
FŰT-KER KFT. H-5900 Orosháza Csorvási út.18.      HEROSE GmbH hivatalos magyarországi szervizképviselete 
Tel.: +36/68/410-6     Fax.:+36/68/413-117     E-mail:info@fut-ker.hu       h ttp//www.fut-ker.hu 

 

HEROSE  BIZTONSÁGISZELEPEKHEZ 

Üzemeltetési és szerelési útmutató 
1.0 Általános rész az üzemeltetési útmutatóhoz 
Ez az üzemeltetési útmutató azokat az utasításokat tartalmazza, 
amelyekkel a szerelvény biztosan az előírt módon beépíthető, és 
üzemeltethető. Ha olyan nehézségek merülnek fel amelyekennek 
az üzemeltetési útmutatónak a segítségével nem oldhatók meg, 
úgy további információt a szállítótól/gyártótól kérhetnek. 
Ez az üzemeltetési útmutató megfelel a vonatkozó EU biztonsági 
szabványoknak, valamint a Német Szövetségi Köztársaság 
érvényes előírásainak, és szabályzatainak. A szerelvénynek 
Német Szövetségi Köztársaságon kívüli használata esetén az 
üzemeltetőnek ill. berendezés tevezéséért felelős  személynek 
gondoskodnia kell arról, hogy betartásra kerüljenek az érvényes 
nemzeti szabványok és szabályzatok. A gyártó  mindenkor 
fenntartja magának a jogot a termék műszaki tartalmának bármikor 
történő megváltoztatására.  
Ennek az üzemeltetési útmutatónak  a haszálata feltételezi  a 2.3 
„Minősített személyzet”  pontban leírtak szerinti minősítését. 
Akezelő személyzetet az üzemeltetési utasításnak megfelelően kell 
oktatni. 
2.0 Veszélyességi utasítások 
2.1 A szimbólumok jelentése  

 Figyelmeztetés általános veszélyre! 
2.2 A biztonságra vonatkozó fogalmak 
A VESZÉLY, FIGYELEM, VIGYÁZAT és UTASÍTÁS jelző fogalmak 
ebben az üzemeltetési útmutatóban  a különleges veszélyekre  
vagy rendkivüli információra vonatkozó utasitásoknál alkalmazzuk, 
amelyek külön jelölést igényelnek. 
A VESZÉLY azt jelenti, hogy figyelmenkívül hagyás esetén 
életveszély áll fenn és/vagy jelentős  anyagi károk keletkezhetnek. 
A FIGYELEM és  VIGYÁZAT azt jelenti, hogy figyelmenkívül 
hagyás esetén súlyos sérülésveszély  áll fenn és/vagy jelentős  
anyagi károk keletkezhetnek. 
Az UTASÍTÁS azt jelenti,hogy külön felhívjuk a figyelmet a műszaki 
összefüggésekre. 
2.3 Minősített személyzet 
Olyan személyek, akik ismerik a termék beszerelését, 
üzembehelyezését, üzemeltetését és rendelkeznek a 
tevékenységüknek és funkcióiknak megfelelő minősítésekkel mint 
pld. képzés és kötelezettség minden alkalmazásköteles, regionális 
és üzemen belüli előírás és követelmény betartása. Képzés vagy 
oktatás a biztonságtechnika szabványai szerint a megfelelő 
biztonsági és munkavédelmi  felszerelés biztosításáról és 
használatáról. 
3.0 Kezelés 
 3.1 Tárolás 
 tárolási hőmérséklet -20°C-tól +65°C-ig száraz 
 és szennetződésmentes helyen 
 Nedves helyiségben szárítóanyag ill. fűtés  szüksges 
 a páraképződés elle 
 3.2 Szállítás 
 Szállítrási hőmérséklet -20°C-tól +65°C-ig külső 
 erőszaktól (ütközéstől, és rázkódás) óvni kell 
 3.3 Teendő beszerelés előtt 
 A műanyag védősapkát közvetlenül  beszerelés 
 előtt el kell távolítani! 
 Óvni kell a szennyeződési és időjárási 
 hatásoktól mint pld. nedvesség. 
 A szakszerű kezelés óv asérülésektől. 
Üzemeltetési és szerelési útmutató 
A biztonságiszelep és a nyomástartóberendezés  közé nem 
szerelhető elzárószerelvény! 
A lefúvató vezetéket –sarok kivitelű szelep esetén– nem szabad 
leszűkíteni, annak nem lehet negatív  hatása a szelep 
funkciójára, és teljesítményére, továbbá úgy kell végződnie hogy 
balesetet ne  okozhasson. A Kifúvó vezetékben nem 
gyűlhet össze folyadék , ezért lejéssel kell szerelni! 
4.0 Általános szerelési előírás 
 Az alapvető szerelési irányvonalak mellet 
 akövetkezőket kell figyelembevenni: 
 A jelölés szemrevételezése, az alkalmazási  feltétel a 
 nyitónyomás tekintetében. 
 Szemrevételezés külső sérülés vonatkozásában, 
 sérült szelepet ne építsünk be, ha van menet 
 védősapka azt távolítsuk el. 
 A szerelvény és a nyomástartó edény belső  terének  
 mentesnek kell lennie szilárd   szennyeződésektől ! 
Utasítás:Tömítőszalag  vagy folyékony tömítőanyag 
 használata esetén fenn áll a vezsély, hogy ebből 
 részek  kerülnek a szelepbe és korlátozzák a 
 működést ill. a tömörzárást 
 Csak megfelelő szerszámot használjunkmint pl. 
 villás-csillagkulcs  
Utasítás: A meghúzási nyomatékot úgy állítsuk be hogy  kerüljék a 
 sérülést. 
5.0 Lefuvatás 
 A biztonsági lefuvató szelepeknek  a beállítási 
 nyomás >85%-ánál nagyobb nyomásnál 
 segédeszköz nélkül nyithatónak kell lenniük. 

 5.1 Működés vizsgálat  
 Az első üzembe helyezés során, az üzemelés 
 megszakítása után a működésvizsgálathoz a 
 következőképpen kell eljárni (lsd. 1ábra) 
 1.lépés: A  -rovátkolt-  lefuvatógmbot addig  csavarjuk 
 az óramutató járásával ellentétes  irányban amg 
 hallhatóvá válik a szelep  nyitása. 

     
Utasítás: A lefuvatógmbot ne csavarjuk ki túlságosan a 
 rugóházból. 
 A  lefuvató gombot -az óramutató járásával 
 megegyezően- csavarjuk vissza ütközésig.  
 A szelep ezzel üzemkész állapotban van. 
 
6.0 Karbantartás 
 A  karbantartást és akarbantartási 
 intervallumokat az alkalmazási feltételeknek 
 megfelelően  
 az üzemeltetőnek kell meghatároznia 
 A működésvizsgálatot  az 5.1 szerint felsorolt 
 okok miatt legalább havonta végre kell hajtani. 
7.0 A szerelvény leszerelése 
Az általánosan érvényes szerelési irányvonalnak és a TRB 700 
kiegészítéseképpen a következő pontokat kell figyelembe venni. 
 Nyomásmentes legyen a nyomástartó edény ill. 
 csővezeték 
 Ne legyen forró a közeg  
 A berendezés legyen leürítve 
 Maró és agresszív közegek esetén a 
 csővezetéket szellőztetni kell 
 A szerelési munkákat csak minősített 
 személyzet (lásd 2.3 pont) végezheti 
8.0 Javítások 
A biztonsságiszelepeken végrehajtandó javításokat csak a 
HEROSE cég vagy az általa meghatalmazott , az engedélyezési 
hatóságok áltel felülvizsgált szekműhelyek végezheztik elkizárólag  
eredeti gyári alkatrészek felhasználásával. 
9.0 Garancia 
A garancia terjedelmét és időtartamát a HEROSE GmbH Általános 
Üzleti Feltételeinek  a szállítás időpontjában érvényes kiadása, 
vagy ettől eltérően az adásvételi szerződés adja meg, de legalább 
6 hónap törvényes garancia érvényes. 
Olyan károkra amelyek szakszerűtlen kezelés, vagy az általnos 
üzemeltetési és szerelési útmutató, a baleseti előírások, az EN, 
DIN, VDE szabványok és más szabályzatok figyelmen kívül 
hagyása miatt keletkeznek, nem érvényesíthető a garanciális 
igény. 
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