
1.11 Instrukcja obs ugi i instalacji 

1. RODKI OSTRO NO CI PODCZAS PO CZENIA HYDRAULICZNEGO
Sprawd , czy typ elektrozaworu jest odpowiednio dobrany do aplikacji. Nie przekraczaj 
warto ci wskazanych w tabeli danych technicznych. Sprawd , czy kierunek przep ywu 
cieczy jest zgodny ze strza k  umieszczon  na korpusie zaworu i czy przep yw rur 
po czeniowych jest zgodny z przep ywem nominalnym zaworu.
Sprawd , czy rury doprowadzaj ce medium s  czyste i gdy to mo liwe, zamontuj filtr 
przed zaworem. Podczas monta u zaworu usu  cia a obce i materia y uszczelniaj ce, 
takie jak ta ma lub pasta, ze rodka zaworu, które mog yby zatka  otwór i uniemo liwi
zadzia anie pilota. Podczas dokr cania zaworu kluczem unikaj obszaru w okolicach 
cewki. 
Elektrozawory mog  pracowa  w ka dej pozycji, ale w celu unikni cia osadzania si
zanieczyszcze  w trzpieniu zalecane jest, je li to mo liwe, aby cewka by a
umieszczona powy ej poziomu rur. Gdy po czenie realizowane jest poprzez 
elastyczny przewód zaleca si  mocowanie elektrozaworów za pomoc  otworów 
monta owych (G 1/8” i G ¼”).

2. RODKI OSTRO NO CI PODCZAS POD CZANIA CZ CI ELEKTRYCZNEJ
Sprawd , czy napi cie zasilania i inne parametry elektryczne s  zgodne z podanymi na 
cewce. Elektrozawory na napi cie sta e nie wymagaj  sta ej polaryzacji za wyj tkiem 
wersji bistabilnej. W celu zapewnienia lepszego odprowadzania ciep a z cewki staraj si
montowa  zawór w miejscu wietrzonym z dala od innych róde  ciep a.
Istnieje mo liwo , i  temperatura pracy cewki w po czeniu z temperatur  otoczenia     
i medium mo e powodowa  poparzenia.
Zaleca si  zabezpieczenie cewki przed wod  i wilgoci .
Nakr tka mocuj ca cewk  na trzpie  nie powinna by  zbyt mocno dokr cona; nie 
powinno si  przekracza  momentu 1.5 Nm. 

3. KONSERWACJA
Cewki mog  by  wymieniane bez konieczno ci demonta u zaworów. 
Cz ci zamienne s  dost pne dla wszystkich cz ci sk adowych zaworu.
Podczas wymiany trzpienia cewki nie przekraczaj podanych poni ej momentów: 

Zawory Normalnie Otwarte  Zawory Normalnie Zamkni te
Klucz 16mm = 2.5Nm  Klucz 11mm = 1.5Nm 
Klucz 22mm = 3Nm  Klucz 16mm = 2.5Nm 
       Klucz 22mm = 3Nm (mosi dz)
      Klucz 22mm = 80Nm (stal) 
Przed dokonaniem wymiany zaworu upewnij si , czy zasilanie jest od czone i czy nie 
ma ci nienia w instalacji.
Gdy zawór wymaga czyszczenia zwró  szczególn  uwag  na gniazdo w celu 
unikni cia uszkodze .
T oczek powinien porusza  si  swobodnie w rodku trzpienia. Gdy jest to niemo liwe
z powodu nalotu, osadu lub zu ycia powierzchni nale y wymieni  ca y element. 
Uszkodzone lub zu yte uszczelki powinny by  niezw ocznie wymieniane. Otwory pilota 
membrany nie powinny by  zablokowane w celu zapewnienia poprawnej pracy 
zaworów z serwosterowaniem. Sprawd , czy obydwa otwory s  czyste. Sprawd  tak e,
czy membrana nie posiada znamion zu ycia; je li to konieczne dokonaj wymiany tych 
elementów.

 4. OGÓLNE RODKI OSTRO NO CI
Kiedy elektrozawory s  u ywane w maszynach lub innych aplikacjach poddawanych 
napr eniom mechanicznym (np. wibracjom) skontaktuj si  z producentem lub 
przeprowad  odpowiednie testy funkcjonalno ci i zu ycia.  

           
                


