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1 Tietoja käyttöohjeesta 
 

1.1 Käyttöohjeen osat 

Seuraavat sovellettavat asiakirjat kuuluvat tähän käyttöohjeeseen standardin DIN 82079 mukaisesti: 

– tekninen tietolomake, joka on annettu käytettäväksi yhdessä valmistajan toimittamien asiakirjojen 
kanssa,  

– vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka toimitettiin yhdessä valmistajan toimittamien asiakirjojen 
kanssa, sekä  

– tarvittaessa venttiiliin liitetyn vieraan valmistajan komponentin, esim. sähköisen toimilaitteen, käyttöohje.  

Kohdistus on tyyppimerkinnän perusteella selvästi mahdollista. 

 

1.2 Tekijänoikeussuoja 

Tämä käyttöoikeus on tekijänoikeudella suojattu. 

Ohjeen luvaton luovutus kolmansille osapuolille, kaikenlainen kopiointi, myös osittain sekä sisällön käyttö ja/tai 
välittäminen eivät ole sallittuja ilman julkaisijan kirjallista suostumusta. 

Rikkomukset velvoittavat vahingonkorvaukseen. Pidätämme oikeuden lisävaatimuksiin. 

 

1.3 Käyttöohjeen sisältö 

Käyttöohje antaa tärkeitä tietoja venttiilin turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Venttiilin turvallisen työskentelyn 
edellytys on kaikkien annettujen turvallisuus- ja käsittelyohjeiden noudattaminen. Henkilöstön on sen vuoksi 
luettava tämä käyttöohje huolellisesti ja ymmärrettävä se ennen töiden aloittamista.  

Ohje on tarkoitettu henkilöille, joilla on asianmukainen pätevyys ymmärtää ohjeet ja suorittaa kuvatut tehtävät. 

Lisäksi on noudatettava paikallisia voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja venttiilin käyttöpaikassa 
sovellettavia yleisiä turvallisuusmääräyksiä. 

Tämän ohjeen kuvien tarkoituksena on antaa perustietoa ja ne voivat poiketa venttiilin todellisesta mallista. Niistä 
ei voi johtaa mitään vaatimuksia. 

 

1.4 Lisätietoja 

Jos tarvitset lisätietoja tämän käyttöohjeen lisäksi tai sinulla on kysyttävää, olemme mielellämme käytettävissäsi. 
Yhteystietomme löytyvät tämän käyttöohjeen takasivulta. 

 

1.5 Merkit, lyhenteet, termit 

Tässä asiakirjassa käytetään merkkejä, lyhenteitä ja teknisiä termejä seuraavilla merkityksillä: 

→ Katso alempana 

–  luettelo  

► toimintaohje, joka edeltää ohjetta 

1.  Toimintavaihe, jos ne on tehtävä tietyssä järjestyksessä 

Painelaitedirektiivi EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/68/EU, annettu 
26. päivänä helmikuuta 2014, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (painelaitedirektiivi) 

PSA henkilönsuojaimet 

 

Tyyppikilvessä käytetyt lyhenteet → Luku 3.3 Tyyppikilpi 

1.6 Varoitus- ja turvallisuusohjeet 

Ohjeen varoitukset ja turvaohjeet on merkitty kuvakkeilla ja korostettu harmaalla lohkolla. Ne ilmoitetaan lisäksi 
huomiosanoilla, jotka ilmaisevat vahingon laajuuden.  

Varoitukset ja turvallisuusohjeet on rakennettu seuraavasti: 
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 HUOMIOSANA! 
Vaaran alkuperä. 

Vaaran laiminlyönnin aiheuttamat seuraukset. 

– Ohje vaaran välttämiseksi. 
 

 

Huomiosanojen merkitys 
 

  

 VAARA! 

... osoittaa välittömän vaaran, joka johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin, ellei sitä 
vältetä. 

 

 

 VAROITUS! 

... osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin 
loukkaantumisiin, ellei sitä vältetä. 

 

 
 

 VARO! 

... osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi lieviin loukkaantumisiin, ellei sitä 
vältetä. 

       

 

 HUOMIO! 
... osoittaa mahdolliset omaisuus- ja ympäristövahingot ja miten ne voidaan välttää. 
 

 

Erityisiä turvallisuusohjeita 

Erityisten vaarojen osoittamiseksi käytetään seuraavia varoitusmerkkejä yhdessä turvallisuusohjeiden kanssa: 
 

    

 …merkitsee sähkövirrasta aiheutuvia vaaroja. 

Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, on olemassa vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen vaara. 

  

 
  

 …merkitsee puristumisvaaraa. 

Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, on olemassa vakavien vammojen vaara, etenkin 
liikkuville kehon osille. 

       

 
  

 … merkitsee kuumien pintojen aiheuttamia vaaroja. 

Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, on olemassa kuumuudesta johtuvien palovammojen ja 
vakavien ihovaurioiden vaara. 

  

 

 ...merkitsee vaarallisten aineiden aiheuttamia vaaroja suurilla tulipalo- ja räjähdysriskeillä 
työ- tai varastotiloissa. 

Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, on olemassa vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen vaara palavien aineiden tai räjähtävien pölyjen, kaasujen, höyryjen tai sumun 
syttymisen vuoksi. 

 

► Noudata ehdottomasti kaikkia varoitus- ja turvallisuusohjeita! 

► Toimi aina työskennellessäsi varovasti onnettomuuksien, henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi! 

 

Erityinen toimintaohjeiden merkintä 
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 Näyttää mahdollisten tai suositeltavien käsittelyjen kuvat. 

 

 Näyttää valmistajan kieltämien käsittelyjen kuvat. 

 

Vinkkejä ja suosituksia 
 

    

 OHJE! 

... tuo esiin vinkkejä ja suosituksia sekä tietoa tehokkaasta ja häiriöttömästä käytöstä. 

 
 

1.7 Vastuun rajoitus 

Kaikki tämän ohjeen tiedot ja ohjeet on koottu nykyisen tekniikan tason mukaisesti ottaen huomioon sovellettavat 
standardit ja määräykset sekä monivuotisen tietämyksemme ja kokemuksemme. 

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat: 

– Ohjeiden laiminlyönnistä 

– Määräystenvastaisesta käytöstä 

– Puutteellisesti koulutetun ja opastamattoman henkilöstön käytöstä 

– Omavaltaisista muutoksista 

– Teknisistä muutoksista 

– Luvattomien varaosien käytöstä 

Toimituksen todellinen laajuus voi poiketa tässä kuvatuista selityksistä ja kuvista, kun käytetään muita 
tilausvaihtoehtoja, erikoismalleja tai viimeisimpien teknisten muutosten vuoksi. 

Toimitussopimuksessa sovittuja velvoitteita, yleisiä sopimusehtoja, valmistajan toimitusehtoja ja sopimuksen 
tekohetkellä voimassa olevia sääntöjä sovelletaan. 

  

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin käyttöominaisuuksien parantamisen ja jatkokehityksen puitteissa. 

 

Takuu 

Takuuaika alkaa virheettömästä luovutuksesta. Mikäli lakisääteisestä takuusta poikkeavista ajoista on sovittu, 
löydät ne tilausvahvistuksesta. 

 

Takuumääräykset 

Valmistajan yleisten sopimusehtojen mukaisesti takuuehdot vastaavat lakisääteisiä takuumääräyksiä. 
Poikkeavista takuumääräyksistä voidaan sopia tarvittaessa yksittäisissä sopimuksissa. 

 

 

 

Kulumisosat 

Kulumisosat, kuten tiivisteet, jotka kuluvat myös määräystenmukaisessa käytössä, eivät kuulu takuun piiriin. 

 

 
  

2 Turvallisuus 

Tässä luvussa on yleiskatsaus tärkeisiin turvallisuusnäkökohtiin henkilöstön suojelemiseksi mahdollisilta vaaroilta 
sekä turvallista ja häiriötöntä käyttöä varten. 

Lueteltujen toimintaohjeiden, varoitus- ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa huomattavia 
vaaroja. 
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2.1 Määräystenmukainen käyttö 

Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi ja käytettäväksi vain prosessiteknisissä laitteistoiss. Sitä käytetään 

väliaineen virtauksen säätämiseen putkijohtojärjestelmässä.  

 
 

 VAARA! 
Määräystenvastaisesta käytöstä johtuva vaara! 

Kaikenlainen muu kuin venttiilin määräystenmukainen käyttö voi johtaa hengenvaarallisiin 
tilanteisiin. 

– Käytä venttiiliä aina vain tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti, noudattamalla 
erityisesti teknisessä tietolomakkeessa annettuja käyttörajoja. 

      → Luku 1.1 Tekninen tietolomake        
      → Luku 3.4 Tyyppikilpi 

– Kaikenlainen muunlainen venttiilin käyttö on kiellettyä. 

– Venttiilin rakenteen tai yksittäisten varusteosien muuntaminen, parantaminen tai 
muuttaminen on kiellettyä. 

 

 
  

2.2 Ennakoitavissa oleva virhekäyttö 

Venttiiliä saa käyttää vain tunnetuilla käyttöparametreillä. → Luku 1.1 Tekninen tietolomake 

 
 

 VAARA! 
Virhekäytöstä johtuva vaara! 

Venttiilin virhekäyttö voi aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita ihmisille ja vakavia 
omaisuusvahinkoja. 

– Vältä venttiilin kaikenlaista virhekäyttöä. 

– Älä koskaan nouse venttiilin päälle käytön aikana. 

– - Jos venttiilissä on sähkömoottori, pneumaattinen tai hydraulinen käyttö, siihen 
kuuluvia - myös ylemmän tason - turvalaitteita ei saa tehdä toimintakyvyttömiksi tai 
ohittaa. 

   

 
 

2.3 Omavaltaisten muutosten kielto 
 

 VAROITUS! 
Omavaltaisista muutoksista johtuva vaara! 

Venttiilin omavaltaiset muutokset voivat aiheuttaa hengenvaarallisia henkilövahinkoja ja ja 
vakavia vaurioita. 

– Venttiilin rakenteen tai yksittäisten varusteosien muuntaminen, parantaminen tai 
muuttaminen on kiellettyä. 

 

 

2.4 Vastuut 
 

2.4.1 Toiminnanharjoittajan vastuu 

Toiminnanharjoittaja 

Toiminnanharjoittaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käyttää venttiiliä tai antaa kolmannen 
osapuolen käyttää sitä ja joka on vastuussa käyttäjän, henkilöstön tai kolmansien osapuolten turvallisuudesta 
käytön aikana. 

 

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet 
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Venttiiliä käytetään teollisessa ympäristössä. Venttiilin käyttäjälle on siis asetettu lakisääteiset 
työturvallisuusvelvoitteet. 

Tämän ohjeen varoitus- ja turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava venttiilin käyttöalueelle sovellettavia 
turvallisuus-, onnettomuuksien ehkäisy- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 

Erityisesti toiminnanharjoittajan on 

– otettava selvää voimassa olevista työsuojamääräyksistä. 

– selvitettävä riskinarvioinnin avulla mahdolliset lisävaarat, jotka johtuvat venttiilin käyttöpaikan erityisistä 
käyttöolosuhteista. 

– toteutettava käyttöohjeissa tarvittavat venttiilin käytön käyttäytymisvaatimukset käyttöpaikalla. 

– tarkastettava säännöllisesti venttiilin koko käyttöiän ajan, vastaavatko hänen laatimansa käyttöohjeet 
määräysten nykytilaa. 

– Mukautettava tarvittaessa käyttöohje vastaamaan uusia määräyksiä, standardeja ja käyttöolosuhteita. 

– määrättävä venttiilin asennusta, käyttöä, huoltoa ja puhdistamista koskevat vastuut selkeästi ja 
yksiselitteisesti. 

– varmistettava, että kaikki venttiilin parissa työskentelevät työntekijät ovat lukeneet ja ymmärtäneet 
käyttöohjeen. Lisäksi hänen on koulutettava henkilökunta venttiilin käsittelyyn säännöllisin väliajoin ja 
ilmoitettava heille mahdollisista vaaroista. 

– annettava venttiilin parissa työskentelevälle henkilöstölle käyttöön määrätyt ja suositellut suojavarusteet ja 
varmistettava, että niitä käytetään aina. → Luku 2.6 

– Varmista, että venttiilin asennuspaikassa ja sen ympäristössä on tarpeeksi tilaa ja riittävä valaistus 
turvallista työskentelyä varten. Paikan ja ympäristön on oltava järjestyksessä ja puhdas. 

 

Toiminnanharjoittaja on lisäksi vastuussa siitä, että venttiili on 

– käytössä vain määräystenmukaisesti.   → Luku 2.1 

– aina teknisesti moitteettomassa tilassa. 

– huollettu annettujen huolto-ohjeiden mukaisesti.   → Luku 7 

– Kaikki venttiilin turvalaitteisot on tarkastettu säännöllisesti täydellisyyden ja toimivuuden osalta. 

 
   

2.4.2 Henkilöstön vastuu 
 

Venttiili on käytössä teollisuudessa. Henkilöstöön kohdistuvat siis työturvallisuutta koskevat lakisääteiset 
velvoitteet. 

Tämän ohjeen varoitus- ja turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava venttiilin käyttöalueella voimassa olevia 
turvallisuus-, onnettomuuksien ehkäisy- ja ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 

Erityisesti tarkoitetaan, että henkilöstö 

– On lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeen täysin ennen töiden alkua. 

– Noudattaa toiminnanharjoittajan toimintaohjeita. 

– vastaa sille tehtäväksi annetusta venttiilin käytöstä, huollosta ja puhdistuksesta asianmukaisesti. 

– Ottaa selvää sovellettavista työterveys- ja työturvallisuusmääräyksistä, erityisesti määrätyistä ja 
suositeltavista suojavarusteista. 

 

Sen lisäksi on jokainen venttiilin parissa työskentelevä vastuussa siitä, että venttiili on 

– aina teknisesti moitteettomassa tilassa. 

– huollettu annettujen huolto-ohjeiden mukaisesti. 

– Kaikki venttiilin turvalaitteisot on tarkastettu säännöllisesti täydellisyyden ja toimivuuden osalta. 
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2.5 Henkilöstövaatimukset 
  

2.5.1 Pätevyydet 

Ammattihenkilöstö 

Ammattihenkilöstöön kuuluvat henkilöt, joita toiminnanharjoittaja on kouluttanut heille osoitetuissa tehtävissä 
perusteellisesti ja todistettavasti ja joilla on tarvittava ammattipätevyys. 

 

Asiantunteva ammattihenkilöstö  

Asiantuntevaan ammattihenkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka ovat hankkineet ja todistaneet erityisen 
kokemuksensa, tuntemuksensa ja kykynsä tehtävien turvalliseen suorittamiseen erityisalueilla (esim. sähkö, 
hydrauliikka, pneumatiikka, hitsaus, kuormanvarmistus). 

 
      

 VAROITUS! 
Riittämättömästä pätevyydestä johtuva loukkaantumisvaara ja uhkaavat 
omaisuusvahingot! 

Virheellinen työ voi johtaa huomattaviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin. 

– Venttiiliä saa kuljettaa, asentaa, käyttää ja huoltaa vain pätevä ammattihenkilöstö.   

– Erikoistyöt saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilöstö. 

– Henkilöt, joiden reaktiokykyyn vaikuttavat esim. huumeet, alkoholi tai lääkkeet, eivät 

saa tehdä mitään työtä. 

   
 ► Kun otat henkilöstöä palvelukseen, noudata aina paikkakunnalla voimassa olevia ikä- ja työpaikkakohtaisia 

määräyksiä. 

  
     

2.5.2 Opastus 

Ennen työn aloittamista toiminnanharjoittajan on annettava jokaiselle käyttäjälle ohjeet heille osoitetuista 
tehtävistä ja työhön liittyvistä mahdollisista vaaroista. Henkilöä, joka suorittaa mitä tahansa tehtävää venttiilillä, 
pidetään käyttäjänä. 

Jokaisen käyttäjän on luettava huolellisesti tämä käyttöohje ja ymmärrettävä se ennen työn aloittamista. 

► Toista opastukset säännöllisin väliajoin. 

► Merkitse henkilöstön opastus todistettavasti muistiin.  

► Pidä käyttöohje käyttäjien saatavilla. 

 
    

2.5.3 Luvattomat henkilöt 
 

 VAROITUS! 
Luvattomista henkilöistä johtuva loukkaantumisvaara! 

Luvattomat henkilöt eivät ole tietoisia venttiilin työskentelyalueen vaaroista ja voivat 
vahingoittaa vakavasti itseään ja muita. 

– Luvattomat henkilöt eivät saa mennä venttiilin työalueelle. 

– Jos olet epävarma, puhu asianomaisille henkilöille ja ohjaa heidät pois venttiilin 
työskentelyalueelta. 

– Keskeytä työt niin pitkäksi aikaa, kunnes luvattomat henkilöt ovat poistuneet venttiilin 
työalueelta. 

 

 

Luvattomia henkilöitä ovat kaikki, jotka 

– eivät ole lukeneet kokonaan tätä käyttöohjetta tai eivät ole selvästi ymmärtäneet sitä 

– eivät täytä venttiilillä tehtävien töitä varten tarvittavia laatuvaatimuksia 

– ei ole saaneet toiminnanharjoittajalta tai tämän valtuuttamalta edustajalta ohjeita venttiilillä tehtäviin töihin 
ja / tai töitä ei ole annettu henkilöiden 
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2.6 Henkilönsuojaimet 

Käytä kaikissa töissä 
    

 

Työsuojavaatetus 

Tyköistuva, helposti repeävä työvaatetus, kapea hihat, ei esiin työntyviä osia, pääasiassa 
suojaamaan tarttumiselta liikkuviin venttiilin osiin. 

Älä käytä sormuksia, ketjuja tai muita koruja. 
    

 

Turvakengät 

Suojaamaan jalkoja putoavien osien aiheuttamilta vammoilta ja liukastumiselta ja kaatumiselta 
liukkaalla alustalla. 

        

 

Käytä erityisissä töissä 

Joissakin töissä (esim. hitsauksessa) on käytettävä erityisiä suojavaatteita ja ylimääräisiä suojavarusteita. Siihen 
viitataan erikseen ohjeen osissa.  

    

 

Teollisuussuojakypärä 

Suojaamaan putoavien tai lentävien osien tai aineiden aiheuttamilta pään vammoilta 

  

 Kuulosuoja 

Suojaamaan kuulovaurioilta 

 Suojakäsineet / Lämpösuojakäsineet 

Suojaamaan käsiä hankautumilta, hiertymiltä, naarmuilta, ruhjeilta, pistoilta tai muilta vastaavilta 
ihovaurioilta ja palovammoilta kuumia pintoja kosketettaessa. 

 Kasvosuoja 

Suojaamaan silmiä ja kasvoja prosessikaasuilta, liekeiltä, kipinöiltä tai kekäleiltä sekä kuumilta 
hiukkasilta tai pakokaasuilta 

 
 

2.7 Jäännösriskit 

Venttiilille tehtiin riskinarviointi. Siinä todetut riskit ja vaarat on eliminoitu tai niitä on vähennetty. Siitä huolimatta 
venttiili aiheuttaa jäännösriskejä, jotka kuvataan seuraavassa osassa. 

► Tässä ja tämän ohjeen toimintaluvuissa lueteltuja varoitus- ja turvallisuusohjeita on noudatettava 
ehdottomasti mahdollisten terveysvaurioiden ja vaarallisten tilanteiden välttämäksi. 

 
   

2.7.1 Mekaanisista vaaroista johtuvat riskit 

Liikkuvista rakenneosista johtuva puristumisvaara 
  

 

 

VAROITUS! 
Puristumisvaara! 

Käytön aikana voivat liikkuvat komponentit puristaa kehonosia! 

– Aseta tarvittaessa vaara-alue, jonne käytön aikana ei mennä. 

– Suorita aina asennus- ja huoltotyöt sekä vian korjaus erityisen varovasti ja 
kiinnittämällä huomiota puristumiskohtiin. 

– Aseta ennen venttiilin kuljetusta tai purkamista venttiililevy kevyesti auki-
asentoon.       
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loukkaantumisvaara huoltotöiden aikana 
  

 

 

 

 

 

VAROITUS! 
Luvattomasta käynnistämisestä/uudelleenkäynnistämisestä johtuva 
loukkaantumisvaara! 

Komponenteilla, kokoonpanoilla tai yksittäisillä rakenneosilla tehtävissä 
töissä voivat henkilöt loukkaantua vaarakohdissa virtalähteen 
luvattomasta käynnistämisestä/uudelleenkäynnistämisestä johtuen. 

– Sulje venttiili ennen töiden aloittamista. 

– Varmista venttiili luvattomalta käynnistämiseltä. 
(esim. ohjauksessa olevalla varoituskilvellä) 

 

Paineilma 
    

 

 

 

 

 

VAROITUS!  

Paineilmasta johtuva loukkaantumisvaara! 

Vaurioissa, toimintahäiriöissä tai väärässä käytössä ilma voi poistua korkealla 
paineella johdoista ja yksittäisistä komponenteista ja johtaa esim. vakaviin 
silmävammoihin. 

– Paineilmaa johtavilla komponenteilla saa työt antaa vain asiantuntevan 
ammattihenkilöstön toimeksi. 

– Sammuta paineilmalaitteisto ennen huolto- tai korjaustöiden aloittamista, 
katkaise virta ja estä uudelleenkäynnistyminen.  
Tee paineilmaa johtavat komponentit paineettomiksi.                                                       
Tyhjennä paineakku kokonaan. 

– Älä säädä painetta koskaan sallittujen enimmäisarvojen yläpuolelle.         

  

 

 

Paineletkut 
  

 

 

 

 

 

VARO! 
Viallisista tai vanhoista paineletkuista johtuvat loukkaantumisvaarat! 

Vialliset tai vanhenemisesta haurastuneet paineletkut tai liittimet voivat rikkoutua ja 
johtaa onnettomuuksiin paineisten väliaineiden vapautuessa äkillisesti. 

– Tarkasta paineletkut ja niiden liitokset säännöllisesti silmämääräisesti 
moitteettoman teknisen kunnon, kiinteiden liitäntöjen, vuotokohtien, 
halkeamien ja ulkoisten vaurioiden osalta. 

– Jos vikoja havaitaan, sulje venttiili välittömästi ja anna korjaus asiantuntevan 
ammattihenkilöstön korjattavaksi. 

– Älä käytä käytettyjä paineletkuja uudellen. 

– Paineletkuja vaihdettaessa varmista, että uusi paineletku on asianmukaisesti 
mitoitettu ja suunniteltu painepiiriä esiintyviä kuormituksia varten.         

 

Painejohdot ja -komponentit 
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VAROITUS! 

Paineistetuista johdoista ja rakenneosista johtuva loukkaantumisvaara! 

Paineistettujen johtojen ja rakenneosien kanssa työskenneltäessä sekä 
paineletkujen tai komponenttien vaurioissa voivat väliaineet poistua korkeassa 
paineessa ja aiheuttaa loukkaantumisia. 

– Erikoistyöt saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilöstö. 

– Ennen töiden aloittamista tee ensin painelaitteisto paineettomaksi, irrota 
paineakku ja tarkista, ettei painejärjestelmässä ole painetta. 

– Noudata aina sallittuja paineensäätöjä. 

– Painejohtojen tai komponenttien vuodoissa tai vaurioissa sulje tai kytke 
venttiili heti pois päältä ja estä sen uudelleenkytkeytyminen.         

  

 

Nosto- ja kuljetustoimet 
            

 

 

 

 

VAARA! 
Hengenvaara nosto- ja kuljetustoimissa 

Putoavat kuormat tai niiden osat voivat johtaa kuolemaan. 

– Käytä nosto- ja kuljetuslaitteistoja sekä kiinnitys-, pito- ja varmistusvälineitä 
vain moitteettomassa teknisissä kunnossa ja riittävällä kantokyvyllä. 

– Tarkasta ennen jokaista nosto- ja kuljetustoimen aloittamista kiinnitetyn 
kuorman turvallinen kiinnitys ja pito- ja varmistuslaitteiden luotettava 
toiminta. 

– Suorita nosto- ja kuljetustoimet aina vain valvonnassa ja valvojan ohjeiden 
mukaan. 

– Anna nosto- ja kuljetustoimit aina vain asiantuntevan ammattihenkilöstön 
tehtäväksi. 

– Älä oleskele koskaan nostetun kuorman alla. 

– Rajaa vaara-alue tarvittaessa, jonne ei pääse käytön aikana.         

  

 

 

 

 

 

 

Työt korkealla sijaitsevilla komponenteilla 
    

 

 

 

 

VAARA! 
Putoamisvaara! 
Putoavista esineistä johtuva loukkaantumisvaara! 

Korkealla sijaitsevilla komponenteilla työskenneltäessä voivat suojaamattomat 
henkilöt pudota tai loukkaantua putoavien esineiden vuoksi. 

– Käytä aina tukevia tikkaita tai henkilönostinta, jossa on kaide, kun 
työskentelet komponenteilla korkeissa korkeuksissa 

– Varmista korkealla henkilöt, työkalut, apuvälineet, varaosat ja kaikki 
irtonaiset esineet putoamiselta. 

– Rajaa vaara-alue tarvittaessa, jonne ei pääse käytön aikana. 

– Älä kiipeä venttiilin päälle käytön aikana.         

       

 

Terävät reunat ja kulmat 
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VARO! 

Loukkaantumisvaara terävien reunojen vuoksi! 

Terävät reunat ja kulmat voivat aiheuttaa hankaumia, naarmuja ja viiltoja. 

– Toimi aina varovasti töissä, jotka tehdään terävien reunojen ja kulmien 

lähellä. 

 

Likaiset, ympäriinsä lojuvat esineet 
    

 VARO!  

Liasta ja epäjärjestyksestä johtuva kompastumisvaara! 

Lika ja ympäriinsä lojuvat esineet aiheuttavat liukastumis- ja kompastumisvaaran ja voivat 
johtaa tuntuviin vammoihin. 

– Pidä työalue aina järjestyksessä ja puhtaana. 

– Poista tarpeettomat työkalut ja esineet. 
       

 

2.7.2 Sähköisistä vaaroista johtuvat riskit 

Sähkövirta 

Kun venttiiliä käytetään sähköisellä toimilaitteella 
→Luku 1.1 Tekninen tietolomake   

    

 

 

VAROITUS! 
Sähkövirrasta johtuva hengenvaara! 

Sähköä johtavien osien koskettaminen voi johtaa kuolemaan. Eristyksen tai yksittäisten 
komponenttien vaurio voi olla hengenvaarallinen. 

– Sähköjärjestelmä on kytkettävä jännitteettömäksi ennen sähkölaitteiden parissa 
työskentelyä. Tarkasta jännitteettömyys! 

– Ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä kytke virtalähde pois päältä ja 
estä sen uudelleen kytkeytyminen. 

– Jos eristys vaurioituu, katkaise virtalähde välittömästi ja järjestä korjaus. 

– Älä ohita sulakkeita tai ota niitä pois käytöstä. 

– Kun vaihdat viallisia sulakkeita, kiinnitä aina huomiota oikeaan virranvoimakkuuteen. 

– Pidä jännitteiset osat loitolla kosteudesta. 

– Kaikki sähkölaitteistolla tehtävät työt saa periaatteessa suorittaa vain asiantunteva 
ammattihenkilöstö. 

   

2.7.3 Termisistä vaaroista johtuvat riskit 
 

Kuumat käyttöaineet 

Kun siirrät kuumia väliaineita tai varustat venttiilin lämmityslaipalla 
→ Luku 1.1 Tekninen tietolomake   

   

 

 

 

VAROITUS! 

Kuumista käyttöaineista johtuva palovammavaara! 

Kuumat käyttö- tai väliaineet voivat aiheuttaa ihokosketuksessa palovammoja. 

– Käytä kaikisssa töissä vastaavaa työsuojavaatetusta. 

– Mittaa ennen käyttöaineiden käsittelyä niiden lämpötila, anna 
käyttöaineen ja säiliön jäähtyä tarvittaessa alle + 50 celciusasteen. 

– Kiinnitä huomiota kuumien väliaineiden (esim. vesihöyryn) 
virtauslämpötiloihin, anna komponenttien jäähtyä alle +50 celsiusasteen. 

– Rajaa vaara-alue tarvittaessa, jonne ei pääse käytön aikana. 
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Kuumat pinnat 

Kun siirrät kuumia väliaineita tai varustat venttiilin lämmitysvaipalla: 
→ Luku 1.1 Tekninen tietolomake   

  

 

 

 

 

VARO! 

Kuumista pinnoista johtuva palovammavaara! 

Kosketus kuumiin rakenneosiin voi aiheuttaa palovammoja. 

– Käytä kaikissa töissä kuumien rakenneosien läheisyydessä vastaavaa 
työsuojavaatetusta, erityisesti lämpösuojakäsineitä. 

– Anna kuumien komponenttien jäähtyä alle 50 celciusasteen ennen työn 
aloittamista. 

– Rajaa vaara-alue tarvittaessa, jonne ei pääse käytön  

      aikana.  
    

 

2.7.4 Melusta johtuvat vaarat 

Melu 
    

 

 

VARO! 

Melusta johtuva kuulon heikkeneminen 

Yksittäisissä töissä voi esiintyä meluhaittoja, jotka voivat johtaa väliaikaiseen kuulon 
heikkenemiseen. 

– Kiinnitä aina huomiota varoitusmerkkeihin. 
   

 

2.7.5 Materiaaleista ja aineista johtuvat riskit 

Vaaralliset aineet 
   

 

 

VAROITUS! 
Vaarallisten aineiden käsittelystä johtuva loukkaantumisvaara! 

Vaaralliset aineet voivat johtaa myrkytyksiin tai ihoärsytyksiin. 

– Noudata käyttöturvallisuustiedotetta ja valmistajan tai toiminnanharjoittajan 
ohjeita. 

– Vältä läikyttämistä ja suihkuttamista. 

– Älä syö, juo, polta töiden aikana. 

– Vältä iho- ja silmäkosketusta.  
            

 

2.7.6 Ergonomisten periaatteiden laiminlyönnistä johtuvat vaarat 

Huono työasento, erityiset ponnistelut 
    

 VARO! 
Väärästä työasennosta johtuvat terveydelliset vaivat 

Väärä komponenttien nostaminen ja työasento voivat aiheuttaa terveydellisiä vaivoja. 

– Nosta painavat komponentit aina useamman henkilön kanssa. 

– Suorita matalalla sijaitsevilla komponenteilla tehtävät työt aina kyykkyasennossa, ei 
kumarassa. 

– Käytä polvistuessa polvisuojaa, istuessa istuintyynyä. 

– Suorita suorassa pystyasennossa korkealla sijaitsevilla komponenteilla tehtävät työt 

– Käytä kaikissa töissä teknisesti moitteettomia työkaluja, joilla työ voidaan suorittaa 
turvallisesti. 
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2.7.7 Avoimesta tulesta johtuvat vaarat 

Kuumat ja palavat väliaineet 

 

 

 

 

VAROITUS! 

Avoimesta tulesta johtuva loukkaantumisvaara! 

Kuumien tai palavien väliaineiden siirtäminen voi johtaa avotuleen. 

– Tarkasta venttiili säännöllisesti vuotojen osalta ja korjaa tarvittaessa. → Luku 8 

– Pidä venttiili aina puhtaana. Poista käsittelyjäämät, jätteet, lika, tyhjät 
astiat, rätit jne. työn päätyttyä. 

– Älä säilytä tyhjiä tai täytettyjä pakkauksia, irtonaista materiaalia välitiloissa tai 
komponenteissa. 

– Voitele laakerit huoltotietojen mukaan lyhyin, kuormitusta vastaavin väliajoin 
ylikuumenemisen välttämiseksi. 

– Tarkasta sähköasennusten moitteeton kunto säännöllisesti. Anna 
puutteelliset asennukset ja laitteet heti sähköalan ammattilaisten 
korjattavaksi tai vaihda ne. 

– Kun käyttö on ATEX-alueella: Tee syttymislähteen arvointi! 

– Rajaa vaara-alue tarvittaessa, jonne ei pääse käytön aikana. 

 

Hitsaustyöt  
   

 

 

 

 

 

VAROITUS! 

Hitsaustöistä johtuva tulipalo- ja loukkaantumisvaara! 

Hitsauspisaroiden lentämisen vuoksi voi syntyä vammoja ja materiaalit syttyä. 

– Rajaa alue, jonne ei pääse käytön aikana ilman erityisiä henkilönsuojaimia. 

– Käytä hitsaus- ja juotostöissä erityisiä henkilönsuojaimia! → Luku 2.6 

– Rajaa hitsauspiste hitsaus- ja juotostöille noudattamalla paikallisia turvamääräyksiä. 

– Sulje venttiili tai kytke se pois päältä ja estä uudelleenkytkeytyminen. 

– Poista palavat materiaalit ja esineet hitsauspisteen ympäristöstä. 

– Tiivistä avoimet rasva- ja öljyjohdot ja liitännät. 

– Puhdista kaikki voitelukohdat huolellisesti öljy- ja rasvajäämistä. 

– Suojaa mahdolliset tulilähteet hitsauspisaroiden roiskeilta. 

– Pidä sammutin valmiina hitsauspaikalla. 

 

2.8 Käyttäytyminen vaaratilanteessa ja onnettomuuksissa 

 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet  

► Varaudu aina onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. 

► Pidä ensiaputarvikkeet (ensiapupakkaus, peitot jne.) ja sammuttimet lähellä. 

► Perehdytä henkilöstö onnettomuusilmoitus-, ensiapu- ja pelastusjärjestelmien toimintaan. 

► Pidä pelastusajoneuvojen pääsyreitit vapaina. 

 

 

Toimi oikein hätätapauksessa 

1. Laukaise heti hätäpysäytys. 
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2. Aloita ensiaputoimenpiteet. 

3. Pelasta kyseiset henkilöt vaara-alueelta. 

4. Ilmoita asiasta käyttöpaikalla vastuussa oleville henkilöille. 

5. Hälytä vakavissa onnettomuuksissa lääkäri ja/tai palokunta. 

6. Pidä pelastustiet vapaina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        . 

3 Rakenne ja toiminta 
 

3.1 Sulkuventtiili (Tyyppi A) 

 

Kuva 3-1: esimerkkikuva sulkuventtiilistä 

 

 

1     Venttiilin runko   12   Käyttöakseli 

2     Tiivistyslista    13   Vasta-akseli 

3     Kannen tiiviste   14   Sovitinjousi 
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4     Sulkukansi    15   Välilevy 

5     Ruuvi    16   Tiivistysholkin tiiviste 

6     Laakerihokki    17   Tiivistysholkin rengas 

7     Venttiililevy    18   Vaarnaruuvi 

8     Levyn tiiviste    19   Mutteri 

9     Kiristysrengas   20   Lautasjousi 

10   Ruuvi    21   Ruuvi 

11   Kierretappi    22   O-rengas 

        23   O-rengas 
    

Taulukko 3.1-1: Sulkuventtiilin kappaleluettelo 

 

 

Toiminnan kuvaus 

Sulkuventtiilit ovat putkistojen sulkulaitteita, jotka keskeyttävät tai sallivat väliaineen virtauksen.  

Turvallinen ja pysyvä tiivistys saavutetaan vähäkitkaisella venttiililevyn ja tiivisteen kääntämisellä kartiomaisessa rungon 

istukassa. Venttiililevyä käytetään joko vaihteella, jossa on käsipyörä, sähköinen toimilaite, pneumaattinen 

(tyyppi A-Pn) tai hydraulinen (tyyppi A-Hy) toimilaite. Sähköisen toimilaitteen asennusta varten voidaan 

valita nopeussäätöinen laite (tyyppi AR). Pneumaattista toimilaitetta asennettaessa voidaan 

turvallisuussyistä ottaa mukaan jousivoimalla avautuva tai -sulkeutuva toiminto (tyyppi AS).  

 

3.2 Kuristusventtiili (tyyppi D) 

 

 

Kuva 3-2: esimerkkikuva kuristusventtiilistä 



 

  

  
Rakenne ja toiminta 

  Käyttöohje sulku- ja kuristusventtiilit 15 
 

 

 

1     Venttiilin runko   9   Käyttöakseli 
2     Kansitiiviste    10   Vasta-akseli  
3     Sulkukansi    11   U-rengas  
4     Ruuvi    12   Painelaatta 
5     Laakeriholkki    13   O-rengas 
6     Venttiililevy    14   U-rengaspidike 
7     Ruuvi    15   O-rengas 
8     Lieriösokka        

                                                      Taulukko 3.2-1: Kuristusventtiilin kappaleluettelo 

 

Toiminnan kuvaus 

Kuristusventtiilit ovat putkistojen säätölaitteita, jotka vaikuttavat väliaineen virtauksen määrään.  

Turvallinen ja pysyvä tiivistys ei ole niiden käytön tarkoitus. Venttiililevyä käytetään tyypille A kuvatulla tavalla. → Luku 

3.1 

 

3.3 Erikoisvarustus 

 → Luku 1.1 Tekninen tietolomake 

 

3.3.1 ja erityisiä ohjeita käyttäjälle    

– Lämmitysvaippa / lämmitettävä akseli → Luku 5.4.4 

– Rajoitin (iskunrajoitin)  → Luku 5.4 

– Nestelukko    → Luku 7.1  

– Tiivistysholkin tiiviste  → Luku 7.2  

– Pintasuoja: Kumipinnoitus  → Luku 4.5 & 5.4 

 

3.3.2 Ilman erityisiä ohjeita käyttäjälle  

Sulku- ja kuristusventtiileitä on saatavana lisälaitteilla, jotka eivät kuitenkaan vaadi erityisiä ohjeita venttiilin 
käsittelyn, asennuksen ja käytön turvallisuudesta sen käyttöiän aikana. Sen vuoksi niitä ei mainita ja käsitellä 
erikseen tässä käyttöohjeessa.     Niihin kuuluvat mm: 

 

– Painelaakeri→ Luku 5.3.2 

– Ulkolaakeri 

– Virtaussuoja (suojaa venttiililevyn tiivistettä kuluttavan väliaineen aiheuttamalta kulumiselta) 

– Pintasuoja: Erikoismaali 

 

3.4 Tyyppikilpi 

Jokaiseen venttiiliin on kiinnitetty tyyppikilpi, joka sisältää painelaitedirektiivin mukaiset tarvittavat tiedot. 
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            Kuva 3-3: Tyyppikilpi 

 

Teksti Kuvaus 

Tyypit Valmistajan tyyppimerkintä 

DN Nimelliskoko 

PN Nimellispaineluokka (kytkentämalli) 

PS Suunnittelupaine / sallittu enimm.paine 

TS Suunnittelulämpötila / sallittu vähimmäis- ja enimmäislämpötila 

PT Koepaine hydrostaattisessa lujuustestissä 

PO Käyttöpaine 

Nesteryhmä Nesteryhmä painelaitedirektiivin mukaan 

Year Valmistusvuosi 

Date PT Painekokeen päivämäärä (rungon lujuus) 

ID-No. Venttiilin valmistusnumero/tunnusnumero 

CE 
Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (painelaitedirektiivistä 

riippuen) 

Taulukko 3.4-1: Tyyppikilven selitykset 

  

4 Kuljetus ja varastointi 
  

4.1 Kuljetukseen liittyvät turvaohjeet 

Henkilöstö 

► Anna kuljetustyöt vain asiantuntevan ammattihenkilöstön tehtäväksi. 

► Kuljetustyöt valvonnan alaisten nosto - tai kuljetuslaitteiden tuella saa suorittaa vain koulutettu, luvan saanut 
ja toiminnanharjoittajalta tehtävän saanut ammattihenkilöstö. 

Henkilönsuojaimet 

→ Luku 2.6 
  

 VAARA! 
Putoavasta kuormasta johtuva hengenvaara 

Putoavat kuormat tai niiden osat voivat aiheuttaa kuoleman. 

– Älä koskaan oleskele riippuvan kuorman alla. 

– Älä astu nostovälineiden kääntöalueelle niiden ollessa toiminnassa. 

– Käytä nosturitöissä aina suojakypärää. 
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 VAROITUS! 
Kuljetettavan tavaran kääntämisestä johtuva loukkaantumisvaara! 

Kuljetettavat tavarat, joiden painopiste on keskikohdan ulkopuolella, voivat kääntyä nostettaessa 
voimakkaasti ulos ja vahingoittaa vakavasti lähellä olevia ihmisiä. 

– Poistu nostimien kääntöalueelta kauas ennen tavaroiden nostamista. 

– Noudata kuljetettavan tavaran kuljetusohjeita ja symboleita. 

– Käytä nosturitöissä aina suojakypärää. 

 

 

 HUOMIO! 
Virheellisestä nostosta ja kuljetuksesta johtuvat omaisuusvahingot! 

Kuormien väärä kiinnitys, riittämättömät kuljetusvarmistimet ja komponenttien huono sijoitus 
voivat vahingoittaa kuljetettavia tavaroita ja lähellä olevia esineitä. 

– Kaikki nosto- ja kuljetustoimet saa suorittaa periaatteessa vain noudattamalla tarkasti 
tämän käyttöohjeen ohjeita! 

– Noudata pakkauksessa olevia ohjeita ja symboleita. 

– Poista kuljetusvarmistimet aina vasta asennuksessa. 

 

4.2 Kuljetustarkastus 
 

Tarkasta kuljetettavien tavaroiden kunto täydellisyyden ja vaurioiden osalta välittömästi toimituksen 
vastaanottamisen jälkeen. 

Ulkoisesti tunnistettavissa kuljetusvaurioissa: 

► Älä vastaanota toimitusta tai vastaanota vain varauksella. 

► Merkitse vahingon laajuus kuljetusasiakirjoihin ja rahdinkuljettajan kuormakirjaan. 

► Tee reklamaatio. 

 
 

 OHJE! 

Reklamoi jokainen puute kuljetettavan tavaran vastaanottamisen jälkeen! Reklamaatio 
kuljetusvaurioista johtuvista vahingonkorvausvaatimuksista on tehtävä välittömästi. 

 
     

4.3 Kuljetussymbolit  

Sisältöä vastaavasti on kuljetettava tavara merkitty ulkoapäin symboleilla, joita on ehdottomasti noudatettava 
kuljetuksessa ja varastoinnissa. 

 

 OHJE! 

Säilytä alkuperäinen pakkaus ja käytä sitä uudelleen tai käytä sopivia kuljetusastioita ja 
materiaaleja alkuperäisen pakkauksen mukaisesti, mikäli uutta kuljetusta suunnitellaan 
myöhemmin. Kiinnitä uudelleen tarvittavat symbolit ja merkinnät ehdottomasti selkeästi 
kuljetettaviin tavaroihin. 

 

 VAARA! 
Puristumisista johtuva hengenvaara! 

Kuljetettavan tavaran sijoittaminen tai laskeminen voi johtaa vaarallisiin puristumisiin. 

– Varmista ennen tavaran laskemista, että henkilöitä tai heidän kehonosiaan ei ole 
kyseisellä alueella. 

– Käytä nosturitöissä aina suojakypärää. 

– Rajaa eristetty alue. 
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Kuljetussymboleiden merkitys 
         

 Ylös 

►    Nuolenpäät merkitsevät kuljetettavan tavaran yläosan. Niiden on osoitettava ylöspäin, jotta sisältö ei 
vaurioidu. 

  

 Helposti särkyvä 

► Käsittele kuljetettavaa tavaraa varovasti, älä anna sen pudota ja altistua iskuille. 

  

 Suojaa kosteudelta 

► Suojaa kuljetettava tavara kosteudelta ja pidä kuivana. 
                    

 

 

4.4 Ventiilin kiinnitys ja kuljetus 

► Nosta ja laske kuljetettava tavara aina hitaasti ja varovasti. 

► Ota joka kuljetusmuodossa tavaran painopiste huomioon.  

 

4.4.1 Kuormalavakuljetus trukilla 

Kuormalavoilla tai jalaksilla olevia tavaroita voidaan kuljettaa trukilla, esim. seuraavissa olosuhteissa: 

– Trukki on suunniteltava kuljetuspainoa varten. 

– Kuljetettava tavara on varmistettava kuormalavalla liukumiselta ja kaatumiselta. 

– Ota kuormalavalla kuljetettaessa huomioon, että kuljetettava tavara voi myös ulottua lavan reunojen 

ulkopuolelle. 

 

4.4.2 Kuormalavan kuljetus nostimella 

Kuormalavoilla tai ohjauslevyillä olevia tavaroita voidaan kuljettaa nostimella esim. seuraavissa olosuhteissa: 

– Nostimet ja kiinnitysvälineet on suunniteltava kuljetuspainoa varten. 

– Kuljetettava tavara on varmistettava kuormalavalla liukumiselta ja kaatumiselta. 

– Kiinnitysvälineet, kuten köydet, hihnat tai monipistehihnat on kiinnitettävä kuormalavaan siten, että ne 
riippuvat vaakasuorassa; korjaa tarvittaessa. 

– Kiinnitysvälineet eivät saa vaurioittaa kuljetettavaa tavaraa. Käytä tarvittaessa kulman suojuksia tai lautoja 
kuorman ja kiinnitysvälineiden välissä. 

– Ota kuormalavalla kuljetettaessa huomioon, että kuljetettava tavara voi myös ulottua lavan reunojen 
ulkopuolelle. 

 

4.4.3 Venttiilin kuljetus nostimella 

Sopivilla kiinnityskohdilla varustetut venttiilit voidaan kuljettaa suoraan nostimella seuraavissa  
olosuhteissa: 

– Nostimet ja kiinnitysvälineet on suunniteltava kuljetuspainoa varten. 

– Venttiilissä on sopivia kiinnityskohtia: Nostokorvakkeet, laipan reiät, reiät kauluksissa tai kiinnityskiiloissa, 

kaulus laippoineen. 

– Kiinnitysvälineet eivät saa vaurioittaa kuljetettavaa tavaraa. Käytä tarvittaessa suojamateriaaleja kuorman 
ja kiinnitysvälineiden välissä. 

 
Kiinnitä köydet, hihnat tai monipistehihnat jäljempänä olevien kuvien mukaisesti. 
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                    Kuva 4-1: Kiinnitys nostokorvakkeisiin 
        

Kuva 4-2: Kiinnitys laipan reikiin 

 

 

             HUOMIO! 
Virheellisestä nostosta ja kuljetuksesta johtuvat omaisuusvahingot! 

– Venttiiliä ei saa missään tapauksessa kiinnittää toimilaitteeseen! 

 

 

 

Kuva 4-3: Kiinnitys käyttölaitteeseen 

 

 

 

 HUOMIO! 
Virheellisestä nostosta ja kuljetuksesta johtuvat omaisuusvahingot! 

– Kiinnitysvälinettä ei saa missään tapauksessa viedä rungon läpi. 

 



  

  

Kuljetus ja varastointi 

20 Käyttöohje sulku- ja kuristusventtiilit           

 

Kuva 4-4: Kiinnitys venttiilin rungon läpi 

 
        

4.5 Varastointi 

 VAROITUS! 
Kaatuvasta venttiilistä johtuva puristumisvaara! 

– Varmista, että venttiili on varastoitava vakaassa asennossa. Ota painopiste huomioon! 

– Ota tarvittaessa muut tai poikkeavat varastointiohjeet huomioon, jotka voivat olla 
merkittyinä kuljetettavassa tavarassa. 

 

  HUOMIO! 
 Sopimaton pystytyspaikka / kosteus! 

 Materiaalivaurioita voi syntyä sääolosuhteista johtuen. 

– Varastoi venttiilit suljetussa hallissa! 

– Suojaa venttiilit lialta! 

– Suojaa erityisesti sähkökomponentit kosteudelta! 
   

 

       HUOMIO! 
 Liian pitkästä ja/tai väärästä varastoinnista johtuvat omaisuusvahingot! 

 Liian pitkän ja/tai väärän varastoinnin vuoksi voivat elastomeeritiivisteet menettää alkuperäiset 

ominaisuutensa ja heikentää venttiilin toimintaa. 

 Sama koskee myös venttileitä, joiden pinta on kumipinnoitettu. 

–  Noudata standardia DIN 7716 (määräyksiä elastomeerien varastointia varten)! 

 

4.6 Pakkauksen käsittely 

Kuljetettava tavara on pakattu odotettaviin kuljetusolosuhteisiin nähden turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. 
Pakkaus suojaa komponentteja asennukseen saakka vaurioilta ja korroosiolta. 

► Poista pakkaus ja kuljetusvarmistimet vasta ennen asennusta. 

► Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevien paikallisten määräysten mukaan. 
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 HUOMIO! 
Väärästä hävittämisestä johtuvat ympäristövahingot! 

Pakkausmateriaalit ovat arvokkaita raaka-aineita ja niitä voidaan käyttää uudelleen tai käsitellä ja 
kierrättää järkevästi. 

– Hävitä pakkausmateriaali aina ympäristöystävällisesti. 

– Noudata paikallisia määräyksiä, ota tarvittaessa hävittämiseen erikoistuneen yrityksen 
tehtäväksi. 

 

 

 

5  Asennus ja käyttöönotto, purku 
 

 

5.1 Turvallisuusohjeet asennusta ja käyttöönottoa varten 
  

 VAROITUS! 
Väärästä asennuksesta ja käyttöönotosta johtuvat vaarat! 

Asennusvirheet voivat johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin. 

– Varmista, että asennettava venttiili sopii kyseisen käyttöalueen toimintaparametreihin. 

– Anna kaikki asennustyöt ja esimmäinen käyttöönotto vain laaja-alaisen kokemuksen 
omaavan asiantuntevan ammattihenkilöstön tehtäväksi. 

– Toiminnanharjoittajan määräystenmukainen käyttö kaikkia tämän käyttöohjeen tietoja 
noudattaen on sallittua vasta kirjattujen koeajojen jälkeen. 

          

 

5.2 Asento putkistossa  

► venttiilin nopeampi kuluminen estyy eikä venttiililevyn avautumiskulma rajoitu, kun venttiili asennetaan 
mahdollisimman kauas putken mutkasta tai pumpusta, koska laminaarinen virtaus alkaa uudelleen vasta n. 5 
kertaa putken nimelliskokoa (DN) vastaavan etäisyyden päästä tällaisesta virtaukseen vaikuttavasta 
elementistä. 
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Kuva 5-1: Asento putkistossa/1 

 

 

► Venttiiliä ei tule asentaa syvennykseen, jotta saostumat eivät heikennä moitteetonta toimintaa. 
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Kuva 5-2: Asento putkistossa/2 

 

5.3 Asennusasento 

5.3.1 Putken kulku 

Venttiili voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan putkeen.  

► Ota huomioon ohjeet akselin ja venttiililevyn suunnasta, kun venttiili asennetaan vaakasuoraan tai kaltevaan 
putkeen! 

 

5.3.2 Akselin suunta 

► Asenna ihannetapauksessa venttiiliä siten, että akseli on vaakasuorassa (akselin vaakasuora suunta). 

 

 HUOMIO! 

Akselin pystysuora suunta on sallittu vain, jos venttiilissä on painelaakeri erikoisvarusteena. → Luku 
3.3.2 

Venttiilin asianmukaista toimintaa ei voida taata, jos asennusmääräyksistä poiketaan. 
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5.3.3 Virtaus- ja painesuunta 

Rungon nuoren suuntaa vastaa painesuuntaa, joten paine on yleensä akselin puolella! Virtaus sallitaan 
molempiin suuntiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
                                                                                      

 

                                                                                           1     Painesuunta 

                                   2     Putkilaippa 

                                   3     Käyttöakseli 

                                   4     Venttiililevy 

                                   5     Laipparuuvit 

 

 

 

                                                  Kuva 5-3: Poikkileikkaus sulkuventtiili 

 

 

 

 

 

5.4  Venttiilin asennus ja purku 
 

 VAROITUS! 
Paineistetuista putkista johtuvat loukkaantumisvaarat! 

Asennustyöt saa tehdä vain koulutettu ammattihenkilöstö. Asennusvirheet voivat johtaa 
hengenvaarallisiin tilanteisiin. 

– Anna kaikki asennustyöt koulutetun ammattihenkilöstön tehtäväksi. 

– Katkaise väliaineiden virtaukset putkissa. 

– Alenna painetta, tyhjennä jäämät, noudata tarvittaessa jäähdytysaikoja. 

– Estä uusi paineistus. 

  

► Tarkasta epäpuhtaudet ennen putkiston, laipan tai hitsauspäiden kontaktipintojen, venttiililevyn tiivisteen ja 
rungon tiivistyslistan asennusta ja puhdista tarvittaessa. 

 

 HUOMIO! 
Kumipinnoitettujen venttiilien väärästä käsittelystä johtuvat omaisuusvahingot! 

Kumipinnan vauriossa ei kumipinnoituksen suojatoimintoa enää taata. 

– Käytä työkaluja kuljetus- ja asennustöissä vain suurella varovaisuudella. 

– Älä suorita kuljetus- ja asennustoimia alle 0 °C:n lämpötilassa, koska kumipinnoitteet 
ovat erityisen herkkiä mekaanisille vaikutuksille alhaisissa lämpötiloissa. 

 

 OHJE!  

Venttiililevyn on oltava hieman avatussa asennossa (toimitustila). 

Venttiililevyn asento ilmoitetaan vaihdelaatikon kannessa. 
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 OHJE!  

Venttiileissä, jossa on iskunrajoitin on rajoitin säädetty tehtaalla eikä sitä voi muuttaa. 

 
► Noudata venttiilin rungossa olevaa painenuolta! Nuolen suunta tarkoittaa painesuuntaa. 
     Väliaineen virtaus sallitaan molempiin suuntiin.  

► Aseta venttiili asentoon noudattamalla yllä mainittuja kuljetusohjeita → Luku 4.4 ja asennusasentoa → Luku 
5.3. 

 HUOMIO! 

Asenna venttiili vain yhdensuuntaisten putkilaippojen väliin ja jännitteettömäksi. 

 

5.4.1 Laippaliittimet   

1. Aseta venttiili paikalleen ja kiinnitä se (esim. nostovälineillä, puristimilla tai vastaavilla). 

2. Tarkasta putkilaippojen yhdensuuntainen asento; ruuvinreikien aukkojen on vastattava toisiaan. 

3. Aseta sopivat laippatiivisteet (noudata valmistajan asennusmääräyksiä). 

4. Käytä sopivia laipparuuveja (→ Luku 1.1 Tekninen tietolomake), aseta levyt, tarvittaessa jousialuslevyt 

ja mutterit ja kiristä ne jakoavaimella käsin viistoon. 

5. Tarkasta suunta, korjaa tarvittaessa ja kiristä kierteitetyt mutterit diagonaalisesti momenttiavaimella. 

6. Liitä toimilaite tarvittaessa. → Luku 5.5 

7. Tarkasta oikea asennus nostamalla putkiston painetta hitaasti. 

Venttiili on nyt käyttövalmis.  

 

Purkaminen 

Poista läppäventtiilin asennus päinvastaisessa järjestyksessä. 

 
 

5.4.2 Väliin kiinnitettävät venttiilit 

1. Aseta venttiili paikalleen ja kiinnitä se (esim. nostovälineillä, puristimilla tai vastaavilla).   

2. Tarkasta putkilaippojen yhdensuuntainen asento; ruuvinreikien aukkojen on vastattava toisiaan. 

3. Aseta sopivat laippatiivisteet (noudata valmistajan asennusmääräyksiä). 

4. Työnnä kierretangot putkilaippojen reikien läpi, aseta aluslevyt, tarvittaessa jousialuslevyt ja mutterit ja 
kiristä ne käsin diagonaalisesti jakoavaimella. 

5. Tarkasta suunta, korjaa tarvittaessa ja kiristä kierteitetyt mutterit diagonaalisesti momenttiavaimella. 

6. Liitä toimilaite tarvittaessa. → Luku 5.5 

7. Tarkasta oikea asennus nostamalla putkiston painetta hitaasti. 

Venttiili on nyt käyttövalmis.  

 

Purkaminen 

Poista läppäventtiilin asennus päinvastaisessa järjestyksessä. 

5.4.3 Paikoilleen hitsattavat venttiilit 

1. Aseta venttiili paikalleen ja kiinnitä se (esim. nostovälineillä, puristimilla tai vastaavilla). 

2. Hitsaa runko putkijohtoon. → Luku 1.1 Tekninen tietolomake 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Asennus ja käyttöönotto, purku 

26 Käyttöohje sulku- ja kuristusventtiilit           

 
 
 

 HUOMIO! 
Korkeista lämpötiloista johtuvat omaisuusvahingot! 

Jos hitsauslämpötila on liian korkea, tiivisteistukka voi vääntyä ja venttiili vuotaa. 

– Rungon tiivisteistukkaa on jäähdytettävä ulkopuolelta hitsauksen aikana. 

Ohje: Ei koske kuristusventtiilejä! 

 
 

3. Liitä toimilaite tarvittaessa. → Luku 5.5 

4. Tarkasta oikea asennus nostamalla putkiston painetta hitaasti. 

Venttiili on nyt käyttövalmis.  

 

Purkaminen 

Hitsattu venttiili voidaan irrottaa rikkomatta putkesta vain polttoleikkaamalla tai leikkaamalla lastuavasti. Työ 
vaatii henkilöstöltä erityisosaamista, ja se pitäisi antaa vain asiantuntevan ammattihenkilöstön tehtäväksi. 

  

5.4.4 Venttiilit ja lämmitysvaippa (erikoisvarustus) 

Lämmitysvaippaa voidaan käyttää suurissa ympäristön ja väliaineen välisissä lämpötilaeroissa. 
Lämmitysvaipan läpi virtaa lämmitysväliaine, jonka lämpötilaa säädellään ja joka tasapainottaa väliaineen 
toivotun lämpötilan. 

Lämmitysvaippa liitetään lämmitysväliaineen syöttöön liitäntätietojen mukaan. 

→ Luku 1.1 Tekninen tietolomake 

 

 

5.5 Toimilaitteen liitäntä 

5.5.1 Manuaalinen käyttö käsipyörällä 

 

 

Kuva 5-4: Sulkuventtiili ja manuaalinen käyttö käsipyörällä 

 

Käsipyörää manuaalisesti käytettäessä ei tarvita enää erityisiä toimenpiteitä; venttiili on heti asennuksen 
jälkeen käyttövalmis. 

 

 

 

 



 

  

  
Asennus ja käyttöönotto, purku 

  Käyttöohje sulku- ja kuristusventtiilit 27 
 

5.5.2 Sähköinen toimilaite 

 

 

Kuva 5-5: Sulkuventtiili sähköisellä toimilaitteella 

 

Tehtaalla asennetut sähköiset toimilaitteet ovat aina valmiita liitettäviksi. 

► Liitännän saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilöstö. 

► Ota laitteiston ohjausyksiköiden liitäntää varten toimilaitteen valmistajan käyttöohje huomioon, joka on osa 
tätä käyttöohjetta (→ Luku 1.1). Varmista ennen kaikkea, että käytössä on virtalähde, joka vastaa 
toimilaitteen tehoa. 
→ Luku 1.1 Tekninen tietolomake  

► Ota aina huomioon, että pääteasentojen KIINNI ja AUKI pysäytyksen on oltava liikkeestä riippuva kytkentä. 
Vääntömomentista riippuva kytkentä voi aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä. 

 

 

5.5.3 Pneumaattinen tai hydraulinen toimilaite 

 

 

Kuva 5-6: Sulkuventtiili pneumaattisella toimilaitteella 

 

Tehtaalla asennetut pneumaattiset tai hydraliset toimilaitteet on aina säädetty liitäntävalmiiksi. 

► Liitännän saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilöstö. 

► Ota laitteiston ohjausyksiköiden liitäntää varten toimilaitteen valmistajan käyttöohje huomioon, joka on osa 
tätä käyttöohjetta (→ Luku 1.1). Varmista ennen kaikkea, että käytössä on pneumaattinen tai hydraulinen 
liitäntä, joka vastaa toimilaitteen tehoa. → Luku 1.1 Tekninen tietolomake 

► Varmista ennen kaikkea, että ympäristön lämpötila sekä suurin ohajuspaine eivät ylitä toimilaitteen 
valmistajan käyttöohjeessa antamia ohjeita.  

► Varmista lisävarusteita, kuten esim. venttiileitä ja rajakytkimiä, asennettaessa, että nämä laitteet kiinnitetään 
siten, että ne on suojattu vedeltä, epäpuhtauksilta sekä mekaanisilta vaurioilta.  
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5.6 Käyttöönotto 

5.6.1 Edellytykset 

Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta venttiili voidaan ottaa käyttöön työprosessia varten: 

– Venttiilin asennus onnistui. → Luku 5.4  

– Sähköiset, pneumaattiset tai hydrauliset liitännät on tehty. → Luku 5.5 

– Vaara-alue on tarvittaessa rajattu ja merkitty. → Luku 2.7 

– Vaara-alueella ei ole ketään henkilöitä. 
 

5.6.2 Menettelytapa 

► Aseta hitaasti käyttötila perustana olevien parametrien mukaan (→ Luku 1.1 Tekninen tietolomake) ja 
tarkkaile venttiiliä mahdollisten vuotojen, irrallisten liitäntöjen, tärinän tai muiden toimintahäiriön merkkien 
osalta.  

 ► Keskeytä käyttöönotto tarvittaessa ja tarkasta, että kaikki asennustyöt on tehty 
     asianmukaisesti.  
 

5.6.3 Painekoe 

► Ota putkiston painekoetta varten huoneen lämpötila huomioon:  
     Painekokeessa ei saa ylittää tyyppikilvessä ilmoitettua painetta PT (→ Luku 3.4 Tyyppikilpi). 
 

► Ota standardi DIN EN 12266-1 huomioon putkiston painekoetta varten poikkeavissa lämpötiloissa. 
 

6 Käyttö 
 

6.1 Turvallisuusohjeet käytön aikana 
 

 VAROITUS! 
Virheellisestä käytöstä johtuva loukkaantumisvaara! 

Virheellinen asennus ja käyttöönotto voivat johtaa vakaviin loukkaantumisiin! 

– Asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu ja käyttäjän valtuuttama 
henkilöstö. 

– Varmista ennen kaikkien töiden aloittamista, että suojalaitteet on asennettu oikein ja ne 
toimivat moitteettomasti. 

– Älä koskaan ota suojalaitteistoja pois käytöstä. 

– Pidä aina työalue järjestyksessä! Käsittelyyn kuulumattomat ja ympäriinsä lojuvat 
materiaalit sekä tarpeettomat esineet ja työkalut ovat onnettomuuslähteitä. 

  

 
 

 VAROITUS! 
Liikkuvista komponenteista johtuva loukkaantumisvaara! 

Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. 

– Varmista ennen työn aloittamista, että vaara-alueelle pääsy on estetty kaikilta sivuilta 
ja merkitse alue selvästi. 

– Älä oleskele vaara-alueella laitteiston käydessä. 

– Älä ota turvalaitteistoja pois käytöstä. 

– Odota, että laitteiston osat pysähtyvät, ennen kuin työskentelet vaarapaikoissa. 
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 VAROITUS! 
Luvattomista henkilöistä johtuva loukkaantumisvaara! 

Opastamattomat henkilöt eivät ole tietoisia venttiilin aiheuttamista vaaroista ja voivat 
loukkaantua vakavasti. 

– Estä luvattomien henkilöiden pääsy alueelle eristämällä laitteiston vaara-alue. 

– Tarkkaile jatkuvasti vaara-aluetta laitteiston ollessa käynnissä ja varmista, ettei kukaan 
oleskele siellä. 

– Pidä luvattomat henkilöt poissa alueelta. Puhuttele heitä epävarmoissa tapauksissaja 
ohjaa heidät pois vaara-alueelta. 

– Keskeytä työ laitteistolla niin pitkäksi aikaa, kun luvattomat henkilöt ovat vaara-
alueella. 

  

 
 

6.2 Venttiilin käyttö 

 OHJE! 

Venttiililevyn asento ilmoitetaan vaihdelaatikon kannessa. 

 
   

6.2.1 Manuaalinen käyttö käsipyörällä 

► Sulje venttiili kääntämällä käsipyörää myötäpäivään. 

► Avaa venttiili kääntämällä käsipyörää vastapäivään. 

 
     

6.2.2 Sähköinen toimilaite 

► Venttiiliä sähköisellä toimilaitteella käytettäessä ota valmistajan käyttöohje huomioon, joka on osa tätä 
käyttöohjetta (→ Luku 1.1). 

 

6.2.3 Pneumaattinen tai hydraulinen toimilaite 

► Venttiiliä pneumaattisella tai hydralisella toimilaitteella käytettäessä ota valmistajan käyttöohje huomioon, 
joka on osa tätä käyttöohjetta (→ Luku 1.1).  

 

 OHJE! 

Venttiilit ovat osa koko laitteistoa ja niitä ohjataan sähköisiä, pneumaattisia tai hydraulisia 
toimilaitteita käytettäessä yhdessä muiden työprosessien kanssa ohjauspöydästä/valvomosta. 
Ohjelmoinnin ja liitännän tekee käyttäjä. 

 

6.3 Pysäytys hätätilanteessa 

Vaaratilanteissa on väliaineen virtaus pysäytettävä mahdollisimman nopeasti ja energiansyöttö katkaistava. 

 

Vaaratilanteessa 

1. Ilmoita asiasta käyttöpaikalla vastuussa oleville henkilöille. 

2. Tee putkijohtolaitteisto paineettomaksi. 

3. Sulje venttiili, jos mahdollista. 

4. Kytke tarvittaessa pääkytkin pois päältä ja estä uudelleenkäynnistyminen. 

5. Jos tarpeen, hälytä lääkäri ja palokunta. 

6. Pelasta loukkaantuneet henkilöt, aloita ensiaputoimet. 

7. Pidä pelastusajoneuvojen pääsytiet vapaina ja varmista ne. 
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Pelastustoimien jälkeen 

1. Ota yhteys vastuussa oleviin viranomaisiin, mikäli tarpeellista. 

2. Anna viankorjaus ammattihenkilöstön tehtäväksi. 

3. Tarkasta venttiilin tekninen kunto ennen uudelleenkäyttöönottoa perusteellisesti ja varmista, että kaikki 
turvalaitteistot on taas asennettu asianmukaisesti ja toimintakelpoisesti. 

 
 

  

7 Huolto 

Konrad Armaturentechnik GmbH:n toimittamat venttiilit ovat rakenteeltaan aina huoltovapaita. Huoltotyöt ovat 

tarpeen jäljempänä mainituissa erikoistapauksissa. 

Kaikki venttilit on asennuspaikasta riippumatta säännöllisesti 

– puhdistettava mahdollisista epäpuhtauksista. 

– tarkastettava ulkoiseen pinnoitteen vaurioiden osalta ja mahdollisesti parannettava. 

– tarkastettava mahdollisten vuotojen varalta. → Luku 8 

 

7.1 Voitele venttiilien laakerit 

nestelukolla:   → Luku 1.1 Tekninen tietolomake 

Likaantuneita aineita varten on laakereissa suojarenkaiden muodostama nestelukko. Kummassakin näistä 

laakereista on voitelunippa käyttö- ja vasta-akselin kauluksessa, jonka kautta nestelukkoja on voideltava 

käyttövaatimusten mukaan säännöllisesti (n. puolivuosittain).  

Käytä rasvaa, joka on luokiteltu standardin DIN 51502 mukaan ja jonka viskositeetti on NLG/luokka 2. 

 

 

Kuva 7-1: Nestelukko 
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7.2 Kiristä tiivistysholkki 

venttiileille, joissa on tiivistysholkin tiiviste:   → Luku 1.1 Tekninen tietolomake  

Käyttöparametreistä riippuen, erityisesti kuumissa väliaineissa, käytetään tiivistysholkin tiivistettä tarvittaessa 
akselin tiivisteenä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7-2: Tiivistysholkki 

 

Jos tiivistys tehdään tiivistysholkeilla, ne voidaan säätää uudelleen vuodoissa. Tiivistysholkit on säädetty ja 

esijännitetty tehtaalla (molemmin puolin sama) siten, että ne ovat tiivitä tunnetuille käyttöparametreille.  

Tiivistysholkin säätöalue on koosta riippuen n. 4-10 mm. Rengas on siksi säädettävä vain kohtuullisesti ja 

molemmin puolin tasaisesti. Yksittäisiä renkaita voidaan lisätä. 
 

→ Ota vuodoissa huomioon seuraavat vaiheet: 

1. Käytä käyttölaitetta AUKI- ja KIINNI-suuntiin niin, että akseli liikkuu ja tiivistysholkin renkaat liukuvat. 

2. Kiristä tiivistysholkkia tasaisesti molemmilta puolilta kummastakin mutterista, kunnes se on tiivis. 

 

7.3 Toimenpiteet onnistuneen huollon jälkeen 

Tee seuraavat vaiheet huoltotöiden päättymisen jälkeen ennen käynnistystä: 

1. Tarkasta, että kaikki aikaisemmin irrotetut ruuviliitokset ovat tiiviitä. 

2. Tarkasta, että kaikki aikaisemmin poistetut suojalaitteistot ja suojukset ovat taas asianmukaisesti 
paikoillaan. 

3. Varmista, että kaikki käytetyt työkalut, materiaalit ja muut varusteet on poistettu työalueelta. 

4. Puhdista työalue ja poista mahdollisesti vuotaneet aineet, kuten nesteet, käsittelymateriaalit ja muut. 

5. Varmista, että kaikki turvalaitteistot toimivat moitteettomasti. 

 

 

 

1 Mutteri 

2 Lautasjousi  

3 Tiivistysholkin rengas  

4 Vaarnaruuvi 

5 Tiivistysrenkaat 
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8 Häiriöt 
 

 
   

 VAROITUS! 
Väärästä vianmäärityksestä johtuva loukkaantumisvaara! 

Väärä vianmääritys voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin. 

– Korjaustöitä saavat suorittaa perehdytetty ja toiminnanharjoittajan valtuuttama 
ammattihenkilöstö. 

– Suorita kaikki työt venttiilin ollessa pysäytettynä. 

– Tee putkijohtolaitteisto paineettomaksi. 

– Katkaise energiansyöttö ennen kaikkien töiden aloittamista ja estä venttiilin 
uudelleenkytkeytyminen. 

– Huolehdi riittävästä asennustilasta ennen töiden aloittamista. 

– Noudata työalueella aina järjestystä ja puhtautta! Ympäriinsä lojuvat esineet, 
komponentit, työkappaleet ja työkalut sekä puhdistuslaitteet ovat onnettomuuksien 
aiheuttajia. 

– Tarkasta varaosien oikea asennus, jos komponentteja on vaihdettu. Asenna kaikki 
kiinnityselementit asianmukaisesti. Noudata ruuvien kiristysmomentteja. 

– Varmista ennen uudelleenkäynnistystä, että kaikki suojalaitteet on asennettu oikein ja 
toimintakykyisiä. 

– Varmista ennen uudelleenkäynnistystä, että henkilöitä ei oleskele vaara-alueella. 

     

 
              

 VAROITUS! 
Vääristä varaosista johtuva loukkaantumisvaara! 

Vialliset varaosat voivat vakavasti heikentää turvallisuutta ja aiheuttaa vahinkoja, 
toimintahäiriöitä ja jopa täydellisen rikkoutumisen. 

– Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia! 

 

 

8.1 Menettely vikatilanteessa 

1. Laukaise välittömästi koko putkijohtolaitteiston hätäpysäytys vikatilanteissa, joissa on välitön vaara 
henkilöille tai omaisuudelle. 

2. Katkaise kaikki energiansyötöt ja estä uudelleenkytkeytyminen. 

3. Ilmoita asiasta käyttöpaikalla vastuussa oleville henkilöille. 

4. Anna vian tyypistä riippuen vastuussa olevan ja valtuutetun ammattihenkilöstön selvittää syy ja korjata 
vika. 
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8.2 Vian korjaus 

 OHJE! 

Toimittamamme sulku- ja kuristusventtiilit ovat rakenteeltaan lähes huoltovapaita. Jos vikoja 
ilmenee, joita ei voi poistaa kuvatuilla toimenpiteillä, ota yhteys valmistajaan, jotta 
tarpeellisista toimenpiteistä voidaan sopia henkilökohtaisesti. 

 

                         Konrad Armaturentechnik GmbH 
                         Seilfahrt 67 
                         44809 Bochum 
                         SAKSA 
 
                         Puh:   +49 234 52635 
                         Faksi:   +49 234 52660 
 
                         S-posti: info@konrad-armaturen.de 
                         Internet: www.konrad-armaturen.de 

 

► Vian korjaaminen on annettava tehtäväksi vain henkilöille, joille valmistaja on antanut kattavat 
ohjeet laitteiston rakenteesta ja toiminnasta, jotka on koulutettu vaadittuihin tehtäviin ja jotka 
käyttäjä on valtuuttanut tämän käyttöohjeen vaatimusten mukaisesti. 

  

 

8.2.1 Häiriötaulukko 

Venttiilityyppi Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide 

A Venttiililevy vuotaa Vieras esine virtauksessa Avaa ja sulje levy useasti, mieluiten 
väliaineen virratessa 

  Älä sulje levyä kokonaan Käytä käsipyörää myötäpäivään 

Sähköisessä toimilaitteessa: Tarkasta 
vääntömomentti ja ajoasetus 

Pneumaattisessa, hydraulisessa tai 
sähkötoimilaitteessa: Tarkasta toimilaitteen 
toimivuus 

  Tiiviste tai tiivisteistukka 
vaurioitunut 

Korjaus valmistajan luona 

A, D Akselien vuoto Tiivistyselementit ovat 
kuluneet kovan käytön tai 
iän vuoksi 

Venttiileille, joissa on tiivistysholkin tiiviste: 

Kiristä tiivistysholkin tiiviste. 
(→ Luku 7.2) 

Korjaus tarvittaessa valmistajan luona 

A, D Venttiilevyä ei voi 
liikuttaa 

Toimilaite viallinen Ota yhteys venttiilin valmistajaan 

A 

 

 

Venttiililevyä ei voi 
avata 

Läppäventtiili on juuttunut 
kovan sulkeutumisvoiman 
istukkaan. 

Pura venttiili ja irrota venttiililevy 
mekaanisesti istukasta, tarkasta 
kuristusventtiilin/toimilaitteen säätö 

file://///KONRAD-SRV-01/Technik/K2%20Konstruktion%20&%20Entwicklung/7.Betriebsanleitung/Neue%20BA%20nach%20MRL/info@Konrad-Armaturen.de
file://///KONRAD-SRV-01/Technik/K2%20Konstruktion%20&%20Entwicklung/7.Betriebsanleitung/Neue%20BA%20nach%20MRL/info@Konrad-Armaturen.de
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  Käytä käsipyörää määräystenmukaisesti Älä 
tuota sallittua suurempaa vääntömomenttia. 

Sähköisessä toimilaitteessa: Tarkasta 
vääntömomentti ja ajoasetus 

Pneumaattisessa, hydraulisessa tai 

sähkötoimilaitteessa: Tarkasta toimilaitteen 

toimivuus 

 

 

 Läppäventtiili on juuttunut 
vieraan esineen vuoksi 
istukkaan 

Pura venttiili ja irrota venttiililevy mekaanisesti 

istukasta, poista vieras esine 

 Venttiililevyä ei voi 

sulkea 
Vieras esine virtauksessa Avaa ja sulje läppä useasti, mieluiten 

väliaineen virratessa 

 

 

Uudelleen käyttöönotto häiriön jälkeen 

Vianmäärityksen jälkeen: 

1. Palauta hätäseis-laitteistot. 

2. Kuittaa virheilmoitus tai häiriö ohjauksesta. 

3. Varmista, ettei ketään oleskele vaara-alueella. 

4. Käynnistä kappaleen ”käyttö” ohjeiden mukaan. 

 

 

9 Hävittäminen 

 HUOMIO! 
Väärästä vaarallisten aineiden käsittelystä johtuvat ympäristövahingot! 

Vaarallisten aineiden väärä tai välinpitämätön käyttö voi johtaa vakavaan ympäristön 
likaantumiseen. 

– Kaikki vaaralliset aineet on aina hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti, anna 
tarvittaessa erikoisyrityksen tehtäväksi. 

 

Purkamisen jälkeen on venttiilit kierrätettävä, mikä on käytetyillä materiaaleilla lähes sataprosenttisesti mahdollista. 

Käyttöiän aikana hävitettävät käyttöaineet on hävitettävä yrityksen toimipaikalla voimassa olevien 
ympäristömääräysten mukaan. 

 
    rt
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                                          Laatu 

Perinteistä ja laadusta tinkimättä. 
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