Trumpas žinynas:
Naudojimo, sandėliavimo, montažo ir
valdymo instrukcijos
Prieš pradedant darbą su sklende, būtina
perskaityti ir išsiaiškinti šias instrukcijas.
Daugiau informacijos ieškokite
www.velan.com.
 Patikrinimas gavimo metu
Gavus visas sklendes būtina jas patikrinti dėl pažeidimų, kurie galėjo atsirasti
transportavimo ar tvarkymo metu. Visi pastebėti trūkumai turi būti įregistruoti
dokumentuose; apie rimtus pažeidimus būtina nedelsiant informuoti Velan
priežiūros skyriaus vadovą.

 Sandėliavimas ir tvarkymas
Sklendės turi būti laikomos tinkamai uždengtoje vietoje siekiant apsaugoti jas
nuo oro, drėgmės ar pašalinių medžiagų poveikio. Visos sklendės yra
atsiunčiamos iš Velan gamyklos su apsaugomis, pritvirtintomis ant įleidimo ir
išleidimo galų. Šių apsaugų negalima nuimti kol sklendės nebus paruoštos
montavimui. Jeigu sklendės yra komplektuojamos kartu su pavara arba su
rankine reduktorine pavara, informacijos apie sandėliavimą ieškokite
gamintojo instrukcijose. Didelėms sklendėms pakelti reikalingas keltuvas ir
nailoninės virvės. Apjuoskite nailonine virve sklendės korpusą ir pakelkite
vertikaliai norėdami perkelti sklendę į galutinę vietą.

 Valdymas, montavimas ir kryptis
Visos standartinės sklendės yra sukonstruotos abiejų krypčių srautui, nebent
yra nurodyta kitaip. Taip pat yra naudojamos rankenos, kurias sukant
laikrodžio rodyklės kryptimi sklendė yra uždaroma.
Prieš pradėdami montavimą, nuimkite galų apsaugas, nenaudotame acetone
ar alkoholyje suvilgyta skepetėle nuvalykite suvirinimui paruoštą paviršių,
sriegius ir antbriaunius. (Suvirinimo ir montavimo metu sklendę būtina
apsaugoti nuo pašalinių objektų patekimo vidun, nes tai gali stipriai pažeisti
sklendę ją sukant).
Įsitikinkite, kad vienos krypties sklendės yra sumontuotos pagal teisingą
kryptį (rodyklė „Srauto kryptis“ arba „Aukšto slėgio kryptis“ yra nukreipta
atitinkamai srauto arba aukšto slėgio kryptimi).
Įsitikinkite, kad sklendės konstrukcinės dalys ir slėgio/temperatūros ribos,
nurodytos gamintojo lentelėje, yra tinkamos planuojamai paskirčiai.
Rutulinės sklendės su lizdo fiksatoriumi turi būti montuojamos lizdo fiksatorių
nukreipiant prieš srovę.
Prieš montavimą sutepkite visus
rekomenduojamu ar lygiaverčiu tepalu.
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Priveržkite visas antbriaunio apkabas įstrižai ir patikrinkite varžtų įvaržos
momentą ir, jei reikia, baigę montavimą priveržkite. Siekiant išvengti
sklendės užstrigimo veikiant aukštai temperatūrai, nepersukite pilnai
uždarytos arba pilnai atidarytos sklendės.
Visos sąvarinės ir rutulinės sklendės turi būti virinamos linijoje, ir turi būti iki
galo užsuktos.

Informacijos apie sklendės išdėstymą, pasukimo ir pasvirimo kampą
ieškokite internetinėje svetainėje www.velan.com. Bendruoju atveju
yra rekomenduojama naudoti 12" dydžio sklendes, rankenas išdėstant
vertikaliai. Bet kokia kita išdėstymo padėtis yra kompromisinė. Jeigu reikia
išdėstyti kitokiomis pozicijomis, konsultuokitės su Velan Engineering
atstovais. Už prie sklendės pritvirtintas mechanines atramas/vibracijos
slopintuvus yra atsakingas galutinis vartotojas.
Sklendė negali būti naudojama linijos gale arba saugos kontūre.
Galutinis vartotojas yra atsakingas už apsaugos nuo per didelio slėgio
poreikį, jeigu to reikia.

 Bendrasis techninis aptarnavimas
Sklendės turi būti reguliariai tikrinamos eksploatacijos metu, be to, joms
reikalinga techninė apžiūra, atliekama pagal nustatytą grafiką.
Sriegių ir pavarų sutepimas turi būti atliekamas kartą per šešis mėnesius.

 Atsarginės dalys
Visas bet kokios sklendės dalis galima užsakyti. Tiksliai nurodykite, kokių
dalių jums reikia, ir pateikite informaciją, nurodytą sklendės gamintojo
lentelėje.
Velan nerekomenduoja keisti jokių dalių eksploatacijos sąlygomis be Velan
techninio aptarnavimo specialistų ar įgaliotų aptarnavimo centrų žinios.
Kai kurias dalis gali prireikti specialiai pritaikyti, todėl geriausia yra susisiekti
su vietiniu Velan atstovu.

 Įspėjimas
Saugos sumetimais, prieš pradedant darbą su sklende, būtina imtis šių
atsargumo priemonių:
• Personalas, dirbantis su sklende, privalo naudoti saugos priemones,
kurios yra paprastai naudojamos dirbant su skysčiu linijoje, kurioje yra
įmontuota sklendė.
• Prieš išmontuojant sklendę iš linijos, būtina sumažinti jos slėgį, išleisti
skysčius ir išvėdinti.
• Ne originalioms dalims garantija nesuteikiama.
• Būtina vadovautis vietos taisyklėmis montavimo ir aptarnavimo metu.
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