Montageanvisning
nivåställ VM9502

Demontering nivåställ
Stäng kranarna och demontera nivåstället från kranarna. Lossa och ta bort åtskruvade muttrar och ta även
bort alla delar. Lossa åtdragningsmuttrarna. Rengör noggrant alla tätningsytor. Se till att inga rester av
packningsmaterial eller smuts finns på tätningsytorna. Smörj gängorna med ett tunt lager grafiterat fett.

Montering och idrifttagning nivåställ
Använd inte skruvstäd eller liknande vid montering av nivåstället, utan arbeta på en plan ren yta. Använd heller
aldrig lim eller dylikt. Håll alla tätningsytor ordentligt rena.
Montera nya glas och nya packningar. Montera glimmerlamellerna (tillval) på glasets insida, mellan glas och media,
och montera glaspackningen av grafit mellan glimmerlamell och huset. Montera resterande delar i rätt ordning.
Dra åt muttrarna växelvis, enligt bild nedan, till 20 Nm. Därefter 80% av erforderligt vridmoment, sedan 100%.
Erforderligt vridmoment = 65 Nm. När nivåställt uppnått arbetstemperatur skall enheterna efterdras flera gånger
under de första timmarna. Uppnås inte perfekt tätning behöver packningarna och eventuellt även glaset bytas.

Reservdelar nivåställ
Vid beställning av reservdelar, uppge alltid typ av nivåställ, storlek på nivåstället samt material. En komplett
packningssats för ett nivåställ består av 1 glas (34x17mm) med 2 st glaspackningar samt glimmerlamell (tillval). Tänk
på att varje visarkropp är utrustad med 2 glas typ B, 4 st glaspackningar och 2 glimmerlameller av specifik längd.
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Demontering kranar
Se till att ledningen är avskild från driften. Stäng kranarna. Demontera nivåstället från kranarna genom att lossa
skruvar och pinnbultsmuttrar och ta ut alla delar. Lossa åtdragningsmuttrarna. Demontera handspaken. Knacka
ur kik/hylsa med ett träverktyg. Rengör noggrant alla tätningsytor. Se till att inga rester av packningsmaterial eller
smuts finns på tätningsytorna. Rensa gängan från gamla hylsrester genom att skruva i och ur ansättningsmuttern.
Avlägsna stödring och hylsa från kiken. Kontrollera att kiken och kikhusets inre är fritt från skador, hylsrester,
korrosionsangrepp o.d. Rengör alla delar omsorgsfullt. Smörj gängorna med ett tunt lager grafiterat fett.

Montering och idrifttagning kranar
För in kiken i en ny hylsa. Skjut upp hylsan mot den återmonterade stödringen så att de hålls i position. Tryck
in kiken med hylsa och stödringen tills den bottnar i kikhuset och se till att hylsan passar in i sitt spår i kikhuset.
Pressa ihop kik och hylsa tillräckligt mycket för att få på åtdragningsmuttern. Eventuellt kan ett träverktyg behöva
användas. Montera handspaken på kiken och dra åt skruven med brickan på plats. Observera att handspaken har
en markering som indikerar kikens position. Handspaken kan tas bort utan skada under mediatryck.
Innan idrifttagande av kranarna, eller efter ompackning, öppna kranarna och dra åtdragningsmuttern så att
hylsan pressas ordentligt mot kiken men utan att handspaken går för trögt. Spänn sedan packboxen med
anslutningsmuttrarna och pinnbultsmuttrarna. Upprepa detta när kranarna uppnått arbetstemperatur.

Reservdelar kranar
Vid beställning av reservdelar, uppge alltid ventiltyp (övre, nedre eller utblåsning), positionsnummer enligt
sprängskiss på sidan 3 samt material. En komplett packningssats för ett ventilpar består av 2 tätningshylsor typ AB
18/2 (pos 5), 1 tätningshylsa typ AB 12/2 (pos 25), 2 huvudtätningar (pos 13) och 2 KU 16 packningsring (pos 16)
(endast Typ D).
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