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1. Informacje ogólne
1.1 Zasady bezpieczeñstwa.

UWAGA!

Urz¹dzenie to mo¿e byæ montowane i uruchamiane tylko przez osoby posiadaj¹ce
odpowiednie kwalifikacje.
Stacja Przygotowania Gor¹cej Wody wyposa¿ona w w¹¿ i pistolet posiada bezpiecznik
TCO1. Jest to element odcinaj¹cy, który zadzia³a w temperaturze 95°C i ograniczy wyp³yw
pary w razie awarii urz¹dzenia. Konstrukcja zabezpieczenia oparta jest na za³o¿eniu, ¿e
zainstalowano w¹¿ o d³ugoci 20m - dla krótszego wê¿a, po zadzia³aniu zabezpieczenia
temperaturowego TCO1, mo¿e wyst¹piæ wyp³yw pary. Korzystaj ze Stacji stosuj¹c siê do
ulotki ostrzegawczej do³¹czonej do urz¹dzenia w czasie wysy³ki z fabryki; szczególnie
dotyczy to stosowania odzie¿y ochronnej. Ostrze¿enie to powinno byæ umieszczone w
widocznym miejscu obok Stacji.

WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Przez wykwalifikowany personel rozumie siê osoby posiadaj¹ce dowiadczenie w monta¿u,
uruchamianiu i obs³udze omawianego urz¹dzenia, oraz takie, które s¹ odpowiednio
wykwalifikowane do pe³nienia swoich obowi¹zków tj.:
- otrzyma³y przeszkolenie lub zapozna³y siê z instrukcj¹ pos³ugiwania siê
odpowiednimi urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi zgodnie z przepisami BHP.
- otrzyma³y przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

TEST BEZPIECZEÑSTWA OBS£UGI

Test bezpieczeñstwa obs³ugi musi byæ przeprowadzany ka¿dorazowo przed u¿yciem
Stacji, przez wykwalifikowany personel.
Test bezpieczeñstwa obs³ugi i systematyczne przegl¹dy zaworu maj¹ daæ pewnoæ, ¿e
¿ywa para nie wydostanie siê z pistoletu, co mo¿liwe jest w przypadku zatarcia siê t³oka.
Ze wzglêdu na mo¿liw¹ obecnoæ pary nale¿y zachowaæ ostro¿noæ i starannoæ w
czasie przeprowadzania poni¿szego testu. U¿ywaj ubrania ochronnego a zw³aszcza
mocnych rêkawic i okularów zabezpieczaj¹cych.
Zamknij zawór zimnej wody i otwórz dop³yw pary do Stacji. Ostro¿nie podnie pistolet.
Przed naciniêciem spustu trzymaj pistolet mocno obydwiema rêkami i przyjmij pozycjê
cia³a uniemo¿liwiaj¹c¹ utratê równowagi na skutek odrzutu.
Z wylotu pistoletu nie powinna wydostawaæ siê para. Jeli para wydostaje siê - Stacja
powina zostaæ natychmiast wy³¹czona z eksploatacji. W takim wypadku nale¿y dokonaæ
przegl¹du Stacji zgodnie z opisem podanym w rozdziale 4.
Po wykonaniu przegl¹du nale¿y powtórzyæ powy¿szy test.

NIEBEZPIECZEÑSTWO ZRANIENIA

Jeli urz¹dzenie ma byæ u¿ytkowane z wykorzystaniem nowego, lub nie sprawdzonego
medium, lub w sposób nie opisany w naszej informacji o produkcie, prosimy o
skontaktowanie siê z naszym przedstawicielem w celu uzyskania pisemnej porady
technicznej.
Wszystkie elementy wê¿a i pistoletu powinny byæ co pewien czas sprawdzane pod
wzglêdem bezpieczeñstwa obs³ugi, w³¹czaj¹c w to rutynowe, codzienne oglêdziny. Jeli
zostan¹ zauwa¿one oznaki uszkodzenia (dotyczy to równie¿ pow³oki wê¿a) to dla
zapewnienia bezpieczeñstwa pracy te elementy wê¿a i pistoletu powinny zostaæ
wymienione.
Z podobn¹ uwag¹ nale¿y podejæ do zaworu i elementów ³¹czeniowych.
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1.2 Zastosowanie

wlot pary

wlot zimnej wody

Opis

Stacja przygotowania gor¹cej wody przeznaczona jest
do dostarczania bie¿¹cej gor¹cej wody, w sposób
ekonomiczny, przez zmieszanie pary i zimnej wody do
uzyskania temperatury wymaganej przez u¿ytkownika,
nastawianej przez obrót pokrêt³em regulacyjnym.
Poniewa¿ dzia³anie zaworu mieszaj¹cego nie opiera
siê na automatycznej regulacji temperatury - w celu
uzyskania gor¹cej wody o sta³ej temperaturze nale¿y
zapewniæ sta³oæ przep³ywu i cinienia zimnej wody.
Bezpiecznik temperaturowy (dot. stacji 1/2", 3/4")
ograniczy wyp³yw pary z zaworu mieszaj¹cego w
przypadku awarii.

Sposób dzia³ania

T³ok znajduj¹cy siê wewn¹trz zaworu mieszaj¹cego
podnosi siê pod cinieniem zimnej wody i otwiera
dop³yw pary pokonuj¹c si³ê sprê¿yny zamykaj¹cej.
Jeli dop³yw zimnej wody ustanie ...t³ok opada i zawór
parowy zostaje zamkniêty.

Konserwacja

T³ok opadnie tylko wtedy gdy bêdzie móg³ swobodnie
zmieniæ po³o¿enie. Osadzaj¹cy siê kamieñ mo¿e
unieruchomiæ t³ok i dlatego zawór,dla zapobie¿enia
narastania kamienia i zapewnienia bezpiecznej pracy,
musi byæ poddawany konserwacji i regularnemu
czyszczeniu .

Wyposa¿enie

Ka¿da Stacja Przygotowania Gor¹cej Wody jest
wyposa¿ona w zawory odcinaj¹ce, zawory zwrotne,
³¹czówki, filtry, termometr, a stacje 1/2" i 3/4" w
bezpiecznik temperaturowy. (Patrz Rys. 1)
kolorowy
wielkoæ sprê¿ystoæ kod
sprê¿yny
sprê¿yny
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
11/2"
11/2"
11/2"

du¿a
rednia
ma³a
du¿a
rednia
ma³a
du¿a
rednia
ma³a
du¿a
rednia
ma³a

¿ó³ty
ziel.
czar.
czer.
nieb.
bia³y
czer.
nieb.
bia³y
czer.
nieb.
bia³y

Rys. 1

wylot gor¹cej wody

1.3 Dane Techniczne

1.3.1 Minimalny przep³yw otwieraj¹cy zawór
oraz Tabela doboru sprê¿yny.

Ograniczenie wyp³ywu wody mo¿e spowodowaæ
powstanie przeciwcinienia, któe zmniejszy przep³yw
wody przez zwór mieszaj¹cy i w konsekwencji
niewystarczaj¹ca iloæ pary zostanie wprowadzona
do komory mieszaj¹cej. Minimalny przep³yw wymagany
do prawid³owej pracy zaworu zosta³ podany na Rys. 2
Uwaga: jeli zawór dostarcza wodê do uk³adu, w
którym panuje cinienie, to minimalny spadek cinienia
obserwowany na wylocie zaworu musi byæ równy co
najmniej 1 bar, aby umo¿liwiæ otwarcie siê zaworu
wpustu pary.

cinienie pary
bar
7.00 - 10.3
3.50 - 7.0
0.35 - 3.5
7.00 - 10.3
3.50 - 7.0
0.35 - 3.5
7.00 - 10.3
3.50 - 7.0
0.35 - 3.5
7.00 - 10.3
3.50 - 7.0
0.35 - 3.5

przep³yw min otw.
zawór parowy
kg/cm²
7.14 - 10.51
3.57 - 7.14
0.36 - 3.52
7.03 - 10.55
3.57 - 7.14
0.36 - 3.52
7.03 - 10.51
3.57 - 7.14
0.36- 3.52
7.14 - 10.51
3.57 - 7.14
0.36 - 3.57

g/min
1.0
0.6
0.5
1.8
1.5
6
8
7
6
12
12
12

l/min
4.546
2.727
2.273
8.182
6.819
6.819
36.3
31.8
27.2
54.4
54.4
54.4

Iloæ
naciêæ
kod.
Trzy
Dwa
Jeden
Trzy
Dwa
Jeden
Trzy
Dwa
Jeden
Trzy
Dwa
Jeden

Rys. 2
1.3.2 Wyposa¿enie dodatkowe dla mieszaczy 1/2" i 3/4" (opcja)
1.3.2.1 W¹¿
zakres temperatur:
-30°C to + 170°C dla pary nasyc.
+ 95°C dla ci¹g³ej dostawy gor¹cej wody.
wspó³czynnik bezpieczeñstwa:
10:1 dla pary, 3,15:1 przy cinieniu roboczym18 bar .
warstwa wewn.:
guma EPDM, bia³a, g³adka, z tworzyw dopuszczonych przez FDA .
wzmocnienie:
wytrzyma³e w³ókno syntetyczne
warstwa zewn.:
guma EPDM, niebieska, odporna na cieranie i wp³yw ozonu atmosferycznego
oznaczenie:
ci¹g³y pod³u¿ny bia³y pas z kodem:
T739
WP 7 bar
170°C
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Wydajnoæ (przybli¿ona)
litrów / minutê

1.3.2.2 Pistolet
Pistolet natryskowy zosta³ przygotowany do
wspó³pracy ze stacjami 1/2" i 3/4". Maksymalna
wydajnoæ pistoletu jest niewystarczaj¹ca dla
prawid³owej pracy wiêkszych stacji. Pistolet pokazany
zosta³ na Rys. 3.
Dane techniczne:
Temperatura robocza
100°C
Cinienie maks.
10 bar g
Wydajnoæ 42 l/min przy 5 bar i natrysku rozproszonym
25 l/min przy 5 bar i natrysku
strumieniowym

cinienie zasilania bar m
Rys. 3

2. Zasady doboru
Umieszczony obok wykres pokazuje rodzinê krzywych
wydajnociowych stacji 1/2" w której parametrem jest
temperatura wody na wylocie oraz krzyw¹
(pogrubion¹)wydajnoci wody zimnej. Zarówno
wydajnoæ wody gor¹cej jak i zimnej podana jest w
funkcji cinienia pary/wody na dolocie do stacji.
Dane wyjciowe do doboru stacji to:
- po¿¹dana temperatura i iloæ gor¹cej wody
- dostêpne cinienie pary i wody zasilaj¹cej.
Zaznacz na wykresie cinienie wody i odczytaj
(pogrubiona linia) maksymaln¹ wydajnoæ stacji dla
zimnej wody. Ta wydajnoæ dla zimnej wody jest
zalecan¹ przy doborze maksymaln¹ wydajnoci¹ wody
gor¹cej a zatem ca³ej stacji. Linia pozioma,
odpowiadaj¹ca w przyk³adzie wydajnoci dla zimnej
wody 40 l/min przecina siê z krzywymi
wydajnociowymi dla ró¿nych temperatur. Odciête
punktów przeciêcia tej linii poziomej z krzywymi
wydajnociowymi odpowiadaj¹ cinieniom pary
zasilaj¹cej stacjê, niezbêdnym dla uzyskania
wydajnoci wody gor¹cej 40 l/min o temperaturzej
odpowiadaj¹cej krzywej.
S³owem, przy doborze wielkoci stacji kieruj siê zawsze
jej maksymaln¹ wydajnoci¹ dla wody zimnej.
Cinienie wody zasilaj¹cej (zimnej) jest kluczowym
parametrem wydajnociowym.
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litrów / minutê

Wydajnoæ

46
40

Cinienie zasilaj¹ce bar m
Przyk³ad

Maksymalna wydajnoæ zimnej wody
dla cinienia zasilaj¹cego wody 3 bar wynosi40l/min.
Maksymalna wydajnoæ gor¹cej wody o temperaturze
50°C dla cinienia zasilaj¹cego pary 6 bar
wynosi 46 l/min.
Maksymalna wydajnoæ stacji dla wody 50°C wynasi
40l/min i wymaga pary oko³o 5 bar
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litrów / minutê

litrów / minutê

Wydajnoæ

Cinienie zasilaj¹ce bar m

litrów / minutê

litrów / minutê

Cinienie zasilaj¹ce bar m

Cinienie zasilaj¹ce bar m
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Cinienie zasilaj¹ce bar m
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3. Monta¿
3.1 Wstêp

mieszcz¹cy termometr. Termometr nale¿y
wsun¹æ do kieszeni i umocowac go za pomoc¹

Stacja mieszaj¹ca powinna zostaæ starannie
rozpakowana, a jej zawartoæ sprawdzona pod
wzglêdem kompletnoci na podstawie listy
pakunkowej. Patrz Rys.4.

wkrêtu dociskowego.

Zawór mieszaj¹cy dostarczany jest z zamontowan¹
w nim sprê¿yn¹ o redniej sprê¿ystoci.
Aby wymieniæ sprê¿ynê powrotn¹, nastaw pokrêt³o
regulacji temperatury (13) - patrz Rys. 5 - na najwy¿sz¹
temperaturê, odkrêæ rubê (11) i zdejmij pokrêt³o.
Zdejmij g³owicê (1) górnej czêci korpusu wykrêcaj¹c
j¹ lewoskrêtnie, wyjmij du¿¹ sprê¿ynê i zast¹p j¹
sprê¿yn¹ o w³aciwym zakresie. Sk³adaj¹c zawór
upewnij siê, czy ma³a sprê¿yna jest umieszczona
poprawnie na trzpieniu a NIE le¿y p³asko wewn¹trz
korpusu zaworu.
Monta¿ powinien zostaæ przeprowadzony zgodnie
zobowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami
odnosz¹cymi siê do tego typu urz¹dzeñ. Przepisy
obowi¹zuj¹ce w Wielkiej Brytani zabraniaj¹
u¿ywania tego typu urz¹dzeñ przy zasilaniu
bezporednio z sieci wodoci¹gowej. Wymaga siê
zastosowania zbiornika separuj¹cego przed
ka¿dym zaworem.

3.2 Monta¿ stacji bez wê¿a

Odkrêæ jarzmo monta¿owe, przymocuj je do ciany,
nakrêæ zawór na jarzmo.
Ruroci¹gi doprowadzaj¹ce powinny zostaæ przy³¹czone
do stacji zgodnie z Rys. 4. Do po³¹czeñ gwintowanych
nale¿y u¿yæ odpowiedniego szczeliwa.
UWAGA: Minimalne cinienie pary zasilaj¹cej i wody
musi byæ wystarczaj¹ce do utrzymania spadku
cinienia na zaworze minimum 1.0 bar.
Maksymalne cinienie zasilaj¹ce dla ka¿dego z
mediów wynosi 10 bar. Cinienia pary i wody nie
musz¹ byæ jednakowe.
Przy³¹cze wyjciowe termometru ozn. H powinno
zostaæ pod³¹czone do instalacji zaopatrzenia w gor¹c¹
wodê. Po³aczenie wykonuje siê poprzez

➧

F tuleji redukcyjnej w trójnik
wkrêcenie

G

➧

A
A

K

N

M

M

J

B

B
S
Stacja 1

1/2"

L

D
L

T

U

I
P, Q & R

6

H

➧

Rys. 4

D
Stacje 1/2"; 3/4" ; 1"
Elementy Stacji
A
zawory kulowe
B
filtry
D
zawory zwrotne
F
wlot zimnej wody
G
wlot pary
H
wylot gor¹cej wodyt
I
termometr
J
zawór mieszaj¹cy
K
zalepka
L
z³¹czki
M
z³¹czki wkrêtne
N
niebieski uchwyt zaworu
P
trójnik
Q
mocowanie termometru
R
tuleja redukcyjna
S
kolano
T
bezpiecznik temperaturowy
U
z³¹czki redukcyjne
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3.3 Monta¿ stacji wyposa¿onej w w¹¿

Stacja mieszaj¹ca powinna zostaæ starannie
rozpakowana, a jej zawartoæ sprawdzona pod
wzglêdem kompletnoci na podstawie listy
pakunkowej. Patrz Rys.4.
Odkrêæ jarzmo monta¿owe, wsuñ zgrubienie zaworu
w otwór przygotowany w stela¿u, przymocuj jarzmo
do ciany i nakrêæ zawór na jarzmo
.UWAGA: Dla zadowalaj¹cej pracy stacji wyposa¿onej
w w¹¿, cinienie zasilaj¹ce pary i wody powinno
wynosiæ przynajmniej 3 bar. Cinienia pary i wody nie
musz¹ byæ równe.
Podane powy¿ej cinienie minimalne gwarantuje
efektywne natê¿enie wyp³ywu wody z pistoletu
natryskowego.
Skrêæ trójnik ze z³¹czk¹ wê¿a zgodnie z Rys.4,
wykorzystuj¹c odpowiednie dla po³¹czeñ gwintowanych
szczeliwo. Pomiêdzy koñcówk¹ gor¹cej wody a
trójnikiem mieszcz¹cym termometr, zamontuj
ogranicznik temperaturowy TCO1. Ogranicznik TCO1
przy³¹czony jest do trójnika przy u¿yciu tulei
redukcyjnej. Drugi jego koniec, równie¿ poprzez tulejê
redukcyjn¹ i z³¹czkê, wkrêcony jest w korpus zaworu.
Mocuj¹c ca³oæ w korpusie zaworu nale¿y zwróciæ
uwagê na po³o¿enie tarczy termometru. W trójnik
wkrêca siê tulejê redukcyjn¹. Termometr wsuwa siê
do kieszeni i dokrêca rub¹ dociskow¹. Kieszeñ
mocowana jest w tuleji redukcyjnej.
Rozmontuj z³¹czkê i wkrêæ koñcówkê wê¿a w gniazdo
a potem zmontuj z³¹czkê. W¹¿ mo¿na nastêpnie
nawin¹æ na stela¿. Pistolet natryskowy mocowany jest
do wê¿a za pomoc¹ z³¹czki obrotowej. Patrz Rys.4A
.
Z³¹czka obrotowa dzieli siê na dwa elementy.
Umo¿liwia to poprawne dokrêcenie nakrêtki mocuj¹cej
z³¹czkê w pistolecie
1.Wykrêæ z³¹czkê mocuj¹c¹ z koñcówki wê¿a
u¿ywaj¹c kluczy p³askich 15/16" i 7/8" . Za³ó¿
tamê teflonow¹ lub inne szczeliwo do po³¹czeñ
gwintowanych na gwint nakrêtki mocuj¹cej.
2.U¿ywaj¹c klucza nasadowego 12mm dokrêæ
nakrêtkê mocuj¹c¹ z³¹czkê w pistolecie.
Zastosuj moment 50Nm.
3.Przy³¹cz pistolet do wê¿¹ zespalaj¹c dwie
po³ówki z³¹czki. Zastosuj moment 50Nm.
Doprowadzenie pary powinno byæ odwodnione
(np odcinki pionowe ruroci¹gu nale¿y odwodniæ w
najni¿szym punkcie).
Ruroci¹gi doprowadzaj¹ce powinny zostaæ poprawnie
dobrane tzn ruroci¹g parowy dobiera siê na podstawie
tabeli okrelajacej zu¿ycie pary dla Stacji
Przygotowania Gor¹cej Wody (karta katalogowa TIP0157-06) oraz tabel przepustowoci ruroci¹gu przy
znanym cinieniu zasilaj¹cym i prêdkoci przesy³u
15-25m/s. Projektuj¹c ruroci¹g doprowadzaj¹cy zimn¹
wodê bierze siê pod uwagê cinienie, d³ugæ ruroci¹gu
i dopuszczalny spadek cinienia.

Aby wymieniæ sprê¿ynê powrotn¹, nastaw pokrêt³o
regulacji temperatury (13) na najwy¿sz¹ temperaturê
(patrz Rys.5), odkrêæ rubê (11) i zdejmij pokrêt³o.
Zdejmij g³owicê (1) górnej czêci korpusu wykrêcaj¹c
j¹ lewoskrêtnie, wyjmij du¿¹ sprê¿ynê i zast¹p j¹
sprê¿yn¹ o w³aciwym zakresie. Sk³adaj¹c zawór
upewnij siê, ¿e ma³a sprê¿yna jest umieszczona
poprawnie na trzpieniu a NIE le¿y p³asko wewn¹trz
korpusu zaworu.
Ze wzglêdu na napiêcie sprê¿yny czynnoci powy¿sze
dla zaworów 1 1/2" najlepiej wykonaæ na stole
warsztatowym. Demonta¿ zaworu zalecany jest tak¿e
w stosunku do pozosta³ych typów zaworów (1", 3/4",
1/2"). Nale¿y tak¿e zmieniæ tabliczkê znamionow¹
zaworu, tak aby podany zakres odpowiada³
zastosowanej sprê¿ynie.
Monta¿ powinien zostaæ przeprowadzony zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami
odnosz¹cymi siê do tego typu urz¹dzeñ. Przepisy
obowi¹zuj¹ce w Wielkiej Brytani zabraniaj¹
u¿ywania tego typu urz¹dzeñ przy zasilaniu
bezporednio z sieci wodoci¹gowej. Wymaga siê
zastosowania zbiornika separuj¹cego przed
ka¿dym zaworem.

tutaj
nawiñ tamê teflonow¹ roz³¹cz
lub inne szczeliwo
klucz 7/ 8"

nakrêtka mocuj¹ca

klucz 15/ 16"

klucz nasadowy
12mm

Moment
50Nm

2

Przytrzymaj
kluczem 7/8"
Pistolet

Zawór mieszaj¹cy dostarczany jest z zamontowan¹
w nim sprê¿yn¹ o redniej sprê¿ystoci.
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Hose

1

W¹¿
Moment 50Nm
Klucz 15/ 16"

7

wlot
pary

alternatywny wylot
goracej wody

wlot zimnej
wody

Rys. 4A

UWAGA: maksymalna temperatura gor¹cej wody
wynosi 90°C.
e) Jeli trzeba uzyskaæ ni¿sz¹ temperaturê obróæ
pokrêt³o (13) lewoskrêtnie. Zwolnij spust pistoletu.
f) Wkrêæ ruby (10) i (11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8

G³owica korpusu
Sprê¿yna zaworu parowego
Górna czêæ korpusu
T³ok
Dolna czêæ korpusu
Grzybek zaworu parowego
Gniazdo zaworu parowego
Komora dyfuzyjna
Zaworek obejciowy
ruba
ruba mocuj¹ca pokrêt³o
Sprê¿yna powrotna
Pokrêt³o nastawy temperetury
Uszczelka pokrywy
Uszczelka piercieniowa 'O'-ring
Uszczelka g³owicy
Podk³adka zaworu obejciowego
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13

15
16
12

1

11

2

10
17
6

3
7

9

4

8

5

➧

➧

wlot
pary

14
wlot
zimnej
wody

Rys. 5
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3.5 Usuwanie usterek

Przed podjêciem próby naprawy Stacji dobrze jest sprawdziæ czy dop³ywa do niej para i woda, a w przypadku
Stacji wyposa¿onej w w¹¿, czy cinienie tych mediów wynosi co najmniej 3 bar.
USTERKA
Ze Stacji wyp³ywa tylko zimna woda

JAK J¥ USUN¥Æ
Od³¹cz ruroci¹g odbiorczy lub w¹¿ i sprawd czy wtedy pop³ynie
gor¹ca woda. Jeli gor¹ca woda pop³ynie to ruroci¹g odbiorczy
wprowadza zbyt du¿e opory hydrauliczne. Przeczytaj dane z
tabeli na str 6 podaj¹cej minimalny przep³yw otwieraj¹cy zawór
i zmieñ parametry ruroci¹gu odbiorczego.

Temperatura gor¹cej wody jest za niska.

Sprawd czy zamontowano poprawn¹ sprê¿ynê.
Obróæ pokrêt³o nastawcze prawoskrêtnie a¿ do uzyskania
wymaganej temperatury. (Przedtem ruba blokuj¹ca (11) z
Rys.5 musi zostaæ odkrêcona). Odkrêæ rubê (10), w³ó¿ w
otwór rubokrêt i zakrêæ zaworek obejciowy (9). Zmierz
temperaturê i jeli jest poprawna wkrêæ rubê (10). Jeli
temperatura jest wci¹¿ za niska nale¿y zainstalowaæ zawór
typu LRV redukuj¹cy cinienie zimnej wody doprowadzonej
do Stacji.

Temperatura gor¹cej wody jest za wysoka

Pozycja pokrêt³a nastawczego
Zawór dostarczany jest z pokrêt³em nastawionym na najwy¿sz¹
temperaturê - w krañcowej pozycji. Aby temperaturê wody
zmniejszyæ, nale¿y obróciæ pokrêt³o lewoskrêtnie. Jeli pokrêt³o
znajduje siê w skrajnej pozycji wskazuj¹cej najmniejsz¹
temperaturê, nale¿y je zdj¹æ i za³o¿yæ ponownie w takiej pozycji
by mo¿liwe by³o obrócenie nim w celu zmniejszenia
temperatury. Mo¿e okazaæ siê konieczne kilkakrotne
powtórzenie powy¿szej procedury.
Woda zasilaj¹ca
Jeli cinienie lub przep³yw zimnej wody zasilaj¹cej waha siê,
temperatura wody gor¹cej bêdzie siê równie¿ odpowiednio
zmieniaæ. Jeli cinienie lub przep³yw zimnej wody spadnie temperatura gor¹cej wody wzronie. Dla instalacji o wahaj¹cym
siê znacznie cinieniu w sieci zimnej wody nalê¿y rozwa¿yæ
potrzebê zainstalowania zbiornika buforowego wraz z pomp¹
³aduj¹c¹. Taka instalacja jest wymogiem w Wielkiej Brytani,
gdzie po zmianie przepisów dot. sieci wodociagowych
konieczne jest rozdzielenie obiegów z zastosowaniem zbiornika
buforowego.

Za³¹cza siê bezpiecznik TCO1

Dokonaj przegl¹du zaworu.
Jeli wnêtrze zaworu jest pozbawione kamienia lub gdy zawór
by³ niedawno przegl¹dany, lub jest nowy spawd czy przyczyny
nie by³y nastêpuj¹ce:
a) Zawór powinien byæ zasilany wod¹ o sta³ym cinieniu. Jeli
cinienie to siê waha, teperatura wody gor¹cej mo¿e okresowo
wzrosn¹æ ponad 95°C i uruchomiæ bezpiecznik TCO1. Taki
przypadek mo¿e zda¿yæ siê w instalacjach zasilanych wprost
z sieci wodoci¹gowej. Stosowanie takich instalacji jest obecnie
w Wielkiej Brytanii zabronione.
b) Jeli Stacja zasilana jest par¹ o wysokim cinieniu w
porównaniu z cinienim zimnej wody mo¿liwe jest w pewnych
przypadkach wytworzenie wody o temperaturze przekraczaj¹cej
95°C.

Przepuszczaj¹ uszczelki

Jeli po krótkiej pracy zaworu uszczelka trzpienia nieznacznie
przepuszcza, to jest to dopuszczalny objaw. Nale¿y wówczas
uszczelkê docisn¹æ. Utrzymywanie przecieku przez d³u¿szy
czas mo¿e spowodowaæ zablokowanie siê pokrêt³a.
Uwaga: sprawd dopasowanie uszczelki po kilku dniach pracy
Stacji.
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4. Konserwacja
Regularne czyszczenie zaworu i pistoletu zapobiegnie
osadzaniu siê kamienia i pozwoli na bezpieczn¹ prace
urz¹dzenia. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku
zasilania Stacji tward¹ wod¹. W razie awarii zaworu
zadzia³a ogranicznik temperaturowy TCO1 i zamknie
wyp³yw wody gdy osi¹gnie ona temperaturê 95°C.
Po zadzia³aniu ogranicznika, aby przywróciæ zawór do
normalnej pracy, nale¿y wymieniæ element czujnikowy,
a zawór rozebraæ, okreliæ przyczynê awarii i
zakonserwowaæ. Zestaw czêci zamiennych jest
identyczny dla stacji 1/2" i 3/4".
Po zadzia³aniu ogranicznika temperaturowego TCO1
nale¿y sprawdziæ czy w¹¿ i pistolet nie nosz¹ ladów
zu¿ycia lub uszkodzenia. Konserwacja Stacji
Przygotowania Gor¹cej Wody powina zostaæ w³¹czona
do zak³adowego programu regularnej konserwacji
urz¹dzeñ.

4.1 Czyszczenie Stacji

Czyszczenie Stacji powinno byæ
wykonywane
przez
odpowiednio
wykwalifikowany personel.
Zamknij dop³yw do Stacji pary i wody. Roz³aduj
cinienie, które mo¿e pozostawaæ w uk³adzie
naciskaj¹c spust pistoletu i od³¹cz pistolet od wê¿a,
jeli pistolet równie¿ ma zostaæ oczyszczony . Odkrêæ
3 z³¹czki zespalaj¹ce zawór z armatur¹, zdejmij zawór
i przenie go do pomieszceñ warsztatowych.
Odkrêæ rubê (11) mocuj¹c¹ pokrêt³o nastawcze (13)
wg. oznaczeñ z Rys 5. Odkrêæ g³owicê korpusu (1) i
wyjmij sprê¿ynê. Po odkrêceniu kompletu rub 12 x
5mm zdemontuj obudowê korpusu (3). Teraz ³atwo
mo¿na rozdzieliæ gón¹ i doln¹ czêc korpusu.
Wszystkie zdemontowane czêæi powinny zostaæ
oczyszczone przy u¿yciu odpowiedniego rodka
usuwaj¹cego kamieñ.
Uwaga: Do czyszczenia nie u¿ywaæ szczotek
metalowych poniewa¿ mog¹ one trwale uszkodziæ
elementy zaworu.
Przed zmontowaniem zaworu oczyæ powierzchnie
styku aby móæ za³o¿yæ nowe uszczelki. Jeli grzyb
zaworu (6) jest zu¿yty lub zniszczony nale¿y go
wymieniæ. Po przeprowadzeniu opisanych powy¿ej
czynnoci zmontuj zawór i sprawd prawid³owoæ
jego dzia³ania.

4.2 Demonta¿ zaworów 1/2"
i 3/4" w celu konserwacji

W celu wymiany gniazda wykonanego z tworzywa
P.T.F.E. i zespo³u zaworu parowego (Rys. 7 el. 6 i 7)
wskazany jest demonta¿ zaworu z ruroci¹gu. Pozwoli
to na ³atwiejsze wykonanie prac i zaoszczêdzi czas w
skali ca³oci operacji.
Przeczytaj poni¿sze instrukcje w odniesieniu do rys. 6
1. Zdejmij pokrêt³o (13) po odkrêceniu ruby (11)
2. Odkrêæ g³owicê (1)
3. Zdejmij sprê¿ynê powrotn¹ (12)
4. Zdejmij sprê¿ynê (2) zaworu parowego
5. Zdejmij górn¹ czêæ korpusu po odkrêceniu rub
- nie uszkod uszczelek
6. Odkrêæ pokrywê mocuj¹c¹ zespó³ zaworu
u¿ywaj¹c klucza nasadowego 1 1/16".
7. Wyjmij zespó³ zaworu parowego (6,7)
8. Wyjmij p³ytkê mocuj¹c¹ zaworu.
9. Odkrêæ 3 ruby ze stali nierdzewnej.
10. Zdemontj p³ytê t³umika
11. Odkrêæ kompletny zespó³ gniazda zaworu
wykonanego z P.T.F.E. u¿ywaj¹c klucza
nasadowego 1 1/16".
12. Monta¿ przeprowd wykonuj¹c te same czynnoci
w odwrotnej kolejnosci.
a.
b.
c.
d.

WA¯NE - UPEWNIJ SIÊ, ¯E:
Miedziana uszczelka jest prawid³owo
umieszczona pomiêdzy zespo³em gniazda
i sworzniem zaworu
p³ytka t³umika przykrêcona jest 3 rubami do
zespo³u gniazda wykonanego z P.T.F.E., których
³by nie wystaj¹ z materia³u.
Przed zamocowaniem sprê¿yny i koñcowym
monta¿em zaworu upewnij siê, czy t³ok porusza
siê w górê i w dó³ bez oporów.
ruby mocowania korpusu zaworu powinny byæ
dokrêcane stopniowo.

Uwaga: Termometr wyjmuje siê po odkrêceniu ruby
mocuj¹cej go w kieszeni monta¿owej.

4.3 W¹¿

W trakcie konserwacji Stacji nale¿y oceniæ stopieñ
zu¿ycia wê¿a. Jeli dostrze¿esz pêkniêcia na
zewnêtrznej powierzchni wê¿a - wymieñ go na nowy.
W ka¿dym wypadku po 12 miesi¹cach eksploatacji
wymieñ w¹¿ na nowy. Zalecenie to wynika z naturalnej
degradacji gumy poddanej dzia³aniu gor¹cej wody.

4.4 Pistolet

Podobny sposób postêpowania dotyczy Pistoletu,
który, w razie stwierdzenia nieszczelnoci powinien
zostaæ naprawiony lub wymieniony.
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1/2" i 3/4"
12

1"

11/2 "

13
12

11
2

15

2
18

1
16
6

10
17

6
9
3

7

7

4

14
4
tylko
zawór
11/2"

5

Rys. 6
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4.5 Demonta¿ zaworów 1"
i 11/2" w celu konserwacji
W celu wymiany gniazda wykonanego z tworzywa
P.T.F.E. i zespo³u zaworu parowego (Rys. 7 el. 6 i 7)
konieczny jest demonta¿ zaworu z ruroci¹gu (pozwoli
to na ³atwiejsze wykonanie prac i zaoszczêdzi czas w
skali ca³oci operacji).
Przeczytaj poni¿sze instrukcje w odniesieniu do rys. 6
1.
2.
3.
4.

Zdejmij pokrêt³o (13) po odkrêceniu ruby (11)
Odkrêæ g³owicê (1)
Zdejmij sprê¿ynê powrotn¹ (12)
Zdejmij sprê¿ynê (2) zaworu parowego
Uwaga: zawór 11/2" nie posiada tej sprê¿yny
5. Zdejmij prowadnicê (18) sprê¿yny,
(zawór 1")
6. Zdejmij pokrywê korpusu
7. Zdemontuj zespó³ zaworu parowego po
odkrêceniu 6 rub
8. Zdemontuj podstawê gniazda zaworu przy
pomocy prêta o rednicy 8 mm wprowadzonego
w otwory t³oka oraz w otwory w podstawie gniazda
(Uwaga: konieczne bêdzie lekkie uniesienie t³oka)
9. Zdemontuj zespó³ gniazda
10. Monta¿ przeprowd wykonuj¹c te same czynnoci
w odwrotnej kolejnoci
WA¯NE - UPEWNIJ SIÊ, ¯E:
a.

b.

c.

Gniazdo oraz uszczeliki zosta³y zestawione w
nastepuj¹cy sposób:
Pierwsze (od góry) gniazdo wykonane z P.T.F.E.
(pozostaje w styku z grzybem).
Druga uszczelka cinieniowa g³adka
Trzecia karbowana podkadka z br¹zu berylowego
(pozostaje w styku z korpusem zaworu)
Przed zamocowaniem sprê¿yny i koñcowym
monta¿em zaworu upewnij siê, ¿e t³ok porusza
siê bez oporów. ruby zabezpieczaj¹ce powinny
byæ dokrêcane stopniowo.
W ramach prac konserwacyjnych zaworu
parowego, aby zabezpieczyæ siê przed
poluzowaniem przeciwnakrêtki zaworu w czasie
jego pracy, napunktuj j¹ !

Wa¿ne jest aby zapewniæ zaworowi niewielki luz, który
umo¿liwi samocentrowanie zaworu.
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4.6 Czêci zapasowe
4.6.1
Czêci zapasowe Zaworu Mieszaj¹cego
Zestaw uszczelek
14,15,16,17
Zespó³ zaworka obejciowego
9,10
Zespó³ grzyba zaworu parowego
6
Gniazdo
7
Sprê¿yna powrotna
12

15
12
6
7
14

4.6.2 Czêci zapasoweTermometru
Zestaw Termometru
Termometr

16
17
10
9

2,3
1

Rys. 7

2

3

1

4.6.3 Czêci zapasowe Wê¿a
1/2"
3/4"

Z³¹czka obrotowa
Z³¹czka obrotowa

2

1
4.6.4 Czêci zapasowe Pistoletu
Gumowa os³ona korpusu Pistoletu
Zestaw naprawczy Pistoletu

14

1
2
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Tel. (022) 853 35 88, 843 76 97
Fax (022) 847 63 67
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Internet: www.SpiraxSarco.com/pl
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