FDV DOKUMENTASJON
Tilbakeslagsventil S-2500 ( Type 405)

Produkt :

S-2500 Tilbakeslagsventil 405

Produsent:

Socla

FDV 09-06

LEVERANDØR : ULEFOS AS

•
•
•
•

Bruksområde:Overvann og avløp
Hindrer tilbakeslag av medie
Innebygd dekselpakning (o-ring)
Gummibelagt klaff i NBR

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag
som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående
for å hindre punkt-korrosjon.
Produkter som er pakket i esker bør transporteres og lagres tørt slik at de beskyttes
helt frem til innmonteringssted. Dersom esken er blitt våt må den ikke løftes med
ventilen i .
Alle løft skal skje av godkjent personell og utstyr.
Ulefos er ikke ansvarlig for uhell eller skader knyttet til håndtering av våre produkter
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Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved
eksponering i sollys. Epoxybelagte deler må ikke direkte eksponeres for kraftig UV-lys
fra for eksempel et UV renseanlegg, da dette vil kunne føre til skade på epoxyen
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Montering:
Verifiser at det ikke er trykk på ledningen, og sjekk før montering at tilbakeslagsventilen ikke inneholder fremmedlegemer.
Det skal benyttes skiver på begge sider av boltene ved flensetilkoblinger for å beskytte
overflatebelegget. Tiltrekk diagonalt ( se monteringsanvisning på ulefos.com )
VIKTIG: Påse at ventilen blir innmontert med pil i stømningsretningen.
Horisontal innmontering er å foretrekke men vertikal er mulig.
Betjening:
Ventilen åpner ved vanntrykk i normal driftsretning/strømningsretning.
Ventilen vil stenge ved tilbakeslag i motsatt retning.
Drift:
Under normale driftsforhold vil ikke ventilen skape trykktap.
Ventilen er en ment til å forhindre tilbakeslag og kan ikke regnes som en tett ventil.

Vedlikehold :
Produktet er konstruert for vedlikeholdsfri drift.
Hvis problemer av noe slag skulle oppstå, vennligst les av ID-merkeskiltet og
henvis til disse data ved alle henvendelser.

Anbefalt

Mulig

Ikke mulig

Ikke mulig

Ikke mulig

Ikke mulig
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Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til
konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under
forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.
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