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1. Instruktioner
Dessa instruktioner är avsedda för yrkesmässig installation och yrkesmässigt 
underhåll av ventiler AL 42-A / AL 43-A samt för att säkerställa problemfri 
drift. Endast ventiler i originalförpackningar från tillverkaren kan användas för 
installation.

Ventiler ska förvaras torrt, dammfritt och skyddade mot ljus.

Ingen konservering krävs förutsatt korrekt förvaring.

Installation, demontering och underhållsarbeten får endast utföras av kvalifice-
rad personal.

Innan demontering påbörjas måste mediat i rörledningar och trycksystem 
tömmas ut och trycktillförseln stängas av och låsas tillförlitligt. Ventilmanöver-
don måste vara korrekt frånkopplade och låsta.

Ventilerna är konstruerade för specifika tillämpningar och kan endast användas 
för de ändamål som anges i ordern.

2. Funktion
Före installationen måste man kontrollera att den levererade ventilen uppfyller 
kraven avseende sätesmaterialets och spjällets motståndskraft mot det trans-
porterade mediet, samt andra parametrar som tryck, temperatur etc.

Ventiler AL 42-A / AL 43-A kan användas för att reglera eller begränsa flödet. 
Emellertid måste kavitation undvikas.

Tillåtna flöden:

• Vätskor: upp till 4 m/s

• Gaser: upp till 20 m/s

Ventilerna måste manövreras jämnt och långsamt för att undvika hydrauliska 
stötar. 
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1. Placera ventilen mellan flänsarna 
med något öppet spjäll. Avståndet mel-
lan flänsarna ska vara tillräckligt för att 
förebygga skador på sätet.

3. Installation
Ventiler AL 42-A / AL 43-A kan endast installeras mellan flänsar med packningsytor t.ex. B-form enligt EN 1092. Flödesriktning hos mediet och ventilpositionen 
saknar betydelse. Det krävs ingen ytterligare tätning mellan ventilen och flänsen. Flänsar får inte svetsas mot rör medan ventilen är på plats – sätet kan överhettas.

2. Dra åt flänsarna lätt med fyra skru-
var och rikta upp ventilen.

3. Fixera flänsarna vid flera punkter på 
rörledningen med punktsvetsning.

4. Ta bort ventilen.

5. Svetsa flänsarna mot rörledningen. 6. När flänsarna har svalnat, sätt ven-
tilen på plats och säkerställ tillräckligt 
spel (se fig. 1).

7. Rikta upp ventilen och dra åt den 
lätt med fyra skruvar.

8. Öppna ventilen och kontrollera att 
spjället rör sig obehindrat.

9. Med ventilen i öppet läge, sätt i de 
återstående skruvarna och dra åt dem 
väl korsvis.

10. Kontrollera att ventilen kan 
manövreras korrekt (spjället får inte 
komma i kontakt med rören).

Obs:  Flänsarna måste alltid vara parallella och uppriktade. Kontaktytorna 
måste vara släta och rena samt fria från avlagringar och föroreningar.

Vi rekommenderar att ventilen placeras så att spindeln blir horisontell vid 
ventiler med DN ≥ 350.
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4. Rörtryckstest
Själva ventilen är trycktestad av tillverkaren. När ventilen har monterats måste 
hela rörsektionen, inklusive ventiler, trycktestas. Observera följande: 

• Nyinstallerade sektioner måste spolas ur noga (rengöras) för att avlägsna alla 
mekaniska föroreningar.

• Ventiler i öppet läge: tryck 1,5 gånger PN.

• Ventiler i stängt läge: tryck 1,1 gånger PN.

5. Demontering
Före demontering av ventilen måste de elektriska och pneumatiska manöver-
donen kopplas bort av kvalificerad personal. Lossa flänsskruvarna försiktigt 
(rörledningen kan fortfarande stå under tryck). Ta bort ventilen från rörled-
ningen i stängt läge. Förvara den demonterade ventilen på en lämplig plats 
(t.ex. på en träpall).

6. Underhåll
Ventiler AL 42-A / AL 43-A är underhållsfria. Om ventilen normalt står i 
samma position under en längre tid rekommenderar vi att den stängs och 
öppnas upprepade gånger, vid minst 4 tillfällen per år.

8. Felsökning
I följande tabell beskrivs några potentiella problem och åtgärder för att eliminera dessa.   
Obs: Du måste känna till alla installationsprocedurer och säkerhetsföreskrifter innan du gör några reparationer. Detta arbete får endast utföras av kvalificerad 
personal.

Haveri Haveriorsak Åtgärder 

Läckage mellan ventilen och flänsarna Otillräckligt åtdragna flänsskruvar Dra åt skruvarna

Ventilen ej centrerad Installera om ventilen i korrekt position

Flänsens innerdiameter för stor Byt flänsar

Smutsigt eller skadat säte Byt säte

Ventilen sluts inte. Fasta partiklar mellan sätet och spjället Montera ur och rengör ventilen, eller byt ut skadade delar

Hårdnat eller poröst säte Byt säte

För högt medietryck Kontrollera medietrycket

Ventilen läcker när den är stängd Slitet säte Byt säte

Slitet spjäll (erosion) Byt spjäll

Felaktig sluten position Kontrollera och justera positionen

Läckage kring spindeln Skada på spindeltätning Byt tätning

7. Reparation
Före reparation, montera ur ventilen så som beskrivs ovan. Ventilen ska fixeras 
så att skador på sätet förebyggs. Montera ur manöverdonet enligt tillverkarens 
anvisningar. 

Byte av delar: När spindeln och spindelns nedre enhet har monterats ur 
måste spjället säkras så att det inte faller ut.

Procedur för demontering:

• Ta bort spindelns låshylsa 
• Dra ut spindeln ur ventilhuset 
• Slå ut stiftet 
•  Dra ut spindelns nedre enhet ur ventilhuset 
•  Kontrollera eller byt spindelns O-ring 
•  Tryck ut spjället ur sätet 
•  Ta ut sätet ur ventilhuset (utan att använda vassa verktyg) 
•  Kontrollera eller byt sätet 
•  Tryck försiktigt in sätet i ventilhuset 
•  Kontrollera rätt läge för hålen till spindeln 
•  Smörj spindeln och spindelns nedre enhet vid O-ringens position med  
  lämplig produkt 
•  Tryck in spjället i sätet och var noga med rätt hålposition (fyrkantiga  
  hål uppåt, runda hål nedåt) 
• Sätt på spindelns nedre enhet 
• Sätt i spindeln och var noga med att positionera den övre fyrkanttappen  
  korrekt 
•  Skruva i spindelns låsskruv 
•  Kontrollera att spindeln kan vridas med spjället 
•  Installera ventilstyrningen 
•  Kontrollera korrekt läge hos ventilen och spjället i stängt och  
  öppet läge 
•  Kontrollera tätheten genom trycktest efter installationen
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9. Säkerhetsinstruktioner 

1. Alla säkerhetsinstruktioner måste läsas noggrant. Annars gäller inte tillver-
karens garantier. Installationsarbete samt drift och demontering av ventilen får 
endast utföras av kvalificerad personal. Kontakta oss vid frågor.

2. Ventilen får användas endast om mediets tryck- och temperaturdata motsva-
rar den aktuella ventilens specifikationer.

3. Materialet i ventilkomponenter som kommer i kontakt med det transporte-
rade mediet måste vara lämpligt för det aktuella mediet.

4. Före demontering av ventilen från rörledningen (eller före byte av spindel-
tätningen i 2E5-serien), måste rören före och efter ventilen göras trycklösa! 
(Risk för okontrollerat läckage).

5. Om ventilen är monterad i en rörände måste det öppna utloppet från 
ventilen vara försett med en blindfläns eller ventilen måste vara säkert fixerad 
i stängt läge (spaken låst etc.).

6. Om det är nödvändigt att öppna ändventilen på tryckröret, var uppmärksam 
på mediet som rinner ut ur rörledningen för att förebygga eventuella skador.

7. Om det är nödvändigt att avlägsna ventilen från rörledningen får denna inte 
stå under tryck. Om rörledningen transporterar farliga substanser måste den 
tömmas helt.

8. Vid användning av ventiler i Ex-miljö, i zonerna 1, 2, 21, 22 enligt Atex, måste 
de vara jordade (kontakta tillverkaren). 

9. Säkerställ att ventiler utan spakar eller utan manöverdon inte kan öppnas 
under transport och lagring (risk för skador på spjället). 

10. Installation mellan flänsar – utan extra tätning mellan ventilen och flänsen. 
Flänsar måste ha plana och jämna tätningsytor t.ex. B–form enligt EN 1092. 

11. Innerdiametern av flänsen ska vara sådan att spjället inte kan skadas när 
ventilen öppnas (se tabellen). 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
Ø d 45 55 70 90 116 146 192 245 290 340 390 440 490 575

12. Före installationen av ventilen måste dess inre vara rent och fritt från 
mekaniska föroreningar (avlagringar, slagg etc.).

13. Handspakens läge indikerar ventilens läge:

• Spaken vinkelrät mot röret – ventilen är stängd,

• Spaken parallell med röret – ventilen är öppen.

14. Öppning och stängning av ventilen måste ske mjukt, inte abrupt, i syfte att 
förhindra hydrauliska stötar, skador på rörledningar och potentiell fara för 
personer.

15. Eftersom ventilerna inte är självlåsande, kan spaken eller ställdonet inte tas 
bort med rörledning under tryck.

16. Ventiler med manöverdon som används för reglering måste utformas för att 
undvika kavitation (samråd med leverantören vid behov).

17. Ventiler med manöverdon måste justeras innan de installeras i rörledningen. 
Var särskilt noga med injustering av ventilens ändlägen.

18. Om temperaturen hos mediet i röret eller omgivningstemperaturen 
överstiger 50 °C eller understiger -20 °C måste manöverdonet skyddas enligt 
tillverkarens instruktioner.

19. Enkelverkande pneumatiska manöverdon, justering av fjäderöppning: spjäll-
lets tätningskanter måste skyddas under transport och lagring. Ventilen måste 
stängas manuellt under installationen.

20. Det finns en risk för intryckningar på (förskjutning) av sätet vid öppning 
och stängning i ventiler som inte är installerade i rörledningen. Funktionen 
hos manöverdonet kan inte kontrolleras förrän ventilen är installerad mellan 
flänsarna. Vi rekommenderar att slutventilen monteras på motflänsen.

21. Pneumatiska (och hydrauliska) manöverdon måste justeras för att förhindra 
snabb stängning (eller öppning) av flödet i rörledningen. Om inget annat anges 
är den rekommenderade stängningstiden t (s) = DN (mm) / 50.

22. Elektriska manöverdon måste justeras så att manöverdonet stoppas av 
gränslägesbrytaren, inte av momentbrytaren (se anvisningarna från tillverkaren 
av det elektriska manöverdonet).

23. Horisontellt läge hos spindeln rekommenderas för ventiler med  
DN ≥ 300. Det är därför lämpligt att installera manöverdonet på ventilen så att 
eventuellt läckage kring spindeln inte kan skada manöverdonet.

24. Dubbelverkande pneumatiska manöverdon är inte självhämmande. De 
måste därför vara permanent trycksatta av luft eller styrmedium.

Endast en person bör utföra test-
körningen om ventilen avlägsnas 
från rörsystemet. Annars uppstår 
risk för allvarliga skador, t.ex. 
krosskador.

För att minimera risken för 
skador, bör större ventiler testas 
med ventilen fastspänd. För större 
ventiler rekommenderar vi även 
att ventilen stängslas in eller 
placeras i en sluten box

Säkerhetsanvisningar med avseende på test  
och justering
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