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Tétel Alkatrész Tétel Alkatrész 

1 Belépő csonk 5 Rugótányér 

2 Rugóház 6 Állítócsavar 

3 Tányér 7 Lefúvató csavar 

4 Szelepszár 8 Rugó 

 
 
 

 
 

 

1. Működési mód 

A biztonságiszelepek akkor fújnak le amikor a 

szeleptányérra ható rugóerőt a nyomástartó 

edényben lévő közeg nyomása legyőzi. 

A viszonylagos nyitó-és záróérték különbség értéke 

megfelel a vonatkozó előírásoknak (U.D.T M.sz ) 

A szelep zárónyomásának felette kell hogy 

legyen a berendezés üzemi nyomásánál, mivel 

csak így garantálható a kifogástalan működés. 

  2. Szállítási állapot 

Az ARMAK biztonságiszelepeket gyárilag a kívánt 

nyitónyomásra beállítjuk, plombával látjuk el. A 

gyáriszám a belépőcsonkra ill. a hatlapfelületre a 

nyitónyomás az adattáblára kerül rögzítésre. 

3. A szelep beépítése 

3.1 A szelep felszerelése csak függőleges 

helyzetben történhet a szelepszár(5) ill. a 

szeleptányér   (3) függőleges helyzetű legyen).  

3.2 A berendezést illetve csővezetéket a biztonsági 

szelep felszerelése előtt a mechanikus 

szennyeződésektől (fémforgács, hegesztési salak 

stb.) meg kell tisztitani. A menet tömítést 

gondosan végezzük nehogy a tömítő anyag a 

szelep tányér alá kerüljön.  

3.3 Tömörzárás –nyitás utáni visszazárás- csak 

abban az esetben biztosított, ha a közeg abszolút 

tiszta, és a szelep belsejébe nem került 

semmilyen szennyeződés! 

4. Nyitónyomás változtatás   

A nyitónyomás a gyártó által megadott határértéken 

belül változtatható az alábbiak szerint.  

Először a lefúvató csavarzatról (7) eltávolítjuk a 

plombát és  záró lemezt, valamint a szelepszáron 

lévő biztosítógyűrűt,  a lefúvató csavart     

kicsavarjuk, (7) ezután a körmös csőkulcsot (1. 

ábra) elhelyezzük a rögzítőcsavar furataiban és 

fellazítjuk, majd együtt állítócsavarral  

nyomásnövelésnél jobb,  

 

 

nyomáscsökkentésnél bal irányba  fordítjuk a 

megfelelő nyomásérték  eléréséig. Az összeszerelés 

fordított sorrendben történik . A nyitónyomás 

változtatást célszerű szakműhelyben elvégeztetni! 

5. Karbantartás 

A biztonságiszelepek  működőképességét bizonyos 

időközönként ellenőrizni kell.   A lefúvató csavar  

(7) az óramutató járásával megegyező irányba 

csavarásával (1.ábra) a szeleptányér tehermentesül 

annyira , hogy a szeleptányért a fellépő üzemi 

nyomás megemeli –lefúj a szelep ─. A nyitáspróba 

próba után a  (7)  lefúvató csavart ellenkező 

irányba visszacsavarjuk ütközésig , ha a szelep 

nem zár tömören akkora szelep tömítőfelületére 

tapadó idegen anyagot kifuvatjuk ( ezt műveletet 

többször is megismételhetjük). Amennyiben így 

sem érhető el tömör zárás  a szelep tömítőfelületét 

újból kell csiszolni, ill. szeleptányért kell cserélni 

melyet célszerű a szakműhelyben végeztetni. 

Garancia  

A szelep(-ek) beüzemelésétől számított 6 hónap, de 

nem több mint az átadástól számított 1 év. A 

garancia nem terjed ki a szerelési sérülésekre, 

idegen beavatkozásra, továbbá a Kezelési 

Karbantartási Útmutatóban rögzítettek be nem 

tartására. A garancia csak a hitelt  érdemlően 

általunk szállított biztonságiszelepekre vonatkozik 

,következményes károkért felelősséget nem 

vállalunk.! 

 

A szelepeket hatósági hitelesítés nélkül 

szállítjuk! Amennyiben szükséges a hitelesítés azt 

a vevő kérésére – külön díjazás ellenében 

elvégeztetjük. 
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