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1 Информация за ръководството за експлоатация 
 

1.1 Съставни части на ръководството за експлоатация 

Това ръководство за експлоатация включва следните приложими документи съгл. DIN 82079: 

– Техническа спецификация, която е предоставена заедно с доставената от производителя 
документация,  

– Декларация за съответствие, която е предоставена заедно с доставената от производителя 
документация, както и  

– при необходимост ръководство за експлоатация на свързан с арматурата компонент на външен 
производител, напр. на електрическо сервозадвижване.  

Възможно е еднозначно причисляване въз основа на обозначението на типа. 
 

1.2 Защита на авторските права 

Това ръководство за експлоатация е със защитени авторски права. 

Неоторизираното предоставяне на ръководството на трето лице, размножавания по всякакъв начин и под 
всякаква форма, дори и на части от него, както и използването и/или съобщаването на съдържанието, не 
са разрешени без писмено разрешение на издателя. 

Неспазването на тези изисквания води до задължение за обезщетение. Запазваме си правото за 
предявяване на допълнителни претенции. 

 

1.3 Съдържание на ръководството за експлоатация 

Ръководството за експлоатация предоставя важни указания за безопасната и ефективна работа с 
арматурата.    Предпоставка за безопасна работа с арматурата е спазване на всички посочени указания 
за безопасност и инструкции за начина на действие. Затова преди започването на всякакви работи 
персоналът трябва внимателно да е прочел и разбрал това ръководство за експлоатация.  

Ръководството е предназначено за лица, които имат съответната професионална квалификация да 
разберат ръководството и да извършват описаните дейности. 

Освен това трябва да се спазват регионалните предписания за предпазване от злополуки, валидни на 
мястото на използване на арматурата, и общите правила за безопасност. 

Фигурите в това ръководство служат за принципно разбиране и могат да се различават от 
действителното изпълнение на арматурите. От това не могат за произтичат претенции. 

 

1.4 Допълнителна информация 

Ако Ви е необходима допълнителна информация извън рамките на настоящото ръководство или имате 
открити въпроси, ние естествено сме с удоволствие на Ваше разположение. Нашите данни за контакт ще 
намерите на задната страна на последната страница на това ръководство за експлоатация. 

 

1.5 Знаци, съкращения, понятия 

В този документ се използват знаци, съкращения и специализирани термини със следното значение: 

→ Виж по-долу 

–  Изброяване  

► Инструкция за действие, предшествана от инструкцията 

1.  Стъпка за действие, ако то трябва да се извършва в определена последователност 

ДСН ДИРЕКТИВА 2014/68/EС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 февруари 2014 за 
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара             
на обикновени съдове под налягане (Директива за съоръжения под налягане) 

ЛПС лични предпазни средства 

 

Съкращения, използвани върху фирмената табелка → глава 3.3 Фирмена табелка 
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1.6 Предупредителни указания и указания за безопасност 

Предупредителните указания и указанията за безопасност в ръководството са обозначени с пиктограми и 
са откроени в блокове на сив фон. Те се въвеждат допълнително със сигнални думи, които изразяват 
размера на щетата.  

Предупредителните указания и указанията за безопасност са структурирани както следва: 
    

 СИГНАЛНА ДУМА! 
Произход на опасността. 

Последствия при неспазване на опасността. 

– Ръководство за начина на поведение за избягване на опасността. 
 

 

Значение на сигналните думи 
 

  

 ОПАСНОСТ! 

… указва непосредствена опасност, която води до смърт или тежки наранявания, ако 
не се избягва. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

… указва възможна опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки 
наранявания, ако не се избягва. 

 

 

 

 ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! 

… указва възможна опасна ситуация, която може да причини леки наранявания, ако 
не се избягва. 

       

 

 ВНИМАНИЕ! 
… указва възможни материални и екологични щети и как те могат да бъдат избегнати. 
 

 

Специални указания за безопасност 

За посочване на специални опасности се използват следните пиктограми в комбинация с указания за 
безопасност: 

 
    

 … обозначава опасности от електрически ток. 

При неспазване на указанията за безопасност съществува опасност от тежки или 
смъртоносни наранявания. 

  

 

  

 … обозначава опасности от премазване. 

При неспазване на указанията за безопасност съществува опасност от тежки 
наранявания, особено на движещите се части на тялото. 

       

 

  

 … обозначава опасности от горещи повърхности. 

При неспазване на указанията за безопасност съществува опасност от изгаряния и 
тежки кожни наранявания от високата температура. 

  

 

 … обозначава заплаха от опасни вещества с висок риск от пожар и експлозия в 
работни помещения или складове. 

При неспазване на указанията за безопасност съществува опасност от тежки или 
смъртоносни нараняванияпоради възпламеняване на горими вещества или запалване 
на експлозивни прахове, газове, пари или мъгли. 
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► Спазвайте непременно всички предупредителни указания и указания за безопасност! 

► По време на работа действайте винаги предпазливо, за да избегнете злополуки, травми или 
материални щети! 

 

Специални обозначения в инструкциите за начина на действие 

 

 Обозначава графични представяния на възможни или препоръчани начини на употреба. 

 

 Обозначава графични представяния на забранени от производителя начини на употреба. 

 

Съвети и препоръки 
 

    

 УКАЗАНИЕ! 

… откроява съвети и препоръки, както и информация, за ефективна и безаварийна 
експлоатация. 

 
 

1.7 Ограничаване на отговорностите 

Всички информации и указания в това ръководство са съставени при съблюдаване на валидните 
стандарти и разпоредби, както и въз основа на нашите дългогодишни знания и опит съобразно 
актуалното ниво на техниката. 

Производителят не поема отговорност за повреди въз основа на: 

– неспазване на ръководството 

– употреба не по предназначение 

– използване на недостатъчно обучен и инструктиран персонал 

– самоволни преустройства 

– технически промени 

– употреба на неразрешени резервни части 

Действителният обем на доставката може да се различава от посочените тук разяснения и изображения 
в случай на използване на допълнителни опции за поръчка, при специални изпълнения или въз основа на 
най-нови технически промени. 

Валидни са съгласуваните в договора за доставка задължения, Общите търговски условия, както и 
условията за доставка, посочени от производителя, а също и действащите към момента на сключване на 
договора законови положения. 

  

Запазваме си правото на технически промени в рамките на подобряването на потребителските свойства 
и на по-нататъшното усъвършенстване. 

 

Гаранция 

Гаранционният срок започва с предаването на арматурата в изправно състояние. Ако са договорени 
срокове, различаващи се от законовата гаранция, ще ги намерите в потвърждението на поръчката. 

 

Гаранционни условия 

Гаранционните условия съответстват – съобразно общите търговски условия на производителя – на 
законовите положения относно гаранцията. При наличие на различаващи се гаранционни условия 
последните трябва да се определят евентуално в отделен договор. 

 

Бързоизносващи се части 

Бързоизносващите се части, които подлежат на износване и при употреба по предназначение, като 
например уплътнителните елементи, се изключват от претенции за обезпечаване и гаранция. 
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2 Безопасност 

Тази глава дава обзор за важни аспекти на безопасността за защита на персонала от възможни опасности 
и за безопасна и безаварийна експлоатация. 

При неспазване на споменатите инструкции за начина на действие, предупредителните указания и 
указанията за безопасност могат да възникнат значителни опасности. 

 

2.1 Употреба по предназначение 

Клапата е предвидена изключително за монтиране и използване в технологични съоръжения. Тя служи 

за управление на потока на определена среда в тръбопроводна система.  

 
 

 ОПАСНОСТ! 
Опасност от употреба не по предназначение! 

Всяка друга употреба на арматурата, различна от тази по предназначение, може да 
доведе до животозастрашаващи ситуации. 

– Използвайте арматурата принципно само по предназначение съгласно данните в 
това ръководство за експлоатация, най-вече при спазване на посочените в 
Техническата спецификация граници на приложение. 

      → Глава 1.1 Техническа спецификация        
      → Глава 3.4 Фирмена табелка 

– Въздържайте се от всяко друго допълнително или различно използване на 
арматурата. 

– Въздържайте се от преустройство, пренастройване или промяна на 
конструкцията или на отделни части на оборудването на арматурата. 

 

 
  

2.2 Предвидима неправилна употреба 

Арматурата трябва да се използва само с известните експлоатационни параметри. 

→ Глава 1.1 Техническа спецификация 

 
 

 ОПАСНОСТ! 
Опасност от неправилна употреба 

Неправилната употреба на арматурата може да доведе до животозастрашаващи 
ситуации за хора и да причини тежки материални щети. 

– Въздържайте се от всяка неправилна употреба на арматурата. 

– Никога не се качвайте на арматурата по време на експлоатацията. 

– Ако една арматура е оборудвана със задвижване с електродвигател, 
пневматично или хидравлично задвижване, принадлежащите – също и главните 
– предпазни устройства не трябва да се изключват или шунтират. 

   

 
 

2.3 Забрана на самоволни преустройства 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от самоволни преустройства! 

Самоволните преустройства на арматурата могат да доведат до опасни ситуации за 
хора и да причинят тежки щети. 

– Въздържайте се от преустройство, пренастройване или промяна на 
конструкцията или на отделни части на оборудването на арматурата. 
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2.4 Отговорности 
 

2.4.1 Отговорност на ползвателя 

Ползвател 

Ползвател е всяко физическо или юридическо лице, което използва арматурата или я предоставя на 
трето лице и по време на използването носи отговорност за безопасността на потребителя, персонала 
или на третото лице. 

 

Задължения на ползвателя 

Арматурата се използва в промишления сектор. Затова ползвателят на арматурата подлежи на 
законовите задължения за безопасност на работата. 

Наред с предупредителните указания и указанията за безопасност в това ръководство, трябва да се 
спазват валидните за областта на приложение на арматурата разпоредби за безопасност, предпазване 
от злополуки и екологични разпоредби. 

 

Ползвателят трябва най-вече 

– да се информира за валидните правила за безопасна работа. 

– чрез оценка на риска да определи възможните допълнителни опасности, които възникват на 
мястото на използване на арматурата поради специалните условия на приложение. 

– да реализира под формата на инструкции за експлоатация необходимите изисквания за поведение 
за експлоатацията на арматурата на мястото на използване. 

– през цялото време на използване на арматурата да проверява редовно дали изготвените от него 
инструкции за експлоатация съответстват на актуалното ниво на нормативната база. 

– при необходимост да съгласува инструкциите за експлоатация с новите разпоредби, стандарти и 
условия на използване. 

– да регулира задълженията за инсталирането, обслужването, поддръжката и почистването на 
арматурата ясно и недвусмислено. 

– да се погрижи за това, всички служители, които работят с арматурата, да са прочели и разбрали 
ръководството за експлоатация. Освен това през редовни интервали от време той трябва да 
обучава персонала за работата с арматурата и да го информира за възможните опасности. 

– да предоставя на персонала, натоварен с работата по арматурата, предписаните и препоръчани 
предпазни средства и да следи за постоянното спазване на задължението за носенето им.  
→ Глава 2.6 

– да осигури необходимите свободни пространства и достатъчно осветление за безопасна работа, 
както и постоянен ред и чистота на мястото на поставяне на арматурата и нейното обкръжение. 

 

Освен това ползвателят е отговорен за това, арматурата 

– да се използва само по предназначение.   → Глава 2.1 

– да е винаги в технически изправно състояние. 

– да се поддържа в изправност съобразно посочените указания за поддръжка.   → Глава 7 

– всички предпазни устройства на арматурата да се проверяват редовно за комплектност и 

функционална годност. 

 
   

2.4.2 Отговорност на персонала 
 

Арматурата се използва в промишления сектор. Затова персоналът подлежи на законовите задължения 
за безопасност на работата. 

Наред с предупредителните указания и указанията за безопасност в това ръководство, трябва да се 
спазват валидните за областта на приложение разпоредби за безопасност, предпазване от злополуки и 
екологични разпоредби. 
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По-специално персоналът трябва 

– да е прочел и разбрал ръководството за експлоатация преди започване на работата. 

– да следва инструкциите за експлоатация на ползвателя. 

– да спазва указаните задължения за обслужването, поддръжката и почистването на арматурата. 

– да се информира за валидните правила за безопасна работа, а най-вече да използва предписаните 
и препоръчани предпазни средства. 

 

Освен това всеки, работещ с арматурата, е отговорен в своя обем от задължения за това, 
арматурата 

– да е винаги в технически безупречно състояние. 

– да се поддържа в изправност съгласно посочените указания за поддръжка. 

– всички предпазни устройства да се проверяват редовно за комплектност и функционална годност. 

 
  

2.5 Изисквания към персонала 
  

2.5.1 Квалификации 

Специализиран персонал 

Специализиран персонал са лица, които са обучени подробно и доказуемо от ползвателя за 
възложените им задачи и възможни опасности и имат необходимата професионална квалификация. 

 

Компетентен специализиран персонал  

Компетентен специализиран персонал са лица, които са придобили и доказали специфичен опит, 
знания и умения за безопасно извършване на дейности в специални отрасли на техниката (напр. 
електротехника, хидравлика, пневматика, заваряване, закрепване на товари). 

 
      

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване и заплаха от материални щети при недостатъчна 
квалификация! 

Неправилната работа може да доведе до значителни травми на хора и материални 
щети. 

– Арматурата трябва да се транспортира, инсталира, обслужва и поддържа само 

от специализиран персонал.   

– Специални работи трябва да се извършват само от компетентен 
специализиран персонал. 

– Лица, върху чиято способност за реакция е оказано въздействие, напр. чрез 

наркотици, алкохол или медикаменти, не трябва да извършват никакви работи. 

   
 ► При назначаването на персонал винаги съблюдавайте отнасящите се за възрастта и професията   

     разпоредби, валидни на мястото на извършване на работата. 

  
     

2.5.2 Инструктаж 

Преди започване на работата всеки оператор трябва да получи от ползвателя разяснения относно 
възложените му дейности и възможни опасности при работата. За оператор се счита всяко лице, което 
упражнява всякаква дейност по арматурата. 

Преди започване на работата всеки оператор трябва внимателно да е прочел и разбрал това 
ръководство за експлоатация. 

► Повтаряйте инструктажите на редовни интервали. 

► Протоколирайте доказуемо всеки инструктаж на персонала.  

► Съхранявайте ръководството за експлоатация на достъпно място за оператора. 
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2.5.3 Неупълномощени лица 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване на неупълномощени лица! 

Неупълномощените лица не познават опасностите в работната зона на арматурата и 
могат да наранят тежко себе си и други хора. 

– Неупълномощени лица не трябва да влизат в работната зона на арматурата. 

– В случай на съмнение разговаряйте със съответните лица и ги изведете от 
работната зона на арматурата. 

– Прекъснете работата, докато в работната зона на арматурата се намират 
неупълномощени лица. 

 

 

За неупълномощено лице се счита всяко лице, което 

– не е прочело това ръководство за експлоатация или го е прочело отчасти, или не го е разбрало 

добре. 

– не изпълнява квалификационните изисквания, необходими за дейностите по арматурата. 

– не е получило инструктаж от ползвателя или негов пълномощник за дейността си по арматурата 
и/или не му е възложена работа. 

 
  

2.6 Лични предпазни средства 

Да се носят при всички работи 
    

 

Защитно работно облекло 

плътно прилегнало работно облекло с малка устойчивост на разкъсване, с тесни ръкави и 
без издадени части, предимно за защита от завличане от подвижни части на арматурата 

Не носете пръстени, верижки или други бижута. 
    

 

Защитни обувки 

за защита на краката от наранявания от падащи части и срещу подхлъзване и падане 
върху хлъзгава основа 

        

 

Да се носят при специални работи 

При някои работи (напр. заваряване) е необходимо да се носи специално защитно работно облекло и 
допълнителни предпазни средства. В разделите на ръководството има специални указания за това.  

    

 

Промишлена защитна каска 

за защита от наранявания на главата от падащи или движещи се хаотично наоколо части 
или материали. 

  

 Защита на слуха 

за защита от увреждания на слуха 

 Защитни ръкавици / термоустойчиви ръкавици 

за защита на ръцете от протриване, ожулване, драскотини, охлузване, пробождане или 
подобни кожни наранявания, както и от изгаряния при контакт с горещи повърхности 

 Защита на лицето 

за защита на очите и лицето от технологични газове, пламъци, искри или жарава, както и 
горещи частици или отработени газове 
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2.7 Остатъчни рискове 

За арматурата е направена оценка на риска. Установените при това рискове и опасности са били 
отстранени или намалени, доколкото е възможно. Въпреки това от арматурата произтичат остатъчни 
рискове, които са описани в следващия раздел. 

► Непременно спазвайте предупредителните указания и указанията за безопасност, посочени тук и в 
главите за начина на действие, за да избегнете възможни увреждания на здравето и опасни ситуации. 

 
   

2.7.1 Рискове от механични опасности 

Опасност от премазване от подвижни конструктивни части 
  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от премазване! 

По време на експлоатацията подвижните конструктивни части могат да  
премажат части на тялото! 

– Евент. определете опасна зона и не влизайте в нея по време на 

експлоатацията. 

– Извършвайте работи по инсталацията и поддръжката, както и по       
отстраняване на повреди, винаги с особено внимание и                  
предпазливост спрямо местата с опасност от премазване.       

– При транспортиране и изолационни работи управлявайте наклона 
 на корпуса така, че да се избегне ненужно движение на свободно  
въртящия се диск на клапата.  

– През това време не вкарвайте ръцете си в зоната на движение на                
диска на клапата. Дискът на клапата може да се затвори внезапно. 

  

 

Опасност от нараняване при работи по поддръжката 
  

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване вследствие неупълномощено пускане в 
действие/повторно включване! 

При работи по компоненти, констр. групи или отделни конструктивни                       
части хората, намиращи се на опасните места, могат да бъдат                                   
наранени вследствие неупълномощено пускане в действие/повторно                        
включване на електрозахранването. 

– Преди започване на работите прекратете работата на арматурата. 

– Осигурете арматурата срещу неупълномощено пускане в действие.  
(напр. чрез предупредителна табелка на управлението) 

 

Сгъстен въздух 
    

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Опасност от нараняване от сгъстен въздух! 

При повреди, неправилно функциониране или неправилно обслужване, от 
тръбопроводи или отделни конструктивни части може да изтече въздух под         
високо налягане и да доведе до тежки наранявания, напр. на очите. 

– Възлагайте извършването на работи по конструктивни части,            
провеждащи сгъстен въздух, само на компетентен специализиран         
персонал. 

– Преди започване на работи по поддръжката или по привеждане в 
изправно състояние оградете съоръжението за сгъстен въздух,  
изключете го и го осигурете срещу повторно включване.  
Изпуснете налягането от конструктивните части, провеждащи  
сгъстен въздух. Разтоварете напълно хидроакумулатора. 

– Никога не променяйте настройките на налягането над 
максимално допустимите стойности.         



 

  

  
Безопасност 

  Ръководство за експлоатация Обратни клапи         9 
 

  

Напорни маркучи 
  

 

 

 

 

 

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! 
Опасности от нараняване поради дефектни или стари напорни маркучи! 

Дефекти или маркучи и връзки, станали порьозни поради остаряване,  
могат да се спукат и да доведат до злополуки поради внезапно освобождаване             
на намиращи се под налягане среди. 

– Проверявайте редовно чрез визуален контрол всички напорни маркучи 
и техните връзки за изправно техническо състояние, 
неподвижни съединения, места на течове, пукнатини и външни повреди. 

– При установяване на недостатъци незабавно прекратете работата на 
арматурата и възложете ремонта на компетентен специализиран                 
персонал. 

– Не употребявайте отново напорни маркучи, които вече са били  
използвани. 

– При подмяна на напорните маркучи внимавайте новият 
напорен маркуч да е с подходящ размер и да може да поеме 
натоварванията, възникващи в контура под високо налягане.         

 

Напорни тръбопроводи и конструктивни части 
    

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Опасност от нараняване от намиращи се под налягане тръбопроводи и 
конструктивни части! 

При работи по намиращи се под налягане тръбопроводи и конструктивни               
части, както и при повреди на намиращи се под налягане тръбопроводи или 
конструктивни части, могат да изтекат среди под високо налягане и да  
предизвикат наранявания. 

– Работите трябва да се извършват само от компетентен специализиран 
персонал. 

– Преди започване на работите най-напред изпуснете налягането от 
нагнетателното съоръжение, разтоварете хидроакумулатора и                          
проверете нагнетателното съоръжение за липса на налягане. 

– Спазвайте винаги допустимите настройки за налягането. 

– При установяване на неуплътнености или повреди на напорни                 
тръбопроводи или конструктивни части веднага затворете, съответно 
изключете арматурата и я осигурете срещу повторно включване.         

  

 

Процеси на повдигане и транспортиране 
            

 

 

 

 

ОПАСНОСТ! 
Опасност за живота при процеси на повдигане и транспортиране! 

Падащи товари или части от тях могат да убият хора. 

– Използвайте само подемни и транспортни приспособления, както и 
товарозахватни, крепежни и застопоряващи средства в изправно 
техническо състояние и с достатъчна товароподемност. 

– Преди всяко стартиране на процеси на повдигане и транспортиране 
проверявайте сигурното закрепване на захванатия товар и надеждното 
функциониране на крепежните и застопоряващите средства. 

– Осъществявайте процеси на повдигане и транспортиране винаги само 
под ръководството и указанията на лице, извършващо надзор. 

– Възлагайте осъществяването на процеси на повдигане и транспортиране 
винаги само на компетентен специализиран персонал. 

– Никога не стойте под повдигнат товар. 

– При необходимост определете опасна зона и не влизайте в нея по време на 

      експлоатацията.         



  

  

Безопасност 

10          Ръководство за експлоатация Обратни клапи           

  

Работи с конструктивни части, разположени високо 
    

 

 

 

 

ОПАСНОСТ! 
Опасност от падане! 
Опасност от нараняване от падащи предмети! 

При работи с конструктивни части, разположени високо, необезопасени 
лица могат да паднат или хора могат да бъдат наранени от падащи предмети. 

– При работи по конструктивни части на голяма височина винаги 
използвайте стабилна стълба или подемна работна платформа с  
парапет. 

– Обезопасявайте срещу падане хора, инструменти, помощни средства, 
резервни части и всички незакрепени предмети, разположени високо. 

– При необходимост определете опасна зона и не влизайте в нея 
по време на експлоатацията. 

– По време на експлоатацията не се качвайте върху арматурата.         
       

 

Остри ръбове и остри ъгли 
  

 

 

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! 

Опасност от нараняване от ръбове и ъгли! 

Остри ръбове и остри ъгли могат да причинят ожулване, охлузване 
и порязване. 

– При работи в близост до остри ръбове и остри ъгли винаги 

процедирайте с повишено внимание. 

 

Замърсяване, оставени в безпорядък предмети 
    

 ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ!  

Опасност от спъване поради замърсяване и безредие! 

Замърсяванията и оставените в безпорядък предмети създават източници на 
подхлъзване и спъване могат да доведат до значителни наранявания. 

– Поддържайте работната зона винаги подредена и чиста. 

– Отстранявайте ненужни инструменти и предмети. 
       

 

2.7.2 Рискове от електрически опасности 

Електрически ток 

При експлоатация на арматурата с електрическо сервозадвижване 
→ Глава 1.1 Техническа спецификация   

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност за живота от електрически ток! 

Докосването на намиращи се под напрежение части може да доведе до смърт. 
Повреда на изолацията или на отделни конструктивни части може да бъде 
животозастрашаваща. 

– Преди започване на работи по електрооборудването изключете електрическото 
съоръжение от мрежата. Проверете липсата на напрежение! 

– Преди работи по поддръжката, почистването и ремонтни работи            
изключете електрозахранването и осигурете съоръжението срещу           
повторно включване. 

– При повреди на изолацията изключете веднага електрозахранването 
и разпоредете ремонт. 
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– Не шунтирайте и не извеждайте от действие предпазители. 

– При подмяната на дефектни предпазители винаги внимавайте за правилни 
данни за силата на тока. 

– Не допускайте намокряне и навлажняване на намиращи се под напрежение 
части. 

– Всички работи по електрическото съоръжение трябва да се извършват 
принципно само от компетентен специализиран персонал.  

     
  

2.7.3 Рискове от термични опасности 
 

Горещи експлоатационни материали 

При преминаването на горещи среди или при оборудване на арматурата с нагревателен кожух 
→ Глава 1.1 Техническа спецификация   

   

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Опасност от изгаряне от горещи експлоатационни материали! 

Горещите експлоатационни материали или среди могат да причинят 
изгаряне при контакт с кожата. 

– При всички работи носете съответно защитно работно облекло. 

– Преди боравене с експлоатационни материали измерете  
температурата им, евент. оставете експлоатационния материал и  
съда да се охладят до под +50 °C. 

– Обърнете внимание на температурата на потока от горещи среди 
(напр. водна пара), оставете конструктивните части да се охладят до              
под +50 °C. 

– При необходимост определете опасна зона и не влизайте в нея по време на  

     експлоатацията. 
     

 

Горещи повърхности 

При преминаването на горещи среди или при оборудване на арматурата с нагревателен кожух: 
→ Глава 1.1 Техническа спецификация   

  

 

 

 

 

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! 

Опасност от изгаряне от горещи повърхности! 

Контактът с горещи конструктивни части може да причини изгаряния. 

– При всички работи в близост до горещи конструктивни части носете 
съответно защитно работно облекло, най-вече термоустойчиви  
ръкавици. 

– Преди всички работи оставете горещите конструктивни части да 
се охладят до под +50 °C. 

– При необходимост определете опасна зона и не влизайте в нея по време на 

експлоатацията.  
    

 

 

2.7.4 Рискове от шум 

Шум 
    

 

 

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! 

Нарушения на слуха от шум! 

При отделни работи евентуално възникват шумови натоварвания, които водят 
до временни нарушения на слуха. 

– Винаги следвайте предупредителните сигнализации. 
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2.7.5 Рискове от материали и субстанции 

Опасни вещества 
   

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване при боравене с опасни вещества! 

Опасните вещества могат да доведат до отравяния или кожни раздразнения. 

– Вземете под внимание сертификата за безопасност и указанията на 
производителя или ползвателя. 

– Избягвайте разсипване и разпръскване. 

– По време на работа не яжте, не пийте и не пушете. 

– Избягвайте контакта с кожата и очите.  
            

 

2.7.6 Рискове поради неспазване на ергономични принципи 

Неправилно положение на тялото, особени усилия 
    

 ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! 
Увреждания на здравето поради неправилно положение на тялото! 

Неправилното повдигане на тежки конструктивни части и неестественото положение 
на тялото по време на работа може да причини здравословни проблеми. 

– Винаги повдигайте тежките конструктивни части заедно с няколко други лица. 

– Извършвайте работи по ниско разположени конструктивни части винаги 
клекнал, а не в наведено положение. 
При клякане използвайте защита за клякане, при сядане – възглавница за 
сядане. 

– При работа с високо разположени конструктивни части работете, като държите 
тялото си в изправено положение. 

– При всички работи използвайте технически изправни инструменти, които са 
подходящи за безопасно извършване на работата. 

  

 

    

2.7.7 Рискове от открит огън 

Горещи или възпламеняващи се среди 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Опасност от нараняване от открит огън! 

При преминаването на среди с високи температури или възпламеняващи се среди 
може да се стигне до появата на открит огън. 

– Проверявайте редовно арматурата за течове и евент. ги отстранявайте.  

→ Глава 8 

– Поддържайте арматурата винаги чиста. Отстранявайте остатъци от 
обработката, отпадъци, замърсяване, празни съдове, парцали и т.н.                          
след завършване на работите. 

– Не съхранявайте празни или пълни опаковки, както и насипни                        
материали, в междинни пространства или върху конструктивни                             
части и компоненти. 

– Смазвайте лагерите съгласно данните за поддръжка на кратки                    
интервали съобразно натоварванията, за да избегнете прегряване. 

– Проверявайте редовно електрическите инсталации за изправно                  
състояние. Възлагайте незабавно на електроспециалисти ремонта                            
на дефектните инсталации и уреди или ги сменяйте. 

– При експлоатация в потенциално взривоопасна среда (ATEX):                      
Извършете анализ на източниците на възпламеняване! 

– При необходимост определете опасна зона и не влизайте в нея по време на 

експлоатацията. 
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Заваръчни работи  
   

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Опасност от пожар и нараняване поради заваръчни работи! 

От разпръскващите се капки от разтопен метал по време на заваряването  
могат да бъдат причинени наранявания или да бъдат възпламенени материали. 

– Определете опасна зона и по време на експлоатацията не влизайте                  

в нея без специални ЛПС. 

– За заваръчни работи или работи за запояване носете специални ЛПС!  
→ Глава 2.6 

– За заваръчни работи или работи за запояване оборудвайте 
място за заваряване при съблюдаване на местните разпоредби 
за безопасност. 

– Затворете, съответно изключете, арматурата и я осигурете срещу  
повторно включване. 

– Отстранете възпламеняващите се материали и предмети 
от обкръжението на мястото за заваряване. 

– Уплътнете неуплътнените места на линиите и връзките за грес и                     
смазочни масла. 

– Почиствайте старателно всички места на смазване от остатъците                         
от масла и грес. 

– Предпазвайте възможните огнища на пожар от разпръскващи се капки от 
разтопен метал. 

– Дръжте в готовност пожарогасител на мястото на заваряване. 

 

2.8 Поведение в случай на опасност и при злополуки 

 

Превантивни мерки  

► Винаги бъдете подготвени за злополуки и пожар. 

► Дръжте под ръка средства за оказване на първа помощ (аптечка, одеала и т.н.) и пожарогасител. 

► Запознайте персонала с устройствата за известяване на злополуки, оказване на първа помощ и 

спасителните устройства. 

► Дръжте свободни пътищата за достъп за спасителни превозни средства. 

 

 

Действайте правилно при злополука 

1. Незабавно задействайте аварийното спиране. 

2. Предприемете мерки за оказване на първа помощ. 

3. Изведете засегнатите лица от опасната зона. 

4. Информирайте отговорника на мястото на извършване на работата. 

5. При тежки наранявания алармирайте лекар и/или противопожарната служба. 

6. Поддържайте свободни пътищата за достъп за спасителни превозни средства. 
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        Отворено 

3 Конструкция и функция 
 

3.1 Обратна клапа (тип R) 

 

 

Фиг. 3-1: Примерно изображение на обратна клапа тип RBH 

 

 

 

1 Корпус на арматурата  12   Задвижващ вал 

2     Уплътнителна лайстна  13   Контравал 

3     Уплътнение на капака  14   Шпонка 

4     Затварящ капак   15   Пръстеновидно уплътнение 

5     Болт    16   O-пръстен 

6     Лагерна втулка   17   Гнездо на пръстеновид. уплътнение 

7     Диск на клапата   18   O-пръстен 

8     Уплътнение на клапата  19   Фирмена табелка 

9     Затегателен пръстен   20   O-пръстен 

10   Болт    21   Предавателен механизъм 

11   Щифт с резба      

       
    

Таблица 3-1-1: Спецификация на обратната клапа 
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Описание на функцията 

Обратните клапи са предпазни органи в тръбопроводи, които позволяват протичане на флуиди само в една 

посока. При обръщане на посоката на потока те се затварят автоматично и се отварят също автоматично при 

разрешена посока на протичане. Движението на диска на клапата може да се подпомага чрез механично 

помощно устройство за затваряне под формата на лост (тип RH) или пневматичен цилиндър (тип RB-Pn) като 

помощно устройство при отваряне или затваряне. 

Евентуален воден удар в тръбопровода може да се намали чрез хидравличен спирачен цилиндър (тип RBH).  

Като алтернатива съставна част на арматурата могат да бъдат елементи, отварящи или затварящи чрез 

пружинна сила.  

 

 

3.2 Комбинирана спирателна / обратна клапа (тип RA) 

Описание на функцията  

Комбинираните спирателни / обратни клапи съответстват по своята основна концепция на описаните по-горе 

обратни клапи. Разбира се, чрез оборудването със задвижване, комбинирано с предавателен механизъм със 

свободен ход, отварянето на диска на клапата при възстановяване на потока на средата може да се 

възпрепятства, съотв. управлява. → Глава 5.5 

По този начин арматурата изпълнява едновременно функциите както на обратна, така и на спирателна клапа.    

 

 

3.3 Специално оборудване 

 → Глава 1.1 Техническа спецификация 

 

3.3.1 със специални указания за оператора    

– Защита на повърхността: Гумиране    → Глава 4.5   

– Нагревателен кожух / нагрят вал     → Глава 5.4.4 

– Ограничител (ограничение на хода)     → Глава 5.4 

– пневматично помощно устройство за затваряне и / или отваряне → Глава 5.5.4 

– Електромагнитен вентил      → Глава 5.6.4 

– Краен изключвател      → Глава 5.6.4 

– Камера за улавяне на мазнини     → Глава 7.1  

– Салникова набивка      → Глава 7.2  

 

 

 

3.3.2 без специални указания за оператора  

Обратните клапи могат да се получат с допълнително специално оборудване, което обаче не изисква 
специални указания за безопасността при боравенето, инсталирането и обслужването на арматурата през 
нейния експлоатационен цикъл. Затова в настоящото ръководство то не се споменава и разглежда 
специално. Тук се включват напр.: 

 

– Външни лагери 

– Защита на повърхността: Специално лакиране 
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3.4 Фирмена табелка 

На всяка арматура е поставена фирмена табелка, която съдържа данните, необходими съгласно ДСН 
(Директива за съоръжения под налягане): 

 

 

 
 

            Фиг. 3-2: Фирмена табелка 

 

 

Текст Описание 

Type Обозначение на типа от производителя 

DN Номинален диаметър 

PN 
Степен на номиналните налягания (изпълнение на 

изводите) 

PS Изчислително налягане / мин./макс. допустимо налягане 

TS 
Изчислителна температура / допустима мин. и макс. 

температура 

PT 
Изпитателно налягане при изпитването на якост, 

хидростатично 

PO Работно налягане 

Fluidgr. 
Група на флуида съгл. ДСН (Директива за съоръжения под 

налягане) 

Year Година на производство 

Date PT Дата на изпитването на налягането (якост на корпуса) 

ID-No. Фабричен номер / идентификационен номер на арматурата 

CE 
Шифър на нотифицирания орган (в зависимост от 

категорията съгл. ДСН) 

Таблица 3.4-1: Обяснения относно фирмената табелка 
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4 Транспортиране и съхранение 
  

4.1 Указания за безопасност при транспортирането 

Персонал 

► Възлагайте извършването на транспортни работи само на компетентен специализиран персонал. 

► Транспортни работи с подпомагане от изискващи надзор подемни или транспортни средства трябва да 
се извършват само от инструктиран, упълномощен за обслужването и натоварен от ползвателя 
специализиран персонал. 

Лични предпазни средства 

→ Глава 2.6 
  

 ОПАСНОСТ! 
Опасност за живота от падащ товар! 

Падащ товар или части от него могат да убият хора. 

– Никога не стойте под висящ товар. 

– Не влизайте в зоната на завъртане на подемни устройства по време на 
експлоатацията им. 

– При работи с кран носете винаги защитна маска. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване от люлеещ се транспортиран товар! 

Транспортиран товар с нецентричен център на тежестта може силно да се отклони при 
повдигането и да нарани тежко намиращите се наблизо лица. 

– Преди повдигането на транспортирани товари напуснете зоната на завъртане на 
подемните устройства и се отдалечете на достатъчно разстояние. 

– Спазвайте указанията за транспортиране и символите върху транспортирания 
товар. 

– При работи с кран носете винаги защитна маска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПАСНОСТ! 
Опасност за живота поради премазване! 

При позициониране или сваляне на транспортирания товар може да се стигне до опасно 
премазване. 

– Преди свалянето на транспортирания товар се уверете, че в съответната зона не 
се намират хора или части от телата на хора. 

– При работи с кран носете винаги защитна маска. 

– Устройте оградена зона. 

 ВНИМАНИЕ! 
Материални щети поради неправилно повдигане и транспортиране! 

Неправилното захващане на товарите, недостатъчните транспортни закрепвания и 
неправилното позициониране на конструктивните части могат да причинят тежки повреди 
на транспортирания товар и на намиращите се в близост предмети. 

– Извършвайте всички процеси на повдигане и транспортиране принципно само при 
стриктно спазване на инструкциите в това ръководство за експлоатация! 

– Съблюдавайте указанията и символите върху опаковката. 

– Отстранявайте транспортните закрепвания винаги едва при монтажа. 
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4.2 Инспекция на транспорта 
 

Проверете незабавно състоянието на транспортираните товари за комплектност и повреди при 
получаване на доставката. 

При външно забележими повреди от транспортирането: 

► Не приемайте доставката или я приемете само при определени условия. 

► Запишете обема на повредите в транспортната документация и го отбележете върху стоковата 
разписка на спедиторската фирма. 

► Подайте заявление за рекламация. 

 
 

 УКАЗАНИЕ! 

Рекламирайте веднага всеки дефект при получаване на транспортирания товар! 
Искове за загуби поради повреди от транспортирането могат да бъдат предявени само 
при незабавна рекламация. 

     

 

4.3 Транспортни символи  

На външната страна на транспортирания товар се намират символи съобразно съдържанието, които 
трябва непременно да се съблюдават при транспортирането и съхранението. 

 

 УКАЗАНИЕ! 

В случай че за по-късен момент е предвидено ново транспортиране, запазете и 
използвайте отново оригиналната опаковка или използвайте подходящи съдове и 
материали за транспортиране съобразно оригиналната опаковка. Необходимите 
символи и обозначения трябва непременно да се поставят отново на 
транспортираните товари. 

 

Значение на транспортните символи 
         

 Горе 

►   Върховете на стрелките обозначават горната страна на транспортирания товар. Те трябва да    
 сочат нагоре, в противен случай на съдържанието може да бъдат нанесени повреди. 

  

 Чупливо 

► Третирайте транспортирания товар с повишено внимание, не го оставяйте да падне и не го 

излагайте на удари. 
  

 Пазете от намокряне 

► Пазете транспортирания товар от намокряне и го дръжте в сухо състояние. 
                    

 

 

4.4 Захващане и транспортиране на арматурата 

► Винаги повдигайте и сваляйте транспортирания товар бавно и внимателно. 

► При всеки вид транспортиране взимайте под внимание центъра на тежестта на транспортирания товар.  

 

4.4.1 Транспортиране върху палети със средство за наземен транспорт 

Транспортираният товар, поставен върху палети или плъзгачи, може да се транспортира със средство за 
наземен транспорт, напр. вилков товарач, при следните условия: 

– Средството за наземен транспорт трябва да е предвидено за транспортираното тегло. 

– Транспортираният товар трябва да е фиксиран върху палета срещу плъзгане и преобръщане. 
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– При транспортиране с палет имайте предвид, че транспортираният товар може да излиза извън 

палета. 

 

4.4.2 Транспортиране върху палети с подемно устройство 

Транспортираният товар, поставен върху палети или плъзгачи, може да се транспортира с подемно 
устройство при следните условия: 

– Подемното устройство и товарозахватните средства трябва да са предвидени за транспортираното 
тегло. 

– Транспортираният товар трябва да е фиксиран върху палета срещу плъзгане и преобръщане. 

– Товарозахватните средства като въжета, ремъци или многоточково закачващо устройство, трябва 
да са закрепени към палета така, че той да виси хоризонтално; при необходимост коригирайте 
положението му. 

– Товарозахватното средство не трябва да поврежда транспортирания товар, при 
необходимост дистанцирайте товарозахватното средство от транспортирания товар чрез 
защитни планки за ръбовете или разпънки. 

– При транспортиране с палет имайте предвид, че транспортираният товар може да излиза извън 
палета. 

 

 

4.4.3 Транспортиране на арматурата с товароподемно транспортно средство 

Арматури с подходящи товарозахватни точки могат да бъдат транспортирани директно с подемно 
устройство при следните условия:  
 

– Подемното устройство и товарозахватните средства трябва да са предвидени за транспортираното 

тегло. 

– Арматурата има подходящи товарозахватни точки: халки за кранове, отвори на фланци, отвори в 

ребрата на линейните лагери или обтягащите ребра, линейни лагери с фланци. 

– Товарозахватното средство не трябва да поврежда транспортирания товар; при 
необходимост дистанцирайте товарозахватното средство от транспортирания товар чрез 
подходящи защитни материали. 

 
► Закрепвайте въжетата, ремъците или многоточковото закачващо устройство съобразно фигурите по-

долу. 

 

           

                    Фиг. 4-1: Захващане към халките за кран 
        

Фиг. 4-2: Захващане към отворите на фланците 
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             ВНИМАНИЕ! 
Материални щети поради неправилно повдигане и транспортиране! 

– Арматурата не трябва да се захваща в никакъв случай към задвижването, към 
свободно разположени тръби или към лоста! 

 

 

           

                     

 

 

 

 

 

 

 

   

             Фиг. 4-3: Захващане към задвижването 

        

 

Фиг. 4-4: Захващане към лост и тръба  

 

 ВНИМАНИЕ! 
Материални щети поради неправилно повдигане и транспортиране! 

– Товарозахващащото средство не трябва да преминава в никакъв случай през корпуса. 

 

 

                                                    Фиг. 4-5: Захващане към корпуса на арматурата 
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4.5 Съхранение 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от премазване от преобръщаща се арматура! 

– Внимавайте арматурата да се съхранява така, че да е осигурена срещу 
преобръщане. При това вземете под внимание центъра на тежестта! 

– При необходимост съблюдавайте допълнителни или други указания за съхранение, 
които могат да се намират на транспортирания товар! 

 

  ВНИМАНИЕ! 
 Неподходящо място на поставяне / влага! 

 Могат да възникнат материални щети поради влиянието на метеорологичните условия. 

– Съхранявайте арматурите в затворено помещение! 

– Пазете арматурата от замърсяване! 

– Пазете от влага най-вече електрическите конструктивни части! 
   

 

       ВНИМАНИЕ! 
 Материални щети вследствие много дълго и / или неправилно съхранение! 

 Вследствие много дълго и / или неправилно съхранение уплътненията от                  

еластомери могат да загубят първоначалните си свойства и да нарушат функцията на 

арматурата. 

 Същото важи и за арматури с гумирани повърхности. 

–  Съблюдавайте DIN 7716 (Разпоредби за съхранение на еластомери)! 

 

4.6 Боравене с опаковката 

Транспортираният товар е опакован надеждно и екологосъобразно за очакваните условия на 
транспортиране. Опаковката предпазва конструктивните части от повреди и корозия до започване на 
монтажа. 

► Отстранете опаковката и транспортните закрепвания едва преди монтажа. 

► Изхвърлете опаковъчния материал съгласно действащите местни разпоредби. 
 
  

 

 ВНИМАНИЕ! 
Екологични щети поради неправилно изхвърляне! 

Опаковъчните материали са ценни суровини и използването им може да продължи или 
могат да бъдат обработени рационално и да се използват повторно. 

– Изхвърляйте опаковъчния материал винаги екологосъобразно. 

– Съблюдавайте местните разпоредби, евентуално възложете отстраняването на 
опаковъчния материал на специализирано предприятие. 
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5  Инсталиране и пускане в експлоатация, деинсталиране 
 

 

5.1 Указания за безопасност относно инсталирането и пускането в 
експлоатация 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасности поради неправилен монтаж и пускане в експлоатация! 

Грешките при инсталирането могат да доведат до животозастрашаващи ситуации. 

– Уверете се, че арматурата, която ще се монтира, е подходяща за 
експлоатационните параметри на съответната област на приложение. 

– Възлагайте изпълнението на всички работи за инсталирането и първото пускане в 
експлоатация само на компетентен специализиран персонал с достатъчен опит. 

– Целесъобразната експлоатация от ползвателя при съблюдаване на всички данни от 
това ръководство за експлоатация се разрешава едва след извършване на 
протоколирани пробни пускове. 

          

 

5.2 Позиция в тръбопровода  

 

Фиг. 5-1: Позиция в тръбопровода / 1 

 

Фиг. 5-2: Позиция в тръбопровода / 2 

► Функцията на обратната клапа да предпазва налична помпа се постига толкова по-добре, колкото по-
малко е разстоянието между помпата и обратната клапа; в оптималния случай обратната клапа 
трябва да е присъединена с фланци непосредствено до помпата. 

► За да се предотврати повишено износване и да не се оказва влияние върху ъгъла на отваряне на 
диска на клапата, арматурата трябва да се монтира на възможно най-голямо разстояние до тръбно 
коляно, защото ламинарен поток се създава отново едва след разстояние от прибл. 5 x DN зад такъв 
елемент, който оказва влияние върху потока. 

► За да не се нарушава правилната функция вследствие отлагания, арматурата не трябва да се монтира 
в ниско място на тръбопровода. 
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5.3 Монтажно положение 

5.3.1 Положение на тръбопровода 

Монтажът на една обратна клапа е възможен принципно както в хоризонтално, така и във вертикално 
преминаващ тръбопровод; поради ориентацията на предавателния механизъм обаче арматурата е 
проектирана винаги само за едно от двете монтажни положения.  

(→ Глава 1.1 Техническа спецификация)    

► При монтаж в хоризонтално или диагонално преминаващ тръбопровод съблюдавайте указанията за   

  ориентацията на вала и диска на клапата. (→ Глава 5.3.2)    

 

 

5.3.2 Ориентация на вала и диска на клапата 

► При монтаж в хоризонтален тръбопровод арматурата трябва да е монтирана така, че валът да стои 
хоризонтално (хоризонтална ориентация на вала), а дългата страна на диска на клапата да сочи 
надолу. Вертикална ориентация на вала е недопустима.  

► При монтаж във вертикален тръбопровод трябва да е сигурно, че основният поток не възниква в 
областта на валовете. 

 

 

 

5.3.3 Посока на потока 

Посоката на стрелката на корпуса съответства на посоката на потока, така че той достига до гладката 
страна на диска на клапата. Основният поток не трябва да се създава на височината на валовете.  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                       

1     Посока на потока                                   

2     Фланци на тръбопровода                                   

3     Задвижващ вал                                   

4     Диск на клапата                                   

5     Болтове на фланеца 

 

 

 

                                        Фиг. 5-3: Напречно сечение на обратна клапа 
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5.4  Инсталиране и деинсталиране на арматурата 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасности от нараняване от намиращи се под налягане тръбопроводи! 

Монтажните работи трябва да се извършват само от обучен персонал. Грешките при 
монтажа могат да доведат до животозастрашаващи ситуации. 

– Възлагайте извършването на всички работи по монтажа на обучен 
специализиран персонал. 

– Прекъсване на всички протичания на медии по тръбопроводите. 

– Извършване на разтоварване от налягането, изпразване от остатъците, евент. 
спазване на времената за охлаждане. 

– Осигуряване срещу ново натоварване с налягане. 

  

► Преди монтажа тръбопроводите, фланците, съответно контактните повърхности при заварените 
краища, уплътнението на клапата и уплътнителната лайстна на корпуса трябва да се проверят за 
замърсявания и евентуално да се почистят. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
Материални щети поради неправилно боравене с арматури с гумирано покритие! 

При повреда на гумираната повърхност защитната функция на гумирането не е 
гарантирана повече. 

– При транспортни и монтажни дейности използвайте инструментите с максимално 
внимание. 

– Не извършвайте транспортни и монтажни дейности при температури под 0 °C, 
защото при ниски температури гумиранията са особено чувствителни спрямо 
механични влияния. 

 
 
 

 

 УКАЗАНИЕ за серия типоразмери RA!  (→ Глава 1.1 Техническа спецификация) 

Дискът на клапата трябва да е в леко отворено положение (състояние при доставката). 

Положението на диска на клапата се показва върху капака на предавателния 
механизъм. 

 

 

 

УКАЗАНИЕ!  

При арматури с ограничение на хода ограничителят е настроен фабрично и не трябва 
да се променя. 

 
► Вземете под внимание стрелката за налягането върху корпуса на арматурата! Посоката на стрелката 
означава посока на потока. 

► Позиционирайте арматурата при спазване на посочените по-горе Указания за транспортиране → 
Глава 4.4 и Монтажно положение → Глава 5.3. 

 

 ВНИМАНИЕ!   
Материални щети от чужди тела между уплътнението на диска и гнездото на 
уплътнението! 

Чуждите тела могат да повредят уплътнителните повърхности и да доведат до 
неуплътнености. 

– Предотвратявайте замърсявания по време на работите за транспортиране и 
инсталиране.  

– При транспортирането регулирайте наклона на корпуса така, че да е невъзможно 
неконтролируемо отваряне и затваряне на свободно въртящия се диск на 
клапата. 
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 ВНИМАНИЕ! 

Монтирайте арматурата само между успоредни фланци на тръбопровода и без 
напрежения. 

 

5.4.1 Междуфланцови арматури   

1. Позиционирайте арматурата и я фиксирайте (напр. товарозахватни приспособления, винтови стяги 
и др.). 

2. Проверете успоредното положение на фланците на тръбопровода; отворите за болтовете трябва 
да съвпадат. 

3. Позиционирайте подходящи уплътнения за фланците (съблюдавайте монтажните предписания на 
производителя). 

4. Използвайте подходящи болтове за фланците (→ Глава 1.1 Техническа спецификация), 
поставете шайби, евент. пружинни пръстени и гайки, и ги затегнете ръчно диагонално с гаечен 
ключ. 

5. Контролирайте, евент. коригирайте, ориентацията и затегнете диагонално болтовете на фланците с 
динамометричен ключ. 

6. Евент. присъединете задвижването. → Глава 5.5 

7. За проверка на правилния монтаж повишете внимателно налягането в тръбопровода. 

Сега арматурата е готова за експлоатация.  

 

Деинсталиране 

За деинсталиране на арматурата процедирайте в обратна последователност. 

 
 

5.4.2 Монтаж на арматури чрез затягане 

1. Позиционирайте арматурата и я фиксирайте (напр. товарозахватни приспособления, винтови стяги 
и др.). 

2. Проверете успоредното положение на фланците на тръбопровода; отворите за болтовете трябва 
да съвпадат. 

3. Позиционирайте подходящи уплътнения за фланците (съблюдавайте монтажните предписания на 
производителя). 

4. Прокарайте шпилките с резба през отворите на фланците на тръбата, поставете шайби, евент. 
пружинни пръстени и гайки, и ги затегнете ръчно диагонално с гаечен ключ. 

5. Контролирайте, евент. коригирайте, ориентацията и затегнете диагонално гайките с резба с 
динамометричен ключ. 

6. Евент. присъединете задвижването. → Глава 5.5 

7. За проверка на правилния монтаж повишете внимателно налягането в тръбопровода. 

Сега арматурата е готова за експлоатация.  

 

Деинсталиране 

За деинсталиране на арматурата процедирайте в обратна последователност. 

 

5.4.3 Заварени арматури 

1. Позиционирайте арматурата и я фиксирайте (напр. товарозахватни приспособления, винтови стяги 
и др.). 

2. Заварете корпуса към тръбопровода. → Глава 1.1 Техническа спецификация 
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 ВНИМАНИЕ! 
Материални щети от много високи температури! 

Поради много високите температури при заваряването гнездото на уплътнението може 
да се деформира и арматурата да стане неуплътнена. 

– Гнездото на уплътнението в корпуса трябва да се охлажда отвън при 
заваряването. 

 
 

3. При необходимост присъединете задвижването. → Глава 5.5 

4. За проверка на правилния монтаж повишете внимателно налягането в тръбопровода. 

Сега арматурата е готова за експлоатация.  

 

 

Деинсталиране 

Неразрушителното деинсталиране на заварена арматура може да стане само чрез обгаряне или 
изрязване от тръбопровода със стружкообразуване. Това поставя специални изисквания към персонала 
и може да се извършва само от компетентен специализиран персонал. 

  

5.4.4 Арматури с нагревателен кожух (специално оборудване)   

→ Глава 1.1 Техническа спецификация 

При големи температурни различия между обкръжението и средата може да се използва нагревателен 
кожух. Той от своя страна се обтича с топлоносител, който е темпериран и така стабилизира желаната 
температура на средата. 

Присъединяването на нагревателния кожух към захранването с топлоносител се извършва съгласно 
данните за присъединяването. 

 

 

5.5 Присъединяване на задвижването и на помощни устройства за затваряне 
и отваряне 

→ Глава 1.1 Техническа спецификация 

 

5.5.1 Ръчно задействане чрез ръчно колело 

 

Фиг. 5-4: Комбинирана спирателна / обратна клапа с ръчно задвижване чрез ръчно колело 

 

При ръчно задвижване чрез ръчно колело не трябва повече да се взимат специални мерки; арматурата 
е готова за експлоатация веднага след инсталирането. 
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5.5.2 Електрическо сервозадвижване 

 

Фиг. 5-5: Комбинирана спирателна / обратна клапа с електрическо сервозадвижване 

Монтираните в завода електрически сервозадвижвания са настроени винаги с готовност за 
присъединяване. 

► Присъединяването трябва да се извършва само от компетентен специализиран персонал. 

► За присъединяването към управляващите блокове на съоръжението моля съблюдавайте 
ръководството за експлоатация, предоставено от производителя на задвижването, което е съставна 
част на това ръководство за експлоатация (→ Глава 1.1). Преди всичко се уверете, че има налично 
присъединяване към източник на ток, което съответства на данните за мощността на задвижването. 
→ Глава 1.1 Техническа спецификация  

► Принципно трябва да се има предвид ,че изключването на крайните положения ЗАТВОРЕНО и 
ОТВОРЕНО трябва да се изпълни като зависеща от преместването схема. Зависеща от въртящия 
момент схема може да доведе до повреди или нарушения на функцията. 

 

 

5.5.3 Пневматично или хидравлично задвижване 

 

 

Фиг. 5-6: Комбинирана спирателна / обратна клапа с пневматично задвижване 

 

Монтираните в завода пневматични или хидравлични задвижвания са настроени винаги с готовност за 
присъединяване. 

► Присъединяването трябва да се извършва само от компетентен специализиран персонал. 

► За присъединяването към управляващите блокове на съоръжението моля съблюдавайте 
ръководството за експлоатация, предоставено от производителя на задвижването, което е съставна 
част на това ръководство за експлоатация (→ Глава 1.1). Преди всичко се уверете, че има налично 
пневматично, съотв. хидравлично присъединяване, което съответства на данните за мощността на 
задвижването. → Глава 1.1 Техническа спецификация 



  

  

Инсталиране и пускане в експлоатация, деинсталиране 

28          Ръководство за експлоатация Обратни клапи           

► Внимавайте преди всичко за това, температурата на околната среда, както и максималното 
управляващо налягане, да не надвишават заданията, посочени в ръководството за експлоатация, 
предоставено от производителя на задвижването.  

► Внимавайте при монтажа на принадлежности, като напр. вентили и крайни изключватели, 
те да бъдат инсталирани така, че да са защитени от вода или замърсявания, както и от механични 
повреди.  

 

5.5.4 Пневматични помощни устройства за затваряне и / или отваряне 

Монтираните в завода пневматични помощни устройства за затваряне и / или отваряне са настроени 
винаги с готовност за присъединяване. 

► Присъединяването трябва да се извършва само от компетентен специализиран персонал. 

 

5.6 Пускане в експлоатация 

5.6.1 Предпоставки 

За да може арматурата да се пусне в експлоатация за работния процес, трябва да са изпълнени 
следните условия: 

– Арматурата е монтирана успешно. → Глава 5.4  

– Електрическите, пневматичните или хидравличните присъединявания са извършени. → Глава 5.5 

– Опасната зона е евент. определена и обозначена. → Глава 2.7 

– В опасната зона не се намират хора. 
 

5.6.2 Начин на действие 

► Възстановете бавно експлоатационното състояние съобразно базовите параметри (→ Глава 1.1  
Техническа спецификация) и наблюдавайте арматурата за евентуални течове, разхлабени връзки, 
вибрации или други признаци на неправилно функциониране.  

► Евент. прекъснете пускането в експлоатация и проверете дали работите по инсталирането са 
извършени правилно.  

 

5.6.3 Проверка на налягането 

► За проверката на налягането на тръбопровода при стайна температура трябва да се има предвид:  
При проверката на налягането посоченото върху фирмената табелка налягане PT (→ Глава 3.4 
Фирмена табелка)  
не трябва да се превишава.       

► За проверката на налягането на тръбопровода при различни температури моля съблюдавайте DIN 
EN 12266-1. 

 

5.6.4 Настройка на електромагнитните вентили и крайните изключватели 

Настройката на електромагнитните вентили и / или крайните изключватели се извършва в завода. 

► Не променяйте предварителните настройки. 

 

5.6.5 Настройка на противотежестта на лоста 

Противотежестта на лоста на предавателния механизъм е фабрично настроена на средна стойност. 
При необходимост ползвателят трябва да приспособи тази настройка към технологичните условия.  

► За да се повиши демпферирането при процеса на затваряне, преместете противотежестта по  
     протежение на лоста по посока на предавателния механизъм.  

► За понижаване на демпферирането и намаляване на времето за затваряне преместете  
     противотежестта в обратна посока.   

 

 



 

  

  
Обслужване 

  Ръководство за експлоатация Обратни клапи         29 
 

5.6.6 Настройка на хидравличния спирачен цилиндър 

Спирачният цилиндър поема функцията демпфериране на обратната клапа. Безстепенната настройка 
на демпферирането се извършва чрез въртящата се ръкохватка на вентила.  

Дроселният вентил е настроен фабрично на средна стойност. Ползвателят трябва евент. да 
приспособи тази настройка към технологичните условия.  

► Повишавайте демпфериращото действие чрез завъртане на ръкохватката по посока на  
     часовниковата стрелка.  

► Намалявайте демпфериращото действие чрез завъртане на ръкохватката по посока, обратна на  
     часовниковата стрелка.  

 

6 Обслужване 
 

6.1 Указания за безопасност при обслужването 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване поради неправилно обслужване! 

Неправилното инсталиране и пускане в експлоатация може да доведе до тежки 
наранявания. 

– Инсталирането и пускането в експлоатация трябва да се извършва само от 
обучен и упълномощен от ползвателя персонал. 

– Преди всички работи се уверете, че предпазните устройства са инсталирани 
правилно и функционират безупречно. 

– Никога не извеждайте от действие предпазните устройства. 

– Следете винаги за поддържане на ред в работната зона! Източници на 
производствени злополуки са непредвидени за обработка, оставени в 
безпорядък материали, както и ненужни предмети и инструменти. 

  

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване от подвижни конструктивни части! 

Подвижните конструктивни части могат да причинят тежки наранявания. 

– Преди започване на работа осигурете опасната зона срещу достъп чрез 
ограждане от всички страни и я обозначете ясно. 

– Не стойте в опасната зона при работещо съоръжение. 

– Не извеждайте от експлоатация предпазните устройства. 

– Преди извършване на работи на опасни места най-напред изчакайте спирането 
на работещите по инерция части на съоръжението. 

 

 

              

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване на неупълномощени лица! 

Неиструктираните лица не познават опасностите, които произтичат от арматурата, и 
могат да се наранят тежко. 

– Оградете опасната зона на съоръжението срещу влизане за защита от достъп на 
неупълномощени лица. 

– По време на експлоатацията на съоръжението наблюдавайте постоянно 
опасната зона и се уверете, че в нея няма човек. 

– Дръжте на дистанция неупълномощени лица, в случай на съмнение 
разговаряйте със съответните лица и ги изведете от опасната зона. 

– Прекъснете работите по и със съоръжението, докато в опасната зона се намират 
неупълномощени лица. 
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6.2 Обслужване на арматурата 

 УКАЗАНИЕ! 

Положението на диска на клапата се показва върху капака на предавателния 
механизъм. 

 
   

6.2.1 Ръчно задвижване чрез ръчно колело 

► Затваряйте арматурата чрез завъртане на работното колело по посока на часовниковата стрелка. 

► Отваряйте арматурата чрез завъртане на работното колело по посока, обратна на часовниковата  
     стрелка. 
 

6.2.2 Електрическо сервозадвижване 

► За обслужването на арматурата чрез електрическо сервозадвижване моля, съблюдавайте  
     ръководството за експлоатация, предоставено от производителя на задвижването, което е съставна  
     част на това ръководство за експлоатация (→ Глава 1.1). 

 

6.2.3 Пневматично или хидравлично задвижване 

► За обслужването на арматурата чрез пневматично или хидравлично задвижване моля,  
     съблюдавайте ръководството за експлоатация, предоставено от производителя на задвижването,  
     което е съставна част на това ръководство за експлоатация (→ Глава 1.1).  

 

 УКАЗАНИЕ! 

Арматурите са компоненти на цялостно съоръжение и при използване на електрически, 
пневматични или хидравлични задвижвания често се управляват от пулт за 
управление/диспечерски център заедно с други работни процеси. Програмирането и 
присъединяването се извършва от страна на ползвателя. 

 

6.3 Спиране в аварийна ситуация 

При опасни ситуации протичането на средата трябва да се спре възможно най-бързо и да се изключи 
захранването с енергия. 

 

В случай на опасност 

1. Информирайте отговорника на мястото на извършване на работата. 

2. Изпуснете налягането от тръбопроводното съоръжение. 

3. Ако е възможно, затворете арматурата. 

4. Евент. изключете главния прекъсвач и го осигурете срещу повторно включване. 

5. Ако е необходимо, алармирайте лекар и противопожарната служба. 

6. Изведете ранените лица, предприемете мерки за оказване на първа помощ. 

7. Освободете и осигурете пътища за достъп за спасителни превозни средства. 

 

След спасителните мерки 

1. Ако е необходимо, информирайте компетентните органи. 

2. Възложете отстраняването на неизправностите на специализиран персонал. 

3. Преди повторното пускане в експлоатация проверете щателно техническото състояние на 
арматурата и се уверете, че всички предпазни устройства са инсталирани отново правилно и са 
функционално годни. 
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7 Поддръжка 

Арматурите в доставените от Konrad Armaturentechnik GmbH конструкции принципно не се нуждаят от 

трудоемка поддръжка. Работи за поддръжка са необходими за споменатите по-долу специални случаи. 

При всички арматури, в зависимост от мястото на монтажа, редовно трябва да 

– отстранявате евентуални замърсявания. 

– проверявате слоя боя за повреди и евент. да ги отстранявате. 

– проверявате арматурата за евентуални течове. → Глава 8 

 

7.1 Смазване на лагерите 

за арматури с камера за улавяне на мазнини:   → Глава 1.1 Техническа спецификация 

При замърсени среди лагерите са снабдени с предпазни пръстени и са конструирани като камера за 

улавяне на мазнини.      Тези лагери имат съответно грес нипел на линейните лагери на задвижващия 

вал, както и на контравала, чрез който трябва да се смазват редовно (прибл. веднъж на половин година) 

в зависимост от експлоатационните изисквания.  

Използвайте грес, която е класифицирана съгласно DIN 51502 и има вискозитет NLG / клас 2. 

 

                   Фиг. 7-1: Камера за улавяне на мазнини 

7.2 Допълнително регулиране на салниковата кутия 

за арматури със салникова набивка:   → Глава 1.1 Техническа спецификация  

В зависимост от експлоатационните параметри, особено при високи температури на средата, при 
необходимост се използват салникови набивки като уплътнения на вала. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  Фиг. 7-2: Салникова кутия 

 

1 Гайка 

2 Дискова пружина  

3 Притискаща втулка на салника  

4 Шпилка с резба 

5 Пръстеновидни набивки на салника 

 

 



  

  

Поддръжка 

32          Ръководство за експлоатация Обратни клапи           

Ако уплътняването се извършва чрез салникови кутии, в случай на неуплътнение те могат да бъдат 

регулирани допълнително. Салниковите кутии са настроени и предварително напрегнати (еднакво от 

двете страни) фабрично така, се са уплътнени за познатите експлоатационни параметри.  

В зависимост от конструктивния размер салниковата кутия има диапазон на допълнително регулиране 

прибл. 4 - 10 mm. Затова притискащата втулка трябва да бъде регулирана допълнително умерено и 

равномерно от двете страни. Възможно е да се поставят допълнително отделни пръстени. 

→ При наличие на неуплътненост спазвайте следните стъпки: 

1. Преместете задвижването в посока ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО, така че валът да се задвижи и 

пръстените на салниковата кутия да се плъзнат. 

2. Затегнете салниковата кутия чрез двустранно равномерно допълнително регулиране с двете гайки, 

докато се постигне уплътнение. 

 

 

7.3 Поддръжка на хидравличния спирачен цилиндър 

Спирачният цилиндър е напълнен постоянно с масло не се нуждае от поддръжка. При видима загуба на 
масло течът трябва да се отстрани. Минималното ниво на маслото трябва да е най-малко 10 mm под 
долния край на резбата на пробката за напълване. Ако то е по-ниско, маслото се долива както следва: 

1. Уверете се, че в тръбопровода няма налягане и поставете клапата в затворено положение. 

2. Отстранете обозначената с червено пробка за напълване. 

3. Определете нивото на маслото (мин. 10 mm под долния край на резбата). 

4. Долейте масло да споменатото ниво на напълване. 

5. Затворете пробката за напълване. 

6. Отворете ръчно клапата чрез задвижващия вал (с лоста или с обикновен гаечен ключ). 

7. Повторете стъпките от 3 до 5. 

 

                                        

Фиг. 7-3: Хидравличен спирачен цилиндър 
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7.4 Мерки след извършена поддръжка 

След завършване на работите по поддръжката изпълнете следните стъпки преди включването: 

1. Проверете неподвижното свързване на всички развити преди това болтови съединения. 

2. Проверете дали всички отстранени преди това предпазни устройства и покрития са монтирани 
правилно отново. 

3. Уверете се, че всички използвани инструменти, материали и друго оборудване са отстранени от 
работната зона. 

4. Почистете работната зона и отстранете евентуално налични вещества, като напр. течности, 
преработваем материал и т.н. 

5. Уверете се, че всички предпазни устройства на съоръжението функционират безупречно. 

 

 

8 Неизправности 
    

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване от неправилно отстраняване на неизправности! 

Неправилното извършване на работата при отстраняване на неизправности може да 
доведе до тежки наранявания. 

– Ремонтните работи трябва да се изпълняват само от инструктиран и упълномощен 
от ползвателя специализиран персонал. 

– Извършвайте всички работи само при спряна арматура. 

– Изпуснете налягането от тръбопроводното съоръжение. 

– Преди започване на всякакви работи изключвайте електрозахранването и 
осигурявайте арматурата срещу повторно включване. 

– Преди започване на работата осигурете достатъчно свободно пространство за 
монтажа. 

– Винаги следете за ред и чистота в работната зона! Незакрепените и оставени в 
безпорядък предмети, конструктивни части, обработваеми детайли и инструменти, 
както и уреди за почистване, са източници на производствени злополуки. 

– Когато се сменят конструктивни части, проверявайте правилния монтаж на 
резервните части. Монтирайте правилно всички крепежни елементи. Спазвайте 
въртящите моменти на затягане на болтовете. 

– Преди повторното пускане в експлоатация се уверете, че всички предпазни 
устройства са инсталирани правилно и са функционално годни. 

– Преди повторното включване се уверете, че в опасната зона няма хора. 
     

 
              

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване от неподходящи резервни части! 

Дефектните резервни части могат да нарушат силно безопасността и да причинят 
повреди и неправилно функциониране, стигащо до пълно спиране на работата. 

– Използвайте принципно само оригинални резервни части! 

 

 

8.1 Начин на процедиране в случай на неизправност 

1. При неизправности, които представляват непосредствена опасност за хора или възникване на 
материални щети, веднага задействайте аварийното изключване на цялото тръбопроводно 
съоръжение. 

2. Изключете всички електрозахранвания и ги осигурете срещу повторно включване. 

3. Информирайте отговорника на мястото на извършване на работата. 

4. В зависимост от вида на неизправността възложете на компетентен и упълномощен 
специализиран персонал да установи причината и да я отстрани. 
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8.2 Отстраняване на неизправности 

 УКАЗАНИЕ! 

Обратните клапи в доставената от нас конструкция принципно не се нуждаят от 
трудоемка поддръжка. Ако се появят неизправности, които не могат да се отстранят 
чрез описаните мерки, се свържете с производителя, за да съгласувате индивидуално 
необходимите мерки. 

 

                         Konrad Armaturentechnik GmbH 
                         Seilfahrt 67 
                         44809 Bochum 
                         ГЕРМАНИЯ 
 

                         Тел.:   +49 234 52635 
                         Факс:   +49 234 52660 
 

                         Имейл: info@konrad-armaturen.de 
                         Интернет: www.konrad-armaturen.de 

 

► Възлагайте отстраняването на неизправностите само на лица, които са инструктирани подробно от 
производителя за конструкцията и начина на функциониране на съоръжението, обучени са за 
необходимите задачи и са упълномощени от ползвателя съгласно заданията от това ръководство за 
експлоатация. 

8.2.1 Таблица на неизправностите 

Неизправност Възможна причина Мярка 

Неуплътненост на 

диска на клапата 

Чуждо тяло в потока Отворете и затворете клапата многократно, предимно 

при протичаща среда. 

 Клапата не е затворена 

напълно 

Тип RA: 

Задействайте ръчното колело по посока на 

часовниковата стрелка. 

При електрическо сервозадвижване проверете въртящия 

момент и настройката на преместването. 

При пневматично, хидравлично или електрическо 

сервозадвижване: Проверете функционалността на 

задвижването. 

 Повредено уплътнение или 

гнездо на уплътнението 

Привеждане в изправност при производителя. 

Неуплътненост на 

валовете 

Уплътнителните елементи 

са износени поради високо 

натоварване или 

остаряване 

Сменете уплътненията на валовете. 

За арматури със салникови набивки: 

Регулирайте допълнително салниковата набивка.     ( → 
Гл. 7.2) 

При необходимост привеждане в изправност при 
производителя. 

Дискът на клапата не 

може да се движи 

Задвижването е дефектно Установяване на контакт с производителя на арматурата. 

Дискът на клапата не 

се отваря напълно 

Много слаб поток Оптимирайте технологичните параметри, преместете 

тежестта. 
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Повторно пускане в експлоатация след неизправност 

След корекция на грешките или отстраняване на неизправностите: 

1. Нулирайте устройствата за аварийно спиране. 

2. Квитирайте съобщението за грешка или неизправност на управлението. 

3. Уверете се, че в опасната зона няма човек. 

4. Стартирайте съгласно указанията в „Обслужване“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неизправност Възможна причина Мярка 

Дискът на клапата 

не може да се 

отвори 

Клапата е заклинена поради 

голяма сила на затваряне 

или чужди тела в седлото 

Демонтирайте клапата и освободете механично диска 

на клапата от седлото, проверете настройката на 

дроселния вентил / задвижването / противотежестта, 

евент. отстранете чуждите тела. 

Дискът на клапата 

не се затваря 

Чуждо тяло в потока  Отворете и затворете клапата многократно, предимно 

при протичаща среда. 

 Дроселният вентил на 

спирачния цилиндър е 

затворен 

Регулирайте дроселния вентил. 

 Чуждите детайли 

ограничават преместването 

на лоста 

Освободете радиуса на движение на лоста. 

Дискът на клапата 

се затваря с голяма 

сила 

Дроселният вентил на 

спирачния цилиндър е 

настроен неправилна 

Променете настройката на дроселния вентил. 

 Теч в спирачния цилиндър Долейте масло (→ Глава 7.3), уплътнете. 

 Чуждите детайли 

ограничават преместването 

на лоста 

Освободете радиуса на движение на лоста. 

Загуба на налягане 

след арматурата 

Задвижването или лостът са 

регулирани неправилно 

Адаптирайте настройката, преместете тежестта. 
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9 Изхвърляне 

 ВНИМАНИЕ! 
Екологични щети поради неправилно третиране на опасните вещества! 

Неправилната или небрежна употреба на опасни вещества може да доведе до тежки 
екологични замърсявания. 

– Изхвърляйте всички опасни вещества принципно съгласно местните разпоредби, 
евент. възложете това на специализирано предприятие. 

 

След деинсталирането арматурите трябва да се предадат за рециклиране, което е възможно почти до 100 
% за използваните материали. 

Експлоатационните материали, които трябва да се изхвърлят по време на периода на експлоатация, 
трябва да се отстраняват съобразно съответните законови екологични разпоредби, действащи на мястото 
на експлоатация. 

    rt
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