toru esialgu külge punktiga ventiil äärikute vahel. Eemalda ventiil enne
keevituse lõppu, et ära hoidu kuumakahjustused klapi kummipesale. Puhasta keevitus korralikult ,
et jäägid ei kahjustaks kummitihendit.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel:
1. Ära paigalda pöördklappi täiesti suletud asendis.
2. Kontrolli äärikute paralleelsust.
3. Ära kasuta äärikute ja pöördklapi vahel teisi lisatihendeid.

