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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Tento.provozní.a.montážní.návod.vám.umožňuje.bezpečnou.
montáž. a. uvedení. do. provozu. pneumatických. hadicových.
ventilů. AKO,. dále. jen. jako. hadicové. ventily.. Nejprve. si.
přečtěte. a. dodržujte. nejprve. tyto. bezpečnostní. pokyny. a.
dodržujte.provozní.a.montážní.návod.

1..Bezpečnostní.pokyny
Instalaci, údržbu a uvádění do provozu smí provádět pouze 
vyškolený odborný personál nebo personál přidělený provozova-
telem. Tento provozní a montážní návod s bezpečnostními poky-
ny musí mít obsluha a údržba stále po ruce.

VÝSTRAHA:.Nebezpečí.přiskřípnutí
Při uzavírání hadicového ventilu může dojít k 
těžkým pohmožděninám.

 Î Do otvoru nestrkejte ruce ani jiné části těla. 
 Î Zajistěte opatření, která zabrání vložení prstů nebo ru-

kou do vnitřní části hadicového ventilu.
 Î Případně umístěte vhodná výstražná upozornění.

Upozornění
Konfigurace hadicových ventilů (materiály jednot-
livých dílů např. manžety) musejí být pro dané pro-
vozní médium vhodné.

Upozornění
Tato dokumentace může být z důvodu aktualizací 
neustále měněna.
Platná je aktuální verze, kterou naleznete na
www.hadicove-ventily.cz.

Hadicový ventil se může používat pouze v instalovaném stavu 
(např. v potrubí).

Jako ovládací médium používejte suchý, filtrovaný stlačený 
vzduch bez oleje, aby nedocházelo ke korozi a k poškození ha-
dicového ventilu. 

V případě poškození nebo poruchy hadicového ventilu okamžitě 
uzavřete ovládací tlak a hadicový ventil odpojte od všech tlaků. 
Vzduchová přípojka ovládacího tlaku se nesmí odpojovat pod 
tlakem. Hadicový ventil se smí demontovat pouze v beztlakém 
stavu.

Pokud je to nutné, musí provozovatel při vysokých 
teplotách naplánovat a označit ochranu před do-
tykem. Případně je třeba na hadicový ventil umístit 
upozornění např. „horký povrch“.  

Upozornění
Nestabilní plyny se nesmějí jako přepravní médi-
um používat.

  
VÝSTRAHA!.Nebezpečí.kontaminace
Pokud dojde k poškození manžety z důvodu 
překročení maximální provozní teploty (může dojít 
k požáru), 

 Î je dopravní médium případně znečištěno (uvolněné je-
dovaté plyny). Navíc je pneumatický hadicový ventil již 
nefunkční.

 Î Zabraňte případnému následnému poškození celého 
zařízení pomocí interních ochranných opatření, které 
vyplývají z posouzení rizik celého zařízení. Toto posou-
zení rizik musí provést a dokumentovat provozovatel.

 Î Zajistěte, aby se nedostalo znečištěné dopravní médi-
um do oběhu a aby došlo k jeho likvidace dle místních a 
národních předpisů.

 Î Vyměňte poškozený pneumatický hadicový ventil.
 Î U nebezpečných, výbušných nebo jedovatých doprav-

ních médií je nutné zajistit ochranná opatření, aby se 
zabránilo úniku do atmosféry.

Upozornění
V případě prasknutí manžety se může stát, že doj-
de k vtlačení dopravního média do řídicího tlako-
vého vedení resp. ovládacích komponent (např. 

magnetických ventilů, proporčních ventilů, atd.) a vzniku 
poškození. 
Dopravní médium může případně přes ovládací komponentu 
uniknout do atmosféry.

Upozornění
Pokud dojde k zamrznutí pneumatického hadico-
vého ventilu následkem tvorby kondenzátu a/nebo 
nízkých teplot, je ventil nefunkční.

 Î Zabraňte případnému následnému poškození celého 
zařízení pomocí interních ochranných opatření, které 
vyplývají z posouzení rizik celého zařízení. Toto posou-
zení rizik musí provést a dokumentovat provozovatel.

 Î Popřípadě pneumatické hadicové ventily zahřívejte.

Upozornění
Při silném kolísání teploty mezi okolím, ovládacím 
médiem a provozním médiem se může v oblas-
ti ovládacího média tvořit kondenzovaná voda. 

Ta se může dostat do vedení ovládacího tlaku a musí se 
kontrolovaně vypustit/zlikvidovat.

V případě požáru musí provozovatel hadicové ventily odpojit od 
tlaku, aby poškozené ventily neexplodovaly.
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Je třeba dodržovat údaje na typovém štítku týkající se maximál-
ního tlaku a teplot. Do vedení ovládacího tlaku je třeba zabudo-
vat tlakový regulátor/omezovač tlaku a nastavit ho na vypočtený 
ovládací tlak.

Optimální.ovládací.tlak.(příklad.výpočtu)
Provozní tlak (podávací tlak)  3,0 baru
∟Přetlak (poz. nebo neg.) / relativní tlak 
+ Dferenční tlak (viz typový štítek)  2,5 baru 

                = Nastavovací optimální ovládací tlak 5,5 baru

Upozornění
V případě opakovaných testů (například dle 
německého přepisu BetrSichV) je nezbytné skříň 
naplnit vodou, protože nikoliv manžeta ale skříň je 

montážní díl, který absorbuje tlak. Kontrolní tlak 1,43 x max. 
řídící tlak (DGRL) a délka testování do DN150 = 60sec pak 
120sec (EN12266) nesmí být překročeny.

Zvláštní. podmínky. a. bezpečnostní. upozornění. při.
použití.zařízení.ve.výbušném.prostředí

Instalaci, údržbu a uvádění do provozu musí kon-
trolovat a prověřit osoba vyškolená v oblasti och-
rany před výbuchem. 

Pneumatický hadicový ventil musí být zahrnut do provozního 
dokumentu o ochraně proti výbuchu.

Pro používání hadicového ventilu je rozhodující označení na 
typovém štítku pro výbušné prostředí.

       
Příklad Hadicový ventil do      Příklad Hadicový ventil ATEX
výbušného prostředí

Hadicové.ventily.do.výbušného.prostředí: 
Do výbušného prostředí 0;1;2 a 20;21;22 jsou vhodné tyto ha-
dicové ventily, které nepodléhají ATEX:

Série:      VX, VMX, VMCX,  
       VMCEX, VMPX
Typ manžety:      Mxxx.xxLF
Provedení připojení (typ):    10 (ocel),
(materiál)     33 (hliník)
             Není určen pro přístrojovou 
             skupinu I důlní práce 
      50 (ušlechtilá ocel),  
      73 (POM)
Typ pláště:      10 (ocel),
(materiál)     50 (ušlechtilá ocel),  
      73 (POM)

ATEX.hadicové.ventily:
Do výbušného prostředí 1;2 a 21;22 jsou vhodné tyto hadico-
vé ventily, které podléhají ATEX:

Série:      VFX, VMX, VMCX, 
      VMFX, VTX
Typ manžety:     Mxxx.xxLF
Provedení připojení (typ):    50 (ušlechtilá ocel),  
(materiál)     31 (hliník s ocelí),   
         35 (hliník s ušlechtilou ocelí) 
Typ pláště (materiál):       30 (hliník)



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
NĚMECKO

Telefon:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@hadicove-ventily.cz
Internet:   www.hadicove-ventily.cz Shop: www.ako-shop.com

Pr
ov

oz
ní

 n
áv

od
BA

_p
V_

D
IV

_C
S_

20
23

-0
2-

23

5

Pn
eu

m
at

ic
ké

 h
ad

ic
ov

é 
ve

nt
ily

Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Označení.podle.ATEX.RL.2014/34/EU

  I M2 II 2GD IIC TX
Legenda:

  Symbol.šestiúhelníku 
  (zobrazuje specifické označení ochrany proti  
  výbuchu)

I  Skupina.zařízení.I 
  (výrobky pro báňský průmysl)

M2  Kategorie.zařízení.M2 
  
II  Skupina.zařízení.II 
  (výrobky, které se nepoužívají v báňském  
  průmyslu)

2  Kategorie.zařízení.2.
  (hadicový ventil je vhodný do výbušného prostředí  
  1/21 a 2/22)

GD  Druh.zařízení.GD 
  (hadicový ventil je vhodný pro použití v atmosféře  
  s obsahem plynu (pára/mlha) a prach)
 

IIC  Výbušná.třída.IIC 
  (atmosféra uvnitř a venku je zařazována  
  uživatelem)  

TX  Teplotní.třída.TX 
  (teplotní třídu stanoví sám provozovatel) 

Označení.podle.ISO.80079-36

Ex h Mb
Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex h IIC T120°C Db
Legenda:

Ex  Symbol.Ex.
h  Neelektrické.přístroje.pro.použití.ve
. . výbušném.prostředí
Mb  EPL*
  M -> Skupina zařízení I (výrobky pro výbušné  
          prostředí v báňském průmyslu)
  b -> Level b = Přístrojová kategorie M2 ATEX

IIC  Druh.výbušné.plynné.atmosféry
  II -> Podskupina k přístrojové skupině II pro plyny, 
         páry, mlhy
  C -> Level C = Plyny jako např. vodík

T6...T4  Tepelná.třída.resp..
. . max..povrchová.teplota 
  T6 = 85°C, T4 = 135°C
  (teplotní třídu stanoví sám provozovatel)

Gb  EPL*
  G -> Přístrojová skupina II (produkty pro oblasti s 
          výbušnými plyny, párami, mlhou)
  b -> Level b = kategorie zařízení 2G, hadicový 
         ventil je vhodný do výbušného prostředí 1 a 2

IIIC  Druh.výbušné.prašné.atmosféry
  III -> Podskupina k přístrojové skupině III pro
          prach
  C -> Level C = hořlavé poletavé částice, nevodivý 
         prach a vodivý prach

T120°C max..teplota.povrchu
Db  EPL*
  D -> Skupina zařízení III
          (výrobky pro výbušné prašné prostředí)
  b -> Level b = kategorie zařízení 2D, 
         hadicový ventil je vhodný do výbušného 
         prostředí 21 a 22

Teplota.prostředí

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C     Teplota.prostředí 
          Ta (nebo také Tamb)

U dílů jiných výrobců, jako jsou např. tlakoměry nebo jiné částí 
výbavy/příslušenství je třeba předložit vlastní posouzení sho-
dy dle ATEX 2014/34/EU resp. 94/9/ES daného výrobce.
Je třeba dodržovat údaje výrobce dle označení X.
Případně je třeba dodržovat u elektroinstalace také VDE0165.

Pneumatické hadicové ventily pro oblasti EX (Bez hliníku v 
oblasti média) lze obecně provozovat při všech čerpacích 
rychlostech. Přitom je však nutné zajistit (přes sítový plech, 
magnetický filtrační systém nebo jiný systém), aby se v dopra-
vovaném médiu nenacházela ocel nebo jiné látky produkující 
zápalné jiskry.

Hadicové ventily s přípojnými ventilovými kusy z:
 Î (33).hliníku:.

• V dopravovaném médiu se nesmí nacházet zkorodova-
né ocelové částice.

• Je možné je obecně provozovat při všech čerpacích 
rychlostech. Přitom je však nutné zajistit (přes sítový 
plech, magnetický filtrační systém nebo jiný systém), 
aby se v dopravovaném médiu nenacházela ocel nebo 
jiné látky produkující zápalné jiskry.

• Pokud nelze zabezpečit, že se v dopravovaném médiu 
nebudou nacházet látky (např. kovové díly) vytvářející 
zápalné jiskry, je dovoleno provozovat hadicové ventily 
do výbušného prostředí do čeprací rychlosti ≤ 15m/s. 

* EPL (Explosion Protection Level = Úroveň ochrany přístroje podle přístrojové kategorie ATEX)
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

 Î (31).hliníku.s.ocelovým.pouzdrem a/nebo 
.......(35).hliníku.s.pouzdrem.z.nerezové.oceli a/ebo
.......(50).nerez.oceli:

• Je možné je obecně provozovat při všech 
čerpacích rychlostech. Přitom je však nutné zajistit 
(přes sítový plech, magnetický filtrační systém nebo jiný 
systém), aby se v dopravovaném médiu nenacházela 
ocel nebo jiné látky produkující zápalné jiskry.

• Pokud nelze zabezpečit, že se v dopravovaném médiu 
nebudou nacházet látky (např. kovové díly) vytvářející 
zápalné jiskry, je dovoleno provozovat hadicové ventily 
do výbušného prostředí do čerpací rychlosti ≤ 1m/s. 

 Î (73).plat.(POM).s.odvodem.elektrostatického.náboje:
• Je možné je obecně provozovat při všech čerpacích 

rychlostech. 

Hadicové ventily do výbušného prostředí z hliníku má vnější 
práškový povlak/lak. Práškový povlak/lak musí být pravidelně 
kontrolován a případně opraven. Maximální tloušťka vrstvy je 
200 µm a musí být dodržena. I po opětovném nátěru nesmí 
překročit tloušťka vrstvy 200 µm. 
Vyklepávání ventilu údernými nástroji není povoleno. 
Takto není nutné počítat s třecími ani nárazovými jiskrami.

Fluidy uvnitř nesmějí ovlivňovat vlastnosti manžet a přírub 
pouzder, jako jsou elektrostatická vybíjecí schopnost nebo 
odolnost.

Všechna vestavěná, elektrická zařízení, jako např. magnet-
ické ventily, tlakové spínače a rychlé odvětrávače musejí být 
vybavena pro provoz ve výbušném prostředí a musejí mít pro 
toto použití vlastní osvědčení výrobce nebo posouzení shody. 
Příslušenství bez schválení pro výbušné prostředí se nesmí 
vestavovat do výbušného prostředí.

Jako ovládací médium používejte pouze ty látky, které nemo-
hou vést k ohrožení výbuchem. Provozovatel musí dbát na to, 
aby měly použité pneumatické/plastové hadice (např. potrubí) 
elektrostatickou vybíjecí schopnost (<10^6 ohmů).

Hadicové ventily musejí být dostatečně spojeny s vodivými, 
uzemněnými vedeními. Hadicový ventil je třeba zahrnout 
do hlavního pospojování (nejméně 4 mm² měděné lanko při 
nechráněné pokládce). Pro napojení uzemnění se na hadico-
vém ventilu nachází upevňovací šroub s označením.  

Hlavní pospojování (uzemnění) mezi potrubím a hadicovým 
ventilem je třeba po montáži potrubí vyzkoušet vhodným 
měřákem.

Usazeniny prachu a oleje je třeba odstranit včas takovým 
způsobem, aby nevznikaly žádné nebezpečné usazeniny 

resp.směsi olejů, tuků a prachu, které by mohly vést k zážehu 
jiskry. 

Při provozu v oblasti přepravy může dojít třením ke zvýšení te-
ploty přepravovaného média. Provozovatel musí zabezpečit, 
aby nebyly teploty protékajícího média uvnitř vyšší než je 80 
% bodu vzplanutí resp. zážehové teploty přepravního mé-
dia, jakož i plynů a prachů, které by mohly výbušné prostředí 
vytvářet. Jinak platí maximální teplota hadicového ventilu.

Musí být vyloučeno, aby se v přepravovaném médiu dostaly 
částečky korodující oceli (např. částečky koroze, nálet rzi) do 
kontaktu s hliníkem hadicového ventilu. Plášť z hliníku musí 
provozovatel zajistit případně proti styku s rezavým železem 
vhodnými opatřeními, jako je např. ochranný kryt. 

Provozovatel musí vyloučit zdroje vznícení, jako jsou: ionizují-
cí a rentgenové záření, katodická ochrana proti korozi, bludné 
proudy, adiabatická komprese, plameny a horké plyny, elek-
tromagnetické vlny, úder blesku, jiskry z tření a úderu.

Manžeta je opotřebitelný díl a může se unikáním ovládacího 
média dostat do oblasti přepravy. Pokud je přepravní médi-
um tekutá hořlavina a pokud se smísí se vzduchem, může 
v přepravní oblasti dojít k vytvoření výbušného prostředí. 
Opačně může přepravní médium proniknout do média ovlá-
dacího vzduchu a zde vytvořit výbušné prostředí.

Hadicové ventily s ochrannou vrstvou (např. lakem) z vo-
divých materiálů se musejí do zařízení montovat s kontaktní-
mi/ozubenými podložkami (např. DIN6797A).  

Atmosféra uvnitř a venku byla uživatelem zařazena do 
výbušné třídy IIC. Je třeba zohlednit vhodnost hadicového 
ventilu vzhledem k vnějšímu výbušnému prostředí.

Provozovatel musí zajistit odpovídajícími štítky, aby se ve 
výbušném prostředí zařízení nevyskytoval plamen a ani horké 
plyny. Sem patří také zákaz kouření a otevřeného světla.

Dodatečné změny hadicového ventilu vyžadují novou kontrolu 
ochrany před výbuchem podle návodu na údržbu/opravy (pra-
covní pokyny) AA50_pV_xx_xxxx-xx-xx.
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

2..Použití
Hadicové ventily se posuzují dle Směrnice o tlakových zařízeních 
(DGRL) 2014/68/EU a směrnice o strojním vybavení (MRL) 
2006/42/ES a směrnice ATEX 2014/34/EU.

Je třeba si přečíst příslušná prohlášení o shodě a potvrzení od 
výrobce a dodržovat jejich obsah (viz také kap. 10).

2.1.Životnost

Životnost hadicových ventilů je v ideálních podmínkách 30 let (u 
série VMP je to 10 let).

Životnost resp. počet zátěžových cyklů (zvýšení tlaku) se různými 
faktory snižuje.
Tyto faktory jsou okolní a provozní podmínky, jako jsou teploty 
okolí a přepravního média, opotřebení, sluneční záření, spínací 
cykly, vibrace v provozu, pnutí z důvodu montáže, externí za-
tížení, znečištěný ovládací vzduch, koroze nebo znečištění při 
provozu nebo montáži.
Aby byla zachována délka životnosti, musí provozovatel kontro-
lovat hadicové ventily v intervalech údržby/ v rámci opatření ser-
visu, které si sám určí, z hlediska poškození (např. trhliny, koroze 
apod.). Doporučujeme, naplnit plášť po každých 10 letech (u sé-
rie VMP po 5 letech) vodou a 1,5násobným ovládacím tlakem a 
zkontrolovat ho tak z hlediska netěsností (kontrola EN1266 P10). 

Poškozený nebo netěsný hadicový ventil dosáhl konce své život-
nosti a nesmí se dále provozovat.

2.2.Použití.v.souladu.s.určením

Hadicový ventil slouží k uzavření nebo k přerušení toku materiálu 
kapalin s pevnými a nepevnými částicemi nebo prachů v potrubí 
a hadicích.

Nestabilní plyny se nesmějí jako přepravní médium používat.

Hadicové ventily a příslušenství se musejí pro 
dané použití ve výbušném prostředí individuálně 
posoudit a musejí být pro dané použití vhodné. 
Proto tento díl nemůže být ze společnosti AKO 

dodáván jako smontovaná jednotka. Příslušenství není ve 
smyslu směrnice ATEX 3.7.5 dodáváno jako montážní celek. 
Provozovatel musí stanovit vhodnost dodaného příslušenství 
pro použití ve výbušném prostředí. 

2.3.Nesprávné.použití

 Î Nedodržování tohoto provozního a montážního návodu s 
bezpečnostními pokyny.

 Î Používání hadicového ventilu, které není v souladu s 
určením.

 Î Používání hadicového ventilu nekompetentním nebo ne-
zaškoleným personálem.

 Î Použití hadicového ventilu jako části vybavení s 
bezpečnostní funkcí resp. jako „konečné armatury“ bez 
odpovídajícího vybavení.

 Î Vestavba neoriginálních náhradních dílů.
 Î Porušení platných norem a zákonů.

AKO neručí za škody způsobené nedodržením údajů, 
bezpečnostních pokynů a výstrah z tohoto provozního a mon-
tážního návodu. nebo dodatečnými změnami hadicového ventilu.

2.4.Funkce

Zvýšením tlaku pláště hadicového ventilu se flexibilní elast-
omerová hadice (manžeta) stlačí. Vznikne zde chlopňovité 
uzavření (obr. II). Prášek a zrna do určité velikosti jsou elastickou 
manžetou obklopeny. Tak zůstane těsnost hadicového ventilu za-
chována. Odpojením ovládacího tlaku a vratnými silami manžety 
se manžeta opět otevře (obr. I).

  

Obr. I                                Obr. II

(A)    Provozní tlak (podávací tlak) 
(B) + Diferenční tlak (viz typový štítek)      
(C) = nastavovací optimální ovládací tlak
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

3..Technický.popis
3.1.Ovládání

Ovládání hadicových ventilů se prování ovládacím ventilem, 
který je umístěn přímo na vzduchové přípojce ovládacího tlaku 
(např. 3/2cestný magnetický ventil). Případné vedení ovládacího 
tlaku mezi ovládacím ventilem a hadicovým ventilem by mělo být 
co nejkratší. Doporučujeme tyto průřezy vedení:

DN 10 - DN25  = NW   4 mm
DN 32 - DN 150  = NW   6 mm
DN 200   = NW   9 mm
DN 250 - DN 300  = NW 13 mm

Aby došlo k co nejrychlejšímu otevření manžety (ovláda-
cí médium stlačeného vzduchu), doporučujeme vestavbu 
rychloodvzdušňovacího ventilu přímo na ovládací přípojku. Je 
možné sem vestavět tlakový spínač na kontrolu ovládacího tlaku 
resp. ukazatel polohy OTEV/ZAV. Díky tomuto tlakovému spínači 
je ve většině případů možné včas poznat defekt manžety a je 
možné provést výměnu. Pokud se hadicový ventil provozuje ve 
vakuovém procesu pod 100 mbarů, je třeba provést na straně 
ovládacího média tlakové vyrovnání s proudem produktu.

Doporučení ovládání naleznete v technickém informačním listu 
„Příklady ovládání hadicových ventilů“ na www.hadicove-ventily.
cz.

3.2.Technické.údaje

Ovládací médium  Stlačený vzduch, neutrální plyny,   
   voda
Montážní poloha  libovolné (viz také kapitola 4.3)
Směr průtoku  libovolné
Provozní prostředek plynné, tekuté, pevné látky

3.3.Provozní.data

Provozní tlak (A)  zjistíte na typovém štítku
∟ Přetlak (poz. nebo neg.) / relativní tlak
Ovládací tlak (C)  viz příklad výpočtu bezpečnostní   
   pokyny a typový štítek
Diferenční tlak (B) zjistíte na typovém štítku
Temperaturbereich zjistíte na typovém štítku

Pokud zde chybí typový štítek, informujte okamžitě společnost 
AKO.

VÝSTRAHA!.Nebezpečí.poranění
Chybné provozní podmínky mohou způsobit 
poranění osob, poškození zařízení a hadicového 
ventilu.

Upozornění
Nesmí dojít k překračování maximálních provoz-
ních podmínek (teploty / tlaku / okolních vlivů) 
resp. překročení dat musí být zabráněno ze strany 

stavby.
Příklad: Při teplotách pod -10° C doporučujeme pro hadicové 
ventily doprovodné potrubní vytápění.

Další technická data jednotlivých typů ventilů naleznete v 
příslušném datovém listě.
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

4..Montáž
4.1.Zacházení./.zvedání.těžkých.ventilů

Těžké ventily byste měli zvedat pomocí vhodných zvedacích / 
zdvižných pásů nebo kulatých smyček (dbejte na nosnost). Je 
nutné používat vhodné osobní ochranné pomůcky (PSA).

 Î např.:.VF200,.VMC125,.VMC150 
 

     

 Î např.:.VF250,.VF300 
 

   

Při zvedání ventilů vždy dbejte na správné uchycení:

                

4.2.Příprava

Před montáží hadicového ventilu je třeba provést vždy funkční 
zkoušku.

Zajistěte, aby zde nebylo výbušné prostředí.

Všechny použité pneumatické hadice/vedení 
pneumatického ovládání musejí mít elektrosta-
tickou vybíjecí schopnost (<10^6 ohmů) (není 
součástí dodávky) a musejí být zahrnuty do hlav-
ního pospojování.

Pokud se hadicový ventil vestavuje do zařízení provozovatele 
s katodickou ochrannou proti korozi, nesmí docházet k vzá-
jemnému ovlivňování. Pokud je to nutné, je třeba umístit mimo 
výbušnou oblast izolační kusy. 

4.3.Mechanické.spoje

VÝSTRAHA!.Nebezpečí.poranění
Používání nevhodných zvedacích ústrojí nebo vá-
zacích prostředků může vést od DN 150 k těžkým 
škodám při manipulaci s pneumatickým hadicovým 

ventilem.
 Î Používejte vhodná zvedací zařízení a vázací prostředky.
 Î Provádějte pravidelnou instruktáž montážního personá-

lu dle předpisu o prevenci úrazu.

VÝSTRAHA!.Vznik.hluku
Neobvyklý hluk může naznačovat nespráv-
né připojení pneumatického hadicového ventilu 
k potrubnímu/hadicovému vedení resp. přípojce 

stlačeného vzduchu nebo vadnou manžetu. 
 Î Montáž v případě potřeby zopakujte podle návodu. 
 Î Preventivně provádějte pravidelnou údržbu.

 Î Spojte hadicový ventil předmontovaný ze závodu s 
přípojkami na zařízení. 

 Î Vyvarujte se pnutí a působení vnějších sil. 
 Î Je nezbytné zajistit, aby při montáži pneumatického ha-

dicového ventilu nevznikly škody na potrubním vedení 
(statika).

 Î Pneumatické hadicové ventily musí být bezpečně spojeny 
s potrubním vedením tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu 
ani k ohnutí, prasknutí nebo pádu s jinými částmi potrubí.

 Î V závislosti na hmotnosti pneumatického hadicového 
ventilu a v případě ventilů ve více řadách, je třeba provést 
příslušné podpěry.

 Î Při montáži nesmí vzniknout netěsnosti v potrubním sys-
tému.

 Î Kmitání zařízení může vést k poškození ventilu nebo 
přípojek. 

 Î Mezi obloukem a hadicovým ventilem musí být vzdále-
nost minimálně dvojnásobné montážní polohy ventilu; v 
případě kratší dráhy vedení mohou vznikat turbulence, 
které mohou vést k předčasnému opotřebení manžety a 
příruby. 

 Î Dle hmotnosti hadicového ventilu a v případě ventilů ve 
více řadách, je třeba provést příslušné podpěry.
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Vnitřní.závit.
dle.DIN.EN.ISO.228.(G).nebo.ANSI/ASME.B1.20.1.(NPT).

Utěsnění závitového připojení provádějte vhodným těsnicím 
prostředkem, jako je např. těsnicí šňůra PTFE. 

 Î Hadicové ventily série VMP/VMC: Montáž proveďte rukou 
nebo klíčem s páskem.

 Î Hadicové ventily série VM/VMF: Zajistěte připojovací závity 
na hadicovém ventilu proti pootočení vhodným vidlicovým 
klíčem, aby nedošlo při vestavbě k pootočení manžety.

Připojení.příruby.
dle.DIN.EN.1092-1.PN.10/16.nebo.ANSI.B.16.5/150.lbs

Na utěsnění připojení příruby použijte vhodná, běžná přírubová 
těsnění. U hadicových ventilů s manžetou příruby odpadá 
přídavné přírubové těsnění. Zajistěte, aby byl povrch příruby 
čistý a nepoškozený. Používejte přírubové šrouby dle normy. 
Délku šroubu si můžete vypočítat dle síly příruby z datového listu 
u série hadicového ventilu. Šrouby utáhněte rovnoměrně nejprve 
na 50 %, a poté na 80 % přes kříž. Během uvádění do provo-
zu šrouby jednou či vícekrát dotahujte, aby byl zajištěn těsnicí 
účinek.

Ostatní. přípojky. (např.. závitová. hrdla,. navařené. konce,.
svěrací.hrdla,.přírubové.přípojky.k.čerpacímu.vozu)

Ostatní přípoje připojte dle jejich určení a dle běžných technolo-
gických poznatků z praxe.

4.4.Připojení.vedení.ovládacího.tlaku

Hadicový ventil propojte s vedením ovládacího tlaku. Nastavte 
zjištěný ovládací tlak na tlakovém regulátoru/omezovači tlaku.

Ovládací.médium.tlakový.vzduch
Vedení ovládacího tlaku je třeba položit při montáži do potrubí tak, aby 
mohla případně kondenzovaná voda z hadicového ventilu vytékat. 
Před hadicovým ventilem by měl být umístěn vždy odlučovač vody. 

Ovládací.médium.voda
Ovládací ventily musejí být vhodné pro vodu a musejí mít 
dostatečně velký průřez. To ovlivňuje dobu zavírání/otevírání ha-
dicového ventilu a tím také životnost manžety.

5..Uvedení.do.provozu

Při práci se nesmí dostat žádné předměty (např. 
šrouby, nástroje) do vnitřní části zařízení.

5.1.Předpoklady

Hadicový ventil uvádějte do provozu až po splnění těchto 
opatření:

 Î Hadicový ventil musí být pevně spojen s danými přípojkami.
 Î Tlakový regulátor/omezovač tlaku je třeba vestavět do vede-

ní ovládacího tlaku a nastavit ho.
 Î Případná ochranná zařízení musejí být k dispozici a funkční.
 Î Provozovatel musí prokázat slučitelnost přepravního média 

s materiály hadicového ventilu. 
 Î Všechny části zařízení byly zkontrolovány ohledně 

funkčnosti. V případě poškození musí být zařízení ihned 
uvedeno mimo provoz.

Upozornění
Před uvedením hadicového ventilu do provozu 
musí být kompletní ventil včetně připojených dílů 
prověřen po stránce utěsnění. 

V případě výbušných nebo jedovatých médií zaveďte řídicí 
vzduch do odděleného uzavřeného systému odpadního vzdu-
chu, abyste zabránili případnému úniku do ovzduší v případě 
závady na manžetě. 

5.2.Normální.provoz

Hadicový ventil používejte výhradně v souladu s určením. 
Dodržujte bezpečnostní upozornění.

Ochranné a bezpečnostní přípravky či výstražné pokyny se 
nesmějí z ventilu odstraňovat. Bez ovládacího tlaku je hadicový 
ventil v otevřeném stavu. Uzavře se až při optimálním ovládacím 
tlaku. 

V případě poškození se musí ventil odlehčit od všech tlaků a 
vyřadit z provozu.

Pokud jsou provozní/ovládací tlak nebo přípustná provozní te-
plota vyšší nebo nižší, zkontrolujte manžety hadicového ventilu.
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

6..Údržba.a.servis
6.1.Všeobecné.údaje
 
Údržbu a servis provádějte pouze při vypnutém ovládacím tlaku. 
Systém musejí být otevřený a nesmí v něm být tlak. Vedení ovlá-
dacího tlaku musí být odděleno od hadicového ventilu. Elektrické 
napájení vestavěných dílů (např. na tlakovém spínači) musí být 
odděleno.

Zajistěte, aby zde nebylo výbušné prostředí.

okud mohou během údržby hadicového ventilu vytékat 
nebezpečné látky, je třeba učinit příslušná opatření (např. osobní 
ochranná výbava). 

Údaje, bezpečnostní pokyny a výstrahy týkající se přepravního 
média naleznete v přiloženém bezpečnostním datovém listu.

Všechny jednotlivé součástky pravidelně kontrolujte ohledně 
poškození, a v případě zjištění poškození a opotřebení, je 
vyměňte.

6.2.Kontrola

Životnost manžety je závislá na ovládacím tlaku, na kvalitě 
manžety, na použitých teplotách, na přepravovaném médiu, jme-
novité šířce, na délce/četnosti změny zátěže, na ovládání a na 
jejím příslušenství. 

 Î Hadicový ventil kontrolujte 3x za měsíc z hlediska správné 
funkce. Dle provozních podmínek může být třeba funkční 
zkouška v jiné/kratší době. 

 Î Četnost kontrol určete dle provozních podmínek a dle 
četnosti spínání.

 Î Manžetu kontrolujte v pravidelných intervalech z hlediska 
opotřebení a poškození. 

 Î Kontrolujte optimální ovládací tlak z hlediska správného 
nastavení a spoje a přípoje ventilu z hlediska pevného a 
těsného usazení.

6.3.Intervaly.údržby

Za vytvoření plánu údržby, ze kterého vyplývají intervaly údržby, 
je odpovědný provozovatel (viz údaje o životnosti manžet v kap. 
6.2).

 Î Dle zkušeností z kontrol vypracujte plán údržby.

6.4.Údržba

VÝSTRAHA!.Poškození.sluchu
V případě nesprávného postupu při výměně 
manžety může dojít k vyklouznutí manžety. Pokud 
manžeta vyklouzne, okamžitě se vypustí vzduch 
(hlasité prasknutí).

 Î Pracujte pečlivě.
 Î Zkontrolujte správné usazení manžety, než provedete 

funkční kontrolu.
 Î Používejte ochranu sluchu.

Poškozené manžety, přípojky a spoje, ochranná a bezpečnostní 
nastavení se musejí bez prodlení opravit nebo vyměnit za origi-
nální náhradní díly.
Hadicový ventil se nesmí používat do okamžiku, dokud není plně 
obnovena jeho řádná funkce.

Hlavní pospojování pro všechny části zařízení je 
třeba po údržbě opět nastavit.
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

7..Poruchy
Seznam s možnými poruchami, jejich příčinami a jejich 
odstraněním naleznete v příloze.

8..Skladování
Hadicový ventil a náhradní manžety skladujte v suchu, v pokojo-
vé teplotě bez přítomnosti prachu a UV záření. Doba uskladnění 
2 let by se neměla překračovat, protože se v případě delšího 
uskladnění mění technické vlastnosti stárnutím elastomerů 
(např. manžet).
Delší doba skladování -> kratší životnost

9..Likvidace
Díky hadicového ventilu je možné recyklovat. Pro oblast likvidace 
platí platné ekologické směrnice v místě sídla provozovatele.
  

10..Další.dokumentace
Na internetu na http://www.hadicove-ventily.cz/ke-stazeni/pneu-
maticke-hadicove-ventily.html nebo na vyžádání můžete získat 
tyto dokumenty:

 Î Zkrácený návod (BAK_pV_...)
 Î Datové listy (DB_pV_...)
 Î Technické informační letáky (TI_pV_...)
 Î Kodifikační seznamy (KL_pV_...)
 Î Prohlášení o shodě (KE_pV_...)
 Î Prohlášení o vestavbě (EE_pV_...)
 Î Osvědčení (HB_pV_...)

Informace o hledané dokumentaci naleznete v čísle položky (viz 
objednávka, dodací list, faktura nebo typový štítek). Je kódová-
no. Příklad:

VMC100.03x.50F.50LA
      
Série     Provedení připojení (typ)

Podrobné objasnění naleznete v kodifikačních seznamech (KL_
pV_...).
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Provozní návod
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.11..Návod.na.údržbu/opravy
11.1.Všeobecné.pokyny.týkající.se.vestavby.hadicových.ventilů

Nakreslená vestavba pro série VF + VT, DN40 až DN300

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1 Přípojka ovládacího vzduchu

2 Plášť

3 Příruba*

4 Manžeta*

5 Šrouby*

*Spotřební díly

1 Přípojka ovládacího vzduchu

2 Plášť

3 Víko hrdla/příruba*

4 Manžeta*

5 Šrouby*

1 Přípojka ovládacího vzduchu

2 Plášť

3 Víko hrdla/příruba*

4 Manžeta*

5 Šrouby*

Nakreslená vestavba pro série VMC, DN10 až 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

Nakreslená vestavba pro série VMC, DN65 až 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
NĚMECKO

Telefon:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@hadicove-ventily.cz
Internet:   www.hadicove-ventily.cz Shop: www.ako-shop.com

Pr
ov

oz
ní

 n
áv

od
BA

_p
V_

D
IV

_C
S_

20
23

-0
2-

23

14

Pn
eu

m
at

ic
ké

 h
ad

ic
ov

é 
ve

nt
ily

Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Nakreslená vestavba pro série VMC, DN125 až DN150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

1 Přípojka ovládacího vzduchu

2 Plášť

3 Víko hrdla/příruba*

4 Manžeta*

5 Montážní podložky

6 Šrouby*

1 Přípojka ovládacího vzduchu

2 Plášť

3 Víko hrdla/příruba*

4 Manžeta*

5 Tlakový pásmový kroužek

6 Plášť O-kroužku*

7 Šrouby*

1 Přípojka ovládacího vzduchu

2 Plášť

3 Hrdlo*

4 Manžeta*

5 Převlečný kroužek

Nakreslená vestavba pro série VMP, DN10 až DN50

Nakreslená vestavba pro série VM+VMF, DN10 až 50

.11.2.Všeobecné.pokyny.týkající.se.údržby./.

........oprav.hadicových.ventilů

 Î Používejte pouze originální montážní pastu AKO, žádná 
lepidla, tuk ani oleje!

 Î Při montáži nepoužívejte žádné ostré ani špičaté předměty, 
aby nedošlo k poškození manžety/ventilu!

 Î Je možné si objednat montážní pomůcky nebo sady.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

6

7

1

5

4

3

2

6

1

*Spotřební díly
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (SW19) uvolněte 
matice přes kříž. Hadicový ventil 
poté otočte a uvolněte přes kříž 
rovněž všechny šrouby.

.11.3.Pneumatické.hadicové.ventily.série.VF,.

........DN.40-80.

Zatlačte nebo vytáhněte manžetu z 
pouzdra. Příp. použijte hasák.
Práci si můžete usnadnit montážní 
pastou AKO (MP200/MPL200), 
kterou namažete mezi manžetu a 
pouzdro.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Na oba konce manžety a na kužel 
příruby naneste montážní pastu 
AKO (MP200/MPL200).

Montáž
Zasuňte manžetu do pláště, až 
bude přesahovat rovnoměrně na 
obou koncích.
V případě těžkého chodu použij-
te trochu montážní pasty AKO 
(MP200/MPL200) mezi manžetou 
a pláštěm.

Montážní.pomůcka:.
Montážní pasta AKO MP200, pro oblast potravin MPL200

Zvedněte obě příruby z jednotky 
pláště. Použijte případně plochý 
šroubovák.

Jednu přírubu zatlačte šikmo do 
manžety a zafixujte ji šroubem, 
podložkou a maticí v montážním 
otvoru. Matici utáhněte asi na délku 
matice.

Jednotku ventilu pootočte o 180° a 
opět ji postavte.
Proces opakujte pro druhou 
přírubu.

Šrouby nyní utahujte na obou stra-
nách střídavě křížem s max. silou 
30 Nm, až příruba leží na plášti.

Prověřte funkci hadicového ventilu 
tak, že ventil napojíte na minimál-
ní ovládací tlak. Dbejte přitom na 
správné chlopňovité uzavření.

Jednu přírubu zatlačte šikmo do 
manžety a zafixujte ji šroubem, 
podložkou a maticí v montážním 
otvoru. Matici utáhněte asi na délku 
matice. 
Pokud je to nutné, šrouby před 
utažením promažte montážním tu-
kem.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (SW19) uvolněte 
šrouby přes kříž. 
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby.

.11.4..Pneumatické.hadicové.ventily.série.VF,.
DN100-300

Mezi plášť a manžetu namažte 
montážní pastu AKO (MP200/
MLP200).

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Zasuňte nebo zatlačte manžetu 
do pláště, až bude přesahovat 
rovnoměrně na obou koncích.

Montáž
Montážní pastou AKO (MP200/
MPL200) promažte tyto díly:
• Manžetu uvnitř a vně na obou 

koncích
• Kužely obou přírub
• vnitřní krk pláště na obou 

stranách

Montážní.pomůcka:.
Montážní sada vč. montážní pasty AKO MP200 nebo pro oblast 
potravin MPL200, montážní trubka AKO, montážní deska AKO, 
šrouby pro přípravnou montáž

Zvedněte nyní obě příruby z jednot-
ky pláště. Použijte případně plochý 
šroubovák.

Pootočte jednotku ventilu o 180° a 
proces opakujte s druhou přírubou. 
Šrouby utáhněte, až vznikne na 
manžetě lehký tlak.
Montážní trubku nasuňte do venti-
lu. Do pláště pusťte přípojkou ovlá-
dacího vzduchu vzduch cca 2 bary 
(různé dle jmenovité šířky).

Očkovým klíčem (SW19) nasuňte 
manžetu přes kužel příruby. 
Dbejte na to, aby manžeta 
vyčuhovala na obou koncích 
rovnoměrně (cca 5-7 mm).

Vložte na manžetu jednu přírubu, 
vložte šrouby přípravné montáže 
do otvorů a matice s podložka-
mi utáhněte rukou, až není mezi 
kuželem příruby a manžetou žádná 
vůle.

Zatlačte nebo vytáhněte manžetu z 
pouzdra. Použijte hasák nebo jinou 
vhodnou pomůcku. 

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte mon-
tážním tukem.

Na obou koncích utáhněte šrouby přípravné montáže šrou-
bovým klíčem (SW19).

Nechte ovládací vzduch uniknout z pláště. Odstraňte montážní 
trubku. Na každé straně příruby vložte do zbylých montážních 
otvorů montážní šrouby a pevně je utáhněte. Šrouby přípravné 
montáže vyměňte u každé příruby za montážní šrouby a 
rovněž je utáhněte.
Šrouby nyní utahujte na obou stranách střídavě křížem s max. 
silou 30 Nm, až příruba leží na plášti.
Vyzkoušejte funkci hadicového ventilu.

Do ventilu vsuňte montážní de-
sku tak, aby užší strana desky 
směřovala k přípojce vzduchu. 
Montážní desku dobře přidržte. 
Pusťte do pláště min. ovláda-
cí tlak. Dbejte přitom na správné 
chlopňovité uzavření.

Proces opakujte dvakrát až třikrát, dokud nemá manžeta 
optimální směr uzavírání.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. 
Uvolněte šrouby ráčnou nebo šrou-
bovým klíčem (bity torx 30 resp. 
šestihran SW 10) přes kříž. 
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby.

.11.5..Pneumatické. hadicové. ventily. série.
VMC,.DN10-50,.typ.F,.FA,.G,.M,.N,.R,.RA,.
T,.TA

Zvedněte obě víka hrdla/příruby z 
jednotky pláště. Použijte případně 
plochý šroubovák.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Montáž
Zasuňte manžetu do pláště, až je 
spodní hrana zároveň a až manžeta 
vyčuhuje cca 3-7 mm směrem na-
horu.
V případě těžkého chodu použij-
te trochu montážní pasty AKO 
(MP200/MPL200) mezi manžetou 
a pláštěm.

Montážní.pomůcka:.
Montážní pasta AKO MP200, pro oblast potravin MPL200

Jednou rukou jednotku ventilu 
postavte a přidržte ji. Víko hrdla/
přírubu vložte druhou rukou šikmo 
do manžety a víko hrdla/přírubu 
zatlačte.

Víko hrdla/přírubu vyrovnej-
te s otvory pro šrouby zároveň 
k otvorům pláště. Šrouby vložte do 
připravených otvorů.
U typu M vložte šrouby před 
vložením do víka hrdla/příruby.

Na oba konce manžety uvnitř a 
na kužel víka hrdla/příruby nanes-
te montážní pastu AKO (MP200/
MPL200).

Zatlačte nebo vytáhněte manžetu z 
pouzdra. Příp. použijte hasák.
Práci si můžete usnadnit montážní 
pastou AKO (MP200/MPL200), 
kterou namažete mezi manžetu a 
pouzdro.

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte montážním 
tukem.

Přidržujte víko hrdla/přírubu stis-
knuté a šrouby zašroubujte ráčnou 
nebo šroubovým klíčem přes kříž, 
až je víko hrdla/příruba v jedné 
rovině s pláštěm. Prověřte všech-
ny šrouby z hlediska dostatečného 
utahovacího momentu (max. 6 
Nm).

Jednotku ventilu pootočte o 180° a 
opět ji postavte.
Proces opakujte pro druhé víko 
hrdla/přírubu.
Prověřte funkci hadicového ventilu 
tak, že ventil napojíte na minimál-
ní ovládací tlak. Dbejte přitom na 
správné chlopňovité uzavření.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (SW16) uvolněte 
šrouby přes kříž.
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby. 

.11.6..Pneumatické. hadicové. ventily. série.
VMC,.DN65-80,.typ.F,.FA

Zvedněte obě příruby z jednotky 
pláště.
Použijte případně plochý šroubo-
vák.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Montáž
Zasuňte manžetu do pláště, až je 
spodní hrana zároveň a až manžeta 
vyčuhuje cca 5-6 mm směrem na-
horu.
V případě těžkého chodu použij-
te trochu montážní pasty AKO 
(MP200/MPL200) mezi manžetou 
a pláštěm.

Montážní.pomůcka:.
Montážní pasta AKO MP200, pro oblast potravin MPL200, příp. 4 
šrouby pro přípravnou montáž M10x30 ISO 4017 Položte přírubu těsnicí plochou 

směrem dolů a kužel směrem na-
horu na stabilní podložku. Uchopte 
plášť se zasunutou manžetou a ko-
nec manžety vyčnívající o 5-6 mm 
vložte šikmo na kužel příruby. Plášť 
s manžetou zatlačte pevně přes 
kužel.

Na oba konce manžety uvnitř a na 
kužel příruby naneste montážní 
pastu AKO (MP200/MPL200).

Zatlačte nebo vytáhněte manžetu z 
pouzdra. Příp. použijte hasák.
Práci si můžete usnadnit montážní 
pastou AKO (MP200/MPL200), 
kterou namažete mezi manžetu a 
pouzdro.

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte montážním 
tukem.

Vyrovnejte plášť s průchozími ot-
vory v jedné rovině se závitovými 
otvory příruby. 
Držte plášť stisknutý, vložte sem 
šrouby a dotáhněte je šroubovým 
klíčem na kříž tak, až uzavírají závi-
tové otvory příruby.

Jednotku ventilu pootočte o 180° a 
opět ji postavte. Proces opakujte i 
pro druhou přírubu.
Prověřte všechny šrouby z hlediska 
dostatečného utahovacího momen-
tu (max. 20 Nm).

Prověřte funkci hadicového ventilu 
tak, že ventil napojíte na minimál-
ní ovládací tlak. Dbejte přitom na 
správné chlopňovité uzavření.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (SW 16 + FT = vnitřní 
šestihranný klíč 8)  uvolněte šrouby 
a matice přes kříž. 
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby.

.11.7..Pneumatické. hadicové. ventily. série.
VMC,.DN65-80,.typ.G,.M,.N,.R,.RA,.T,.TA,.
FT

Zvedněte obě víka z jednotky 
pláště. Použijte případně plochý 
šroubovák.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Montáž
Zasuňte manžetu do pláště, až je 
spodní hrana zároveň a až manžeta 
vyčuhuje cca 5-6 mm směrem na-
horu.
V případě těžkého chodu použij-
te trochu montážní pasty AKO 
(MP200/MPL200) mezi manžetou 
a pláštěm.

Montážní.pomůcka:.
Montážní pasta AKO MP200, pro oblast potravin MPL200, příp. 4 
šrouby pro přípravnou montáž M10x45 ISO 4017 (FT=DIN912).

Jednotku ventilu nastavte tak, aby 
byl vyčnívající konec manžety 
nahoře. Jednu přírubu zatlačte šik-
mo do manžety a zafixujte ji šrou-
bem pro přípravnou montáž, pod-
ložkou a maticí v otvoru pro šrouby: 
Matici utáhněte asi na délku matice.

Na oba konce manžety uvnitř a na 
kužel víka naneste montážní pastu 
AKO (MP200/MPL200).

Zatlačte nebo vytáhněte manžetu z 
pouzdra. Příp. použijte hasák.
Práci si můžete usnadnit montážní 
pastou AKO (MP200/MPL200), 
kterou namažete mezi manžetu a 
pouzdro.

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte montážním 
tukem.

Vyrovnejte víko s otvory pro šrou-
by zároveň s otvory pláště a 
zatlačte víko do manžety. Šrouby 
s podložkami a maticemi vložte do 
připravených otvorů.

Držte víko hrdla stisknuté a 
utáhněte šroubovým klíčem (SW 
16 + FT = vnitřní šestihranný klíč 8) 
šrouby a matice na kříž, až je víko s 
pláštěm v jedné rovině.

Pootočte jednotku ventilu o 180°.
Proces opakujte i pro druhé víko.
Prověřte všechny šrouby z hlediska 
dostatečného utahovacího momen-
tu (max. 20 Nm).

Prověřte funkci hadicového ventilu tak, že ventil napojíte na 
minimální ovládací tlak. Dbejte přitom na správné chlopňovité 
uzavření.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (SW19) uvolněte 
šrouby přes kříž.
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby.

.11.8..Pneumatické. hadicové. ventily. série.
VMC,.DN100,.typ.F,.FA

Zvedněte obě příruby z jednotky 
pláště. Použijte případně plochý 
šroubovák.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Montáž
Montážní pastou AKO (MP200/
MPL200) promažte tyto díly:
• Manžetu uvnitř a vně na obou 

koncích
• Kužely obou přírub
• Vnitřní krk pláště na obou stra-

nách

Montážní.pomůcka:.
Montážní sada vč. montážní pasty AKO MP200, pro oblast potra-
vin MPL200, montážní trubka AKO, montážní deska AKO, šrou-
by pro přípravnou montáž

Položte přírubu těsnicí plochou 
směrem dolů a kužel směrem na-
horu na stabilní podložku. Uchop-
te plášť se zasunutou manžetou 
a rovnoměrně vyčnívající konec 
manžety vložte šikmo na kužel 
příruby. Plášť s manžetou zatlačte 
pevně přes kužel. 

Vytlačte starou manžetu palcem 
z pláště. Mezi plášť a manžetu 
namažte montážní pastu AKO 
(MP200/MLP200).

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte montážním 
tukem.

Druhý šroub pro přípravnou mon-
táž zašroubujte diagonálně a lehce 
utáhněte.
Pootočte jednotku venti-
lu o 180° a proces opakujte s  
druhou přírubou.

Montážní trubku nasuňte na 
střed do ventilu. Do pláště pusťte 
přípojkou ovládacího vzduchu 
vzduch cca 2 bary.

Dbejte na to, aby manžeta vykuko-
vala na obou koncích rovnoměrně. 
Utáhněte šrouby přípravné mon-
táže šroubovým klíčem.

Šrouby nyní utahujte na obou stranách střídavě křížem s max. 
silou 30 Nm, až příruba leží na plášti. Prověřte funkci hadico-
vého ventilu tak, že ventil napojíte na minimální ovládací tlak. 
Dbejte přitom na správné chlopňovité uzavření. 

Hasákem či jinou vhodnou 
pomůckou odstraňte starou 
manžetu.

Zasuňte nebo zatlačte manžetu 
do pláště a vycentrujte ji na 
střed, až bude přesahovat  
rovnoměrně na obou koncích.

Nechte ovládací vzduch uniknout 
z pláště. Odstraňte montážní trub-
ku. Na každé straně příruby vložte 
dva montážní šrouby do obou 
dalších otvorů a pevně je utáhněte. 
Vyměňte šrouby přípravné montáže 
na přírubě za montážní šrouby.

Pokud se ukáže trojúhelníkové 
uzavření, proveďte korekci pomo-
cí montážní desky. Umístěte mon-
tážní desku užší stranou do jedné 
řady s přípojkou ovládacího vzdu-
chu a pevně ji přidržte.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (šestihran SW19) 
uvolněte šrouby a matice přes kříž. 
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby.

.11.9..Pneumatické. hadicové. ventily. série.
VMC,.DN100,.typ.G,.M,.N,.R,.RA,.T,.TA

Zvedněte obě víka z jednotky 
pláště. Použijte případně plochý 
šroubovák.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Montáž
Montážní pastou AKO (MP200/
MPL200) promažte tyto díly:
• Manžetu uvnitř a vně na obou 

koncích
• Kužely obou vík
• vnitřní krk pláště na obou stra-

nách

Montážní.pomůcka:.
Montážní sada vč. montážní pasty AKO MP200, pro oblast potra-
vin MPL200, montážní trubka AKO, montážní deska AKO, šrou-
by pro přípravnou montáž

Ventilovou jednotku postavte na 
pevnou podložku. Jedno víko 
zatlačte šikmo do manžety a 
zafixujte ji šroubem pro přípravnou 
montáž, podložkou a maticí v 
otvoru pro šrouby. Matici utáhněte 
asi na délku matice.

Vytlačte starou manžetu palcem 
z pláště. Mezi plášť a manžetu 
namažte montážní pastu AKO 
(MP200/MLP200).

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte montážním 
tukem.

Druhý šroub pro přípravnou mon-
táž zašroubujte diagonálně a lehce 
utáhněte.
Pootočte jednotku ventilu o 180° a 
proces opakujte s druhým víkem.

Montážní trubku nasuňte na 
střed do ventilu. Do pláště pusťte 
přípojkou ovládacího vzduchu 
vzduch cca 2 bary.
Montážní šrouby obou vík hrdla 
pevně utáhněte.

Dbejte na to, aby manžeta vykuko-
vala na obou koncích rovnoměrně. 
Utáhněte šrouby přípravné mon-
táže šroubovým klíčem.

Šrouby nyní utahujte na obou stranách střídavě křížem s max. 
silou 30 Nm, až víko leží na plášti.

Hasákem či jinou vhodnou 
pomůckou odstraňte starou 
manžetu.

Zasuňte nebo zatlačte manžetu do 
pláště a vycentrujte ji na střed, až 
bude přesahovat rovnoměrně na 
obou koncích.

Nechte ovládací vzduch uniknout z pláště. Odstraňte montážní 
trubku. Na každé víko vložte dva montážní šrouby a pevně je 
utáhněte.
Šrouby přípravné montáže vyměňte u obou vík za montážní 
šrouby a rovněž je pevně utáhněte.

Prověřte funkci hadicového ventilu 
tak, že ventil napojíte na minimál-
ní ovládací tlak. Dbejte přitom na 
správné chlopňovité uzavření.

Pokud se ukáže trojúhelníkové 
uzavření, proveďte korekci pomo-
cí montážní desky. Umístěte mon-
tážní desku užší stranou do jedné 
řady s přípojkou ovládacího vzdu-
chu a pevně ji přidržte.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (SW19) uvolněte 
šrouby přes kříž. 
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby.

.11.10..Pneumatické. hadicové. ventily. série.
VMC,.DN125-150,.typ.F,.FA,.R,.RA,.T,.TA

Zvedněte nyní obě příruby/víka 
hrdla z jednotky pláště. Použijte 
případně plochý šroubovák.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Montáž
Montážní pastou AKO (MP200/
MPL200) promažte tyto díly:
• vnitřní krk pláště
• Manžetu uvnitř a vně na obou 

koncích
• Kužely obou přírub/vík  

hrdla

Montážní.pomůcka:.
Montážní sada vč. montážní pasty AKO MP200 nebo pro oblast 
potravin MPL200, montážní trubka AKO, montážní deska AKO, 
šrouby pro přípravnou montáž

Jednu přírubu/víko hrdla zatlačte 
šikmo do manžety a zafixujte je 
šroubem pro přípravnou montáž, 
montážní podložkou (plocha k 
plášti) a maticí v otvoru pro šrouby. 
Matici utáhněte asi na délku mati-
ce.

Vytlačte starou manžetu palcem 
z pláště. Mezi plášť a manžetu 
namažte montážní pastu AKO 
(MP200/MLP200)

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte montážním 
tukem.

Vyrovnejte zářez v přírubě/víku 
hrdla dle šroubu na plášti. Zatlačte 
přírubu/víko hrdla do manžety. 
Druhý šroub pro přípravnou montáž 
zašroubujte diagonálně a utáhněte 
ho cca o jednu délku matice.

Vložte dva další montážní šrouby, dle popisu níže, pootočené o 
90°. Pootočte jednotku ventilu o 180° a proces opakujte s dru-
hou přírubou/víkem hrdla.

Montážní trubku nasuňte do venti-
lu. Do pláště pusťte přípojkou ovlá-
dacího vzduchu vzduch cca 2 bary 
(různé dle jmenovité šířky).

Na obou koncích utáhněte šrouby 
přípravné montáže šroubovým 
klíčem (SW19).

Hasákem či jinou vhodnou 
pomůckou odstraňte starou 
manžetu.

Zasuňte nebo zatlačte manžetu 
do pláště, až bude přesahovat 
rovnoměrně na obou koncích.

Dbejte na to, aby manžeta vyčuhovala na obou koncích 
rovnoměrně (cca 5-8 mm).

Nechte ovládací vzduch uniknout z pláště. Odstraňte montážní 
trubku. Na každé straně příruby/víku hrdla vložte do zbylých 
montážních otvorů montážní šrouby a pevně je utáhněte. Šrou-
by přípravné montáže vyměňte u každé příruby/víka hrdla za 
montážní šrouby a rovněž je utáhněte.
Šrouby nyní utahujte na obou stranách střídavě křížem s max. 
silou 30 Nm, až příruba/víko hrdla leží na plášti.
Vyzkoušejte funkci hadicového ventilu.

Do ventilu vsuňte montážní de-
sku tak, aby užší straně desky 
směřovala k přípojce vzduchu. 
Montážní desku dobře přidržte. 
Pusťte do pláště min. ovláda-
cí tlak. Dbejte přitom na správné 
chlopňovité uzavření.

Proces opakujte dvakrát až třikrát, dokud nemá manžeta opti-
mální směr uzavírání.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. 
Ráčnou (bity torx 30) uvolněte 
šrouby přes kříž. 
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby. 

.11.11..Pneumatické.hadicové.ventily.série.VMP, 
DN10-50

Zvedněte obě víka hrdla z jednot-
ky pláště. Použijte případně plochý 
šroubovák.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte. 

Po druhé montáži plášť vyměňte, aby byla zaručená pevnost zá-
vitu.

Montáž
Přetáhněte těsnicí kroužek přes tla-
kový pásmový kroužek a zatlačte 
ho do připravené drážky. 
Proces opakujte pro druhý tlakový 
pásmový kroužek.

Montážní.pomůcka:.
Montážní pasta AKO MP200 (pro oblast potravin MPL200)

Jeden konce manžety namažte ve-
lice tenkou vrstvou montážní pasty 
AKO (MP200/MPL200). 

Zatlačte nebo vytáhněte manžetu 
tlakovým pásmovým kroužkem z 
pouzdra.
Práci si můžete usnadnit montážní 
pastou AKO (MP200/MPL200), kte-
rou namažete mezi manžetu a tla-
kový pásmový kroužek.

Protáhněte namazaný konec 
manžety prvním tlakovým pás-
movým kroužkem do pláště, až 
je manžeta zároveň s druhým tla-
kovým pásmovým kroužkem na 
spodní straně pláště.

Na oba konce manžety uvnitř a na 
kužel víka hrdla naneste dosta-
tek montážní pasty AKO (MP200/
MPL200).

Jednou rukou jednotku ventilu post-
avte a přidržte ji. Víko hrdla vložte 
druhou rukou šikmo do manžety a 
víko hrdla zatlačte.

Víko hrdla vyrovnejte s otvory pro 
šrouby zároveň k otvorům pláště. 
Šrouby vložte do připravených 
otvorů.

Vložte oba tlakové pásmové 
kroužky včetně těsnicího kroužku 
do pláště.

Přidržujte víko hrdla stisknuté a 
šrouby zašroubujte ráčnou přes 
kříž, až je víko hrdla v jedné rovině 
s pláštěm. Prověřte všechny šrou-
by z hlediska dostatečného utaho-
vacího momentu (max. 4 Nm).
Jednotku ventilu pootočte o 180° a 
opět ji postavte.
Proces opakujte pro druhé víko 
hrdla.

Prověřte funkci hadicového ventilu tak, že ventil napojíte na 
minimální ovládací tlak. Dbejte přitom na správné chlopňovité 
uzavření.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Celý ventil upněte do svěráku a 
rukou odstraňte obě převlečné  
matice. Svěrák uvolněte a obě ma-
tice odstraňte.

.11.12..Pneumatické.hadicové.ventily.série..
VM+VMF,.DN10-50

Zatlačte nebo vytáhněte manžetu z 
pouzdra. Příp. použijte hasák.
Práci si můžete usnadnit montážní 
pastou AKO (MP200/MPL200), 
kterou namažete mezi manžetu a 
pouzdro.

Montáž
Zasuňte manžetu do pláště, až 
bude přesahovat rovnoměrně na 
obou koncích.
Práci si můžete usnadnit montážní 
pastou AKO (MP200/MPL200), 
kterou namažete mezi manžetu a 
pouzdro.

Montážní.pomůcka:.
Montážní pasta AKO MP200, pro oblast potravin MPL200

Jednotku pláště s manžetou post-
avte kolmo a jednou rukou ji pevně 
uchopte. Druhou rukou zatlačte 
kužel hrdla do manžety.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Jednou rukou přidržujte hrdlo stis-
knuté a druhou rukou vložte na 
hrdlo převlečný kroužek. Ruku 
prostrčte, abyste mohli přidržovat 
hrdlo stisknuté. Jednou rukou hrdlo 
stiskněte a druhou rukou nasuňte 
převlečný kroužek na závit pláště.

Pootočte jednotku ventilu o 180° 
a při montáži druhého hrdla s 
převlečnou maticí postupujte dle 
popisu.

Jednotku ventilu s maticemi upněte 
vodorovně do svěráku. Svěrák uta-
hujte tak dlouho, až jsou hrdla na 
plášti. Oba kroužky nad rukou nyní 
rukou utáhněte. Na dotahování ne-
používejte žádné nářadí.

Prověřte funkci hadicového ventilu 
tak, že ventil napojíte na minimál-
ní ovládací tlak. Dbejte přitom na 
správné chlopňovité uzavření.

Upozornění: U plášťů ventilů z hliníku resp. ušlechtilé ocele 
promažte závit na plášti vhodným montážním tukem.

Na oba konce manžety a na kužel 
hrdla naneste montážní pastu AKO 
(MP200/MPL200).

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

Demontáž
Umístěte hadicový ventil směrem 
nahoru a přidržte ho za plášť. Šrou-
bovým klíčem (SW17) a vnitřním 
šestihranným klíčem (8) uvolněte 
šrouby přes kříž.
Hadicový ventil poté otočte a 
uvolněte přes kříž rovněž všechny 
šrouby.

.11.13..Pneumatické.hadicové.ventily.série.VT,.
DN100

Zvedněte nyní obě příruby z jednot-
ky pláště. Použijte případně plochý 
šroubovák.

Montáž
Montážní pastou AKO (MP200/
MPL200) promažte tyto díly:
• Manžetu uvnitř a vně na obou 

koncích
• Kužely obou přírub
• vnitřní krk pláště na obou stra-

nách

Montážní.pomůcka:.
Montážní sada vč. montážní pasty AKO MP200, pro oblast potra-
vin MPL200, montážní trubka AKO, montážní deska AKO, šrou-
by pro přípravnou montáž

Jednu přírubu zatlačte šikmo do 
manžety a zafixujte ji šroubem pro 
přípravnou montáž, podložkou a 
maticí v otvoru pro šrouby. Matici 
utáhněte asi na délku matice.

Vytlačte starou manžetu palcem 
z pláště. Mezi plášť a manžetu 
namažte montážní pastu AKO 
(MP200/MLP200)

Zatlačte přírubu do manžety. Druhý 
šroub pro přípravnou montáž 
zašroubujte diagonálně a utáhněte 
ho cca o jednu délku matice.
Pootočte jednotku ventilu o 180° a 
proces opakujte s druhou přírubou.

Montážní trubku nasuňte do ven-
tilu. Do pláště pusťte přípojkou 
ovládacího vzduchu vzduch cca 
2 bary. Dbejte na to, aby manžeta 
vyčuhovala na obou koncích 
rovnoměrně. Utáhněte šrouby 
přípravné montáže šroubovým 
klíčem (SW17) a vnitřním šestih-
ranným klíčem (8).

Nechte ovládací vzduch uniknout 
z pláště. Odstraňte montážní trub-
ku. Na každé straně příruby vložte 
dva montážní šrouby do obou 
dalších otvorů a pevně je utáhněte. 
Vyměňte šrouby přípravné montáže 
na přírubě za montážní šrouby.
Šrouby nyní utahujte na obou stra-
nách střídavě křížem s max. silou 
20 Nm, až příruba leží na plášti.

Prověřte funkci hadicového ventilu 
tak, že ventil napojíte na minimál-
ní ovládací tlak. Dbejte přitom na 
správné chlopňovité uzavření.
Pokud se ukáže trojúhelníkové 
uzavření, proveďte korekci pomo-
cí montážní desky. Umístěte mon-
tážní desku užší stranou do jedné 
řady s přípojkou ovládacího vzdu-
chu a pevně ji přidržte.

Zasuňte nebo zatlačte manžetu 
do pláště, až bude přesahovat 
rovnoměrně na obou koncích.

Poté vyčistěte všechny jednotlivé díly a díly zkontrolujte z hle-
diska poškození, stárnutí a poréznosti. Poškození díly vyměňte.

Hasákem či jinou vhodnou 
pomůckou odstraňte starou 
manžetu.

Pokud je to nutné, šrouby před utažením promažte montážním 
tukem.

https://www.hadicove-ventily.cz/videozaznamy.html
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

.12..Příloha
12.1.Možné.poruchy.pneumatických.hadicových.ventilů

Porucha Možná.příčina Odstranění
Hadicový ventil se nezavírá 
nebo se nezavře zcela

- Není k dispozici ovládací vzduch - Zkontrolujte přívodní síť stlačeného vzduchu
-  Zkontrolujte, zda se ovládací vzduch nachází na ventilu

- Ovládací ventil je defektní - Ovládací ventil zkontrolujte/vyměňte
- Ovládací tlak je příliš nízký -  Prověřte, jaký ovládací tlak je možné nejlépe nastavit
- Manžeta je defektní - Manžetu vyměňte
-  Manžeta se na okrajích neuzavírá -  Uzavření manžety opravte pomocí montážního prkna

Hadicový ventil se neotevírá 
nebo se neotevře zcela

-  Odvětrávací otvor na ovládacím ventilu je ucpaný -  Tlumič/vedení ovládacího vzduchu vyčistěte
- V přepravní oblasti je vakuum - Vyrovnání vakua (např. AKOVAC)
-  Hadicový ventil je uzavřený velmi dlouho -  Pomocné otevření pomocí vakua (např. AKOVAC)
- Ovládací ventil je defektní (nespíná) - Ovládací ventil zkontrolujte/vyměňte

Manžeta se rychle opotřebuje Ovládací/diferenční tlak je příliš vysoký -  Prověřte, jaký ovládací tlak je možné nejlépe nastavit
Spínání (otev/zav) je příliš rychlé Doby spínání prodlužte
-  Víry v přepravním vedení/hadicovém ventilu jsou příliš 

blízko u oblouku
-  Změňte přepravní vedení resp. uspořádání hadicového 

ventilu (minimální vzdálenost k oblouku)
- Hadicový ventil se nezavírá zcela -  Prověřte, jaký ovládací tlak je možné nejlépe nastavit
-  Nevhodné provozní podmínky (např. teplota, provozní 

tlak nebo rychlost tečení jsou příliš vysoké)
- Provozní podmínky změňte

-  Hadicový ventil otevírá/zavírá příliš pomalu -  viz porucha hadicový ventil otevírá/zavírá příliš pomalu
- V přepravní oblasti je vakuum - Vyrovnání vakua (např. AKOVAC)
-  Kvalita manžety není vhodná pro přepravované médium -  Použijte jinou kvalitu manžety

Příruba se rychle opotřebuje -  Víry v přepravním vedení/hadicovém ventilu jsou příliš 
blízko u oblouku

-  Změňte přepravní vedení resp. uspořádání hadicového 
ventilu (minimální vzdálenost k oblouku)

Hadicový ventil otevírá/zavírá 
příliš pomalu

 -  Pokud je manžeta uzavřená na příliš dlouhou dobu, 
potřebuje, v závislosti na kvalitě elastomeru, delší dobu 
na opětovné otevření.

-  To je vlastnost elastomeru, aby mohla manžeta přizpůsobo-
vat tvar při procesu otvírání resp. zavírání.

-  Otvírání manžety je navíc podporováno tlakem média.
- Vedení ovládacího vzduchu je příliš malé -  Vedení ovládacího vzduchu zvětšete dle provozního návo-

du.
- Namontujte rychlo odvzdušňovací ventil

- Vedení ovládacího vzduchu je příliš dlouhé - Vedení ovládacího vzduchu zkraťte
-  Ovládací ventil namontujte přímo na hadicový ventil
- Namontujte rychlo odvzdušňovací ventil

-  Odvětrávací otvor na ovládacím ventilu je ucpaný. -  Tlumič/vedení ovládacího vzduchu vyčistěte
- Připojení ovládacího vzduchu je příliš malé -  Zvětšete připojení vzduchu nebo použijte hadicový ventil se 

dvěma přípojkami vzduchu
- Ovládací ventil má příliš malý prostup - Namontujte větší ovládací ventil

Ovládací médium (např. 
vzduch) se dostává do přeprav-
ní oblasti

- Manžeta je defektní - Manžetu vyměňte

Přepravované médium vytéká 
na odvzdušnění ovládacího 
ventilu

- Manžeta je defektní - Manžetu vyměňte

Pískavé/syčivé/neobvykle 
hlasité zvuky

-  Netěsnost mezi pneumatickým hadicovým ventilem a 
dopravním potrubím/vedením řídícího vzduchu

-  Utěsněte/nahraďte netěsná spojení resp. vedení

- Manžeta může být vadná - Vyměňte manžetu
- Vibrace manžety resp. kavitace - Změňte provozní podmínky
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Provozní návod
pro pneumatické hadicové ventily

.12.2.Prohlášení.o.vestavbě.ES


