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1.0  Allmänt om bruksanvisningen
Denna driftsinstruktion innehåller anvisningar för säker montering och skötsel av 
armaturerna.Vid problem som inte kan lösas med ledning av denna driftsinstruktion skall 
leverantören eller tillverkaren konsulteras.
Denna driftsinstruktion gäller bindande för transport, lagring, montering, idrifttagning, drift,  
skötsel och reparationer. 
Bruksanvisningen ska läsas innan man tar armaturen i drift.
Anvisningar och varningar ska beaktas och följas.
- Hantering och alla andra arbeten skall utföras av sakkunnig personal resp. alla åtgärder skall 

utföras under uppsikt och granskas.
Användaren ansvarar för att definiera ansvarsområden, kompetensområden och övervakning 
av personalen.
- Vid urdrifttagning, tillsyn resp. reparationer skall dessutom regionala säkerhetskrav konsulte-

ras och följas.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar och förbättringar vid varje valfri tidpunkt.
Denna driftsinstruktion motsvarar kraven i EU-direktiven.

2.0  Varningssymboler 
2.1  Symbolernas betydelse 

2.2  Säkerhetsrelevanta begrepp
I denna drifts- och monteringsinstruktion framhålls faror, risker och säkerhetsrelevant 
information genom särskilt tydliga markeringar.
Anmärkningar som är markerade med ovanstående symbol och texten “OBSERVERA !“ 
anvisar nödvändiga förhållningssätt för att undvika risken för svåra personskador eller 
livsfara för operatören eller tredje man resp. skador på anläggningen eller miljöskador. 
Dessa anvisningar skall noggrant följas resp. deras efterlevnad kontrolleras.
De andra transport-, monterings-, manövrerings- och underhållsanvisningarna samt 
tekniska data (i bruksanvisningarna, produktdokumentationerna och på armaturerna) 
måste naturligtvis också beaktas; endast på så sätt undviks störningar som kan leda till 
person- eller materialskador.

- 

OBSERVERA ! 
. . . Allmän fara.
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3.0  Förvaring och transport  

- Under -20°C - +65°C.
- Lackeringen utgörs av en grundfärg med uppgift att skydda mot korrosion under transport 

och lagring. Se till att färgen inte skadas. 

4.0  Beskrivning

4.1  Användningsområde
Armaturer används för “Avstängning och / strypning av flytande och gasformiga medier“..

OBSERVERA ! 
- Skydda utrustningen mot yttre våld (t.ex. stötar, slag, vibrationer osv.).
- Armaturpåbyggnader såsom ställdon, handrattar, kåpor får inte utsättas för icke 

avsedda yttre belastningar genom att användas som klättringshjälp, fästpunkter 
för lyftdon osv.

- Använd endast lämpliga transport- och lyftredskap. 
Viktuppgifter framgår av katalogbladen. 

Fig. 1     Fig. 2     Fig. 3     

OBSERVERA ! 
- Användningsområden, användningsgränser och -möjligheter framgår av kata-

logbladet. Särskilt ska man kontrollera materialbeständigheten. 
- Vissa medier förutsätter eller utesluter speciella material. 
- Armaturerna är dimensionerade och utförda för normala driftsförhållanden. Om 

dessa villkor överskrids, t.ex. genom användning vid aggressiva eller slitande 
medier, måste den för utrustningen ansvarige ange dessa högre krav vid 
beställningen.

- Vid användning inom -områden (ATEX) ska man ange detta i beställningen. 
(Specialutförande på grund av märkning/utförande) 

- Standardutförandet är Firesafe-testat. Nödvändiga brandskyddsåtgärder beror 
på mediet och ska fastläggas av användaren.

- Generellt är inbyggnad av armaturer direkt efter rörböjar/T-stycken inte 
rekommenderat. Speciellt vid regelapplikationer ska det finnas en raksträcka 
före med 2xDN och en raksträcka efter med 6xDN enligt. DIN EN 60534.

- Blir armaturen i thermalolja insatt, är armatur som specialutförande upp till en 
temperatur av 350°C anpassad.
Härvid blir en kontrollborrning i armaturhals rekommenderad. Denna måste 
anges vid beställningen.
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Uppgifterna överensstämmer med kraven i direktivet 97/23/EG för tryckbärande 
anordningar och i Maskindirektivet 2006/42/EG. 
Den för anläggningens projektering ansvarige måste se till att kraven uppfylls.
I den mån armaturen är försedda med särskilda markeringar skall dessa beaktas.
Materialen för standardutföranden framgår av resp. katalogblad.
Vid eventuella frågor skall leverantören eller tillverkaren kontaktas.
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4.2  Funktionssätt
Genom vridning av spjällaxeln åt höger (medurs) stänger armaturen.
Vridningsvinkeln är  90°. 

Spjällets läge kan avläsas på markeringen på axeln (se Fig. 4)

Fig. 4

OBSERVERA ! 
- Drivaxeln är delvis öppet placerad. Detta innebär klämrisk

Spjäll i öppet 

Stiftskruv

Axelmarkeringen 

Stängning medurs

Stiftskruv

Axelmarkeringen visar 

Stängning medurs

Spjäll i stängt 

visar till stiftkruven

inte till stiftskruven

läge

läge 
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4.3  Diagram

Material med beteckningar och figurnummer framgår av katalogbladet 
Fig. 5 visar innerdelarna i byggserierna dubbelflänsad, gängöron och svetsände. 
För varianten ZETRIX dödrumsfritt gäller en annan konstruktion, kontakta här ARI
.

Fig. 5: Processventil ZETRIX® 

Fig. 6: Växellåda ZETRIX®

- Växellåda (Manövrering med handratt, stänger med högervridning) 
STÄNGD-läget kan ställas om ± 5° med en justerbar anslagsskruv. Skruvarna 
är självtätande och självsäkrande.

- Drivenheter (Elektriska, pneumatiska, hydrauliska), se speciella bruks- och 
underhållsanvisningar från tillverkarna.

Ändlägesstoppskruv

Visare

Kontramutter
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4.4  Tekniska data - anmärkningar
som t.ex.  
- Huvuddimensioner,
- tryck-temperatursamband, etc. framgår av katalogbladet.

4.5  Märkning
CE-märkning av ventilerna :

Fig. 7 

Nr. Text Beschreibung
1 Figur-Nr.
2 PN Tryckklass
3 DN Storlek
4 Tillverkare ARI-Armaturen

5 CE-märke
6 0525 Ställe
7 SN Serienummer
8 Date Tillverkningsår
9 PSmax. Max tillåtet tryck
10 TS Tillåten temperatur vid maximalt tryck
11 PS Tillåtet tryck vid maximal temperatur
12 TSmax. Max tillåten temperatur:
13 Body Material i huset
14 Lamin. Material i lamelltätningsringen
15 Disc Material i skivan
16 Seat Material i sätet
17 Shaft Material i axeln
18 Märkning vid godkännande

19 EAC-märke

Tillverkarens adress: Se punkt 11.0 Garanti / garantiåtaganden  ARI-Armaturen
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5.0  Montering 
5.1  Allmänna monteringsanvisningar 
Beakta, förutom allmängiltiga monteringsriktlinjer, följande punkter:

- Ansvaret för placering och inbyggnad av produkterna ligger hos projekterare / byggföretag 
resp. användaren. 

- Armaturerna är gjorda för inbyggnad i väderskyddade anläggningar
- För inbyggnad i oskyddade anläggningar eller vid särskilt ogynsamma eller 

korrosionsfrämjande förutsättningar (havsvatten, kemiska ångor etc.) rekommenderas 
speciella utföranden eller skyddsåtgärder. 

- Armaturen är inte tillåten för markförläggning.

OBSERVERA ! 
- Tag bort eventuella flänsskydd.
- Såväl armaturer som rörledningar måste invändigt vara fullständigt fria från 

föroreningar och främmande partiklar.
- Inbyggnadsläge möjligt i båda flödesriktningar. Den rekommenderade 

strömningsriktningen anges på huset och finns på skivans axelsida.
- Ångledningar skall dimensioneras så att vattensamlingar undviks.
- Rörledningar skall dras på sådant sätt att armaturerna inte kan utsättas för 

skadliga skjut-, böj- och vridpåkänningar.
- Vid byggnadsarbeten skall armaturerna skyddas mot nedsmutsning.
- Anslutningsflänsarna måste överensstämma.
- Armaturpåbyggnader såsom drivningar, handrattar, kåpor får inte utsättas för 

icke avsedda yttre belastningar genom att användas som klättringshjälp, 
fästpunkter för lyftdon osv.

- Dränkning av spjällventilen är inte tillåtet.
- Använd endast lämpliga transport- och lyftredskap. Under montaget måste man 

se till att armaturen fixeras tillräckligt. 
Viktuppgifter framgår av katalogbladen.

- Det rekommenderade monteringsläget relaterat till axelriktningen är vågrätt.
- Spjället skall monteras i öppet tillstånd om möjligt, men spjällskivan får inte stå 

ut utanför ventilen. 
- Armatur som inte är monterad får bara hanteras då man följer 

säkerhetsåtgärderna. Klämskaderisk!
- Stora ställdon måste vid horisontell installation förses med stöd.
- Mekaniska skador på kapslingens säte ska undvikas vid transport, lagring och 

montage.
- Ställdon måste skyddas mot för hög omgivningstemperatur; 

se driftsinstruktion för resp. ställdon.
- Vid användning av armaturen som slutavslutning krävs en en säkerhetsåtgärd 

(t.ex. insticksskiva, blindfläns, etc.) enligt krav från fackorganisationen inom 
gas- och vattenverk (Anvisningar enligt DIN EN 13857 ska beaktas). Om 
mediestrålen kommer ut fritt ska utmatningsområdet säkras. Innan man utför 
underhållsarbeten på en slutarmatur med fri axelände, ska en blindfläns 
monteras.

- Energimatningen till monterade drivenheter ska brytas innan arbetet påbörjas. 
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5.2  Montageanvisningar för armaturer med svetsändar
Rengör armaturens och rörets svetsändar innan de svetsas. Armaturerna med svetsändar 
måste vara stängda vid montaget.
Svetsningen får endast utföras av kvalificerad svetspersonal, med lämpliga svetsmaterial 
och enligt tekniska bestämmelser. 
Data finns i katalogbladet.

5.2.1  Insvetsning av armaturen
Ventilerna måste vara stängda vid insvetsning. 
Vidare är rekommenderat, att huset i så kallat ”Pilgrimsstegs” förfarande insvetsa, för att 
hålla förskjutningen så liten som möjligt.
Svetsapparatens ledningsklämma måste fästas på lämplig metalliskt blank fästpunkt.
Skulle ledningsklämman fästas på annan position kan det leda till funktionsstörningar på 
armaturen.
Om det saknas markerad fästpunkt på byggsidan måste ledningsklämman fixeras på ett 
röravsnitt.
Ledningsklämman måste fästas så nära svetsändens fog som möjligt för att få korrekt 
ledningsövergång.

5.3  Montage av tillsatsbyggdelar och rörledningselement
Vid armaturer med tillsatsoptioner (lägesbrytare osv.) ska dessa motsvarande sin funktion 
läggas till anläggningsbeskrivningen.
Blir från tillverkaren rörledningselement medlevererat eller tillfogat Armaturen, måste den 
anläggningsansvariga ombesörja, att dessa under förutsebara förhållanden avseende 
innehållande av gränsvärde säkert blir drifttagna. Enl. DIN EN 16668:2016, 5.1.3 måste 
skyddsåtgärder vidtagas mot ”Överskridande av tillåtna gränser” baserat på en riskanalys.
När arten eller förhållandet av den avsedda insatsen inkluderar alla förutsebara 
omständigheter resulterar i, att skyddsåtgärder är erforderliga (t.ex. mot otillåtna 
tryckstegringar), måste detta tillverkaren genast meddelas. Den anläggningsansvarige är i 
den mån själv ansvarig för säkerheten.

5.4  Montageanvisningar angående monteringsplatsen 
Monteringsplatsen ska vara väl tillgänglig och ha tillräcklig plats för underhåll och 
borttagning av drivenheten. Ventilen ska i första hand monteras vågrätt med drivningen på 
sidan. Sneda eller vägrätta monteringslägen utan stöd är bara tillåtet för drivenheter med 
liten egenvikt.
Tillåtna vikter på drivenheter med vågrätt monteringsläge relaterade till axeln, utan stöd, 
monterade av kunden, är:

35 kg för DN 80 - 100
40 kg för DN 125 - 150

 55 kg för DN 200 - 250
65 kg för DN 300 - 600
 för DN 700 - 1200 efter förfrågan

För att skydda drivenheten mot för hög värme, ska rörledningarna isoleras. Här ska man se 
till att det finns tillräcklig plats för underhåll av axeltätningen.
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5.5  Montageuppgifter för montering och borttagning av drivenheten
II normalfall levereras ventilen komplett med påmonterad drivenhet. För armaturer som är i 
drift med driftstryck och -temperatur, är det inte tillåtet med montering och borttagning av 
drivenheten. Vid ombyggnad eller underhåll, ska montage av drivenheter utföras enligt 
bruksanvisningen för drivenheten. 
Vid anslutning av den elektriska drivenheten ska man följa anvisningarna i 
lågspänningsdirektivet. Anslutning av den elektriska drivenheten för bara göras av 
kvalificerad fackpersonal (jordanslutning).
Dessutom är till beaktande, att armaturen måste stänga med frånkopplingsarten 
„vridmoment“ i sätet.
För  frånkoppling i öppna riktingen ,är „väg“ rekommenderat

6.0  Idrifttagande

Vid idrifttagningen ska man kontrollera tätheten på packningssatsen (pos.13). Vid otäthet 
vid axeln (pos. 5) dra åt packningssatsen (pos.13) stegvis och jämnt med sexkantmuttrar 
(pos. 29) tills att det är tätt (se punkt 7.0 Skötsel och underhåll).

7.0  Skötsel och underhåll
Underhåll och underhållsintervall skall fastläggas enligt användarens krav . 

OBSERVERA ! 
- Före idrifttagningen skall uppgifterna beträffande material, tryck, temperatur och 

flödesriktning kontrolleras.
- Nationella, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter skall principiellt följas.
- Rester och avlagringar i rörledningar och armaturer (t.ex. föroreningar, svets-

loppor osv.) leder till läckage och skador.
- Vid höga (> 50C) resp. låga (< 0C) medietemperaturer finns risk för 

personskador vid kontakt med armaturen. 
I förekommande fall måste varningsmärkning eller isolering finnas!

- För att undvika hydrauliska stötar vid flytande medier i systemet, får man inte 
stänga ventiler för snabbt. Skaffa eventuellt strypningar eller dämpare.

Före varje idrifttagning av en ny anläggning resp. vid förnyad idrifttagning av en 
anläggning efter reparation eller ombyggnad skall följande vara säkerställt:
- alla arbeten skall vara helt avslutade!
- armaturen skall ha korrekt funktionsläge.
- alla skyddsanordningar skall vara i funktion.

OBSERVERA ! 
- Armaturen bör manövreras minst en gång i månaden.
- Vid otäthet vid axeln (Pos. 5), ska boxtätningen (Pos. 13) gradvis, jämnt med 

sexkantmuttern (Pos. 25) till täthet åtdragas.
- Vid användning av armaturen som ändspjäll erfordras vid reparationsarbeten 

en säkerhetsåtgärd t.ex. i form att en insticksskiva, blindflänsar e. dyl. enligt 
gällande säkerhetsföreskrifter.
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OBSERVERA ! 
- Man ska alltid tänka på att smörjmedlet klarar av mediet.
- Byte av lamelltätningsringen (pos. 9) är bara tillåtet vid avkylt system och vid 

trycklös anläggning.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att ni bara byter lamelltätningsringen 

(pos. 9) i demonterat tillstånd.
- Vid demontering av klaff ska punkterna 11.0 och 11.0 beaktas.
- Vid manövrering av spärrklaffen föreligger klämrisk mellan klaffskiva och 

kapsling.
- Utför underhållsarbeten inne i rörledningarna bara när spärrklaffen är säkrad 

mot användning (Skilj drivenheten från nätet och säkra mot obehörig 
återtillkoppling).



Sida 17-12 Rev. 0040203000 1419 -Översatt originalinstruktion -

Driftsinstruktion
ZETRIX®

7.1  Byte av tätningsringen 

Fig. 8

Arbetssteg: 
- Montera ur armaturen från rörledningen. Då ska skivan (pos. 3) vara stängd. 
- Vid armatur med fri axelände ska spjällskivan säkras mot oönskad vridning.
- Lossa cylinderskruvarna (pos. 23) vid lätt öppnad skiva. 
- Öppna skivan helt, ta bort cylinderskruvarna (pos. 23) och säkringsringarna (pos. 61) och 

ta sen bort hållarringen (pos. 30).
- Ta bort lamelltätningsringen (pos. 9) och spiraltätningen (pos. 42).
- Rengör skivan i området för anläggningsytan för tätningsringen och spiraltätningsspåret, 

liksom sätet i kapslingen. 
- Lägg på ett tunt lager av olja på skivan i området för anläggningsytan för tätningsringen.
- Lägg in ny spiraltätning (pos. 42) i avsett spår till spiraltätningen.
- Lägg på den nya tätningsringen på axelsidan av skivan. Rikta in halvcirkeln på insidan av 

tätningsringen mot cylinderstiften (pos. 25) i skivan.
- Rengör hållarringen och lägg på en tunn oljefilm på undersidan och sätt sen på skivan 

igen.
- Lägg på montagepasta på cylinderskruvarna (pos. 23), rengör säkringsringarna och sätt in 

dem. Dra sen åt lätt, så att tätningsringen fortfarande stannar kvar på skivan.
- Lägg på en tunn oljefilm på ytterkanten på tätningsringen, liksom i sätet i kapslingen.
- Kör skivan försiktigt in och ut med litet vridmoment i sätet flera gånger.
- Kör in skivan med liten kraft i sätet (pos. 23), dra sen fast de två motstående 

cylinderskruvarna (pos. 23), för att fixera läget på tätningsringen.
- Öppna åter skivan lite och dra sen åt alla skruvar korsvis med avsett åtdragningsmoment. 

(Åtdragningsmoment se punkt 7.4)  

OBSERVERA ! 
- Innan man börjar underhållsarbeten ska rörledningssystemet göras trycklöst. 

Om man inte följer denna föreskrift innebär det livsfara och kan orsaka skador i 
rörledningssystemet.
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7.2  Byte av boxpackningen  

Fig. 9

Arbetssteg:
- Demontera drivenhet, växellåda, passfjädrar (pos. 38) och konsolen till drivenheten. För 

senare återmontering ska läget av drivenheten markeras på huvudflänsen.
- Ta bort sexkantmuttrarna (pos. 29), glanden (pos. 37) och boxhylsan (pos.36).
- Ta bort den gamla packningssatsen (pos. 13) och undvik då skador på axeln (pos. 5).
- Rengör försiktigt packningsutrymmet och den övre axelavsatsen.
- Sätt in den nya packningssatsen (pos. 13), så att de enskilda packningsringarna trycker i 

in packningsutrymmet. Delningsställena för de packningsringarna som överlappar 
varandra ska vara förskjutna 180° mot varandra.

- Montera åter boxhylsan och glanden. Olja in stiftskruvarna lätt (pos. 40) och dra fast 
sexkantmuttrarna (pos. 29) med handkraft.

- Montera åter drivenhet, konsol och passfjädrar. Skjut nu på växellådan på axeln, försiktigt 
och utan våld.

- Dra fast sexkantmuttrarna (pos. 29) jämnt.
- Öppna och stäng skivan flera gånger.
- Lägg på tryck på armaturen.
- Vid läckage vid packningen (pos. 13), dra långsamt och jämnt sexkantmuttrarna (pos. 29) 

ett 1/4 varv, tills läckaget upphör.

OBSERVERA ! 
- Innan man börjar underhållsarbeten ska rörledningssystemet göras trycklöst. 

Om man inte följer denna föreskrift innebär det livsfara och kan orsaka 
skador i rörledningssystemet.

OBSERVERA ! 
- Vid varianten ZETRIX Dödrumsfri kan under vissa driftbetingelser medium/tryck 

byggas upp i dödutrymmet. 
- Vid demontage av boxpackningen ska här säkerhetsrelevanta åtgärder tagas, 

så att inga farliga medier genom plötslig tryckutjämning/toxicitet kan hota 
människoliv. 

- Vid underhållsarbeten av varianten ZETRIX Dödrumsfri, kontakta ARI.



Sida 17-14 Rev. 0040203000 1419 -Översatt originalinstruktion -

Driftsinstruktion
ZETRIX®

7.3  Byte av bottenflänstätning

Fig. 10

Arbetssteg:
- Lossa sexkantskruvarna (pos. 28) och demontera bottenflänsen (pos. 34).
- Ta bort spiraltätningen (pos. 41).
- Rengör spiraltätningsspåret och kontrollera om det finns skador.
- Lägg på en tunn oljefilm på den nya spiraltätningen och lägg in den i avsett spår.
- Rengör sexkantskruvarna (pos. 28) lägg på montagepasta (t.ex. Klüberpasta Hel 46-450), 

sätt sen in bottenflänsen och dra åt med föreskrivet åtdragningsmoment. 
(Åtdragningsmoment se punkt 7.4) 

7.4  Åtdragningsmoment 

OBSERVERA ! 
- Innan man börjar underhållsarbeten ska rörledningssystemet göras trycklöst. 

Om man inte följer denna föreskrift innebär det livsfara och kan orsaka skador i 
rörledningssystemet.

OBSERVERA ! 
- Vid varianten ZETRIX Dödrumsfri kan under vissa driftbetingelser medium/tryck 

byggas upp i dödutrymmet. 
- Vid demontage av boxpackningen ska här säkerhetsrelevanta åtgärder tagas, 

så att inga farliga medier genom plötslig tryckutjämning/toxicitet kan hota 
människoliv. 

- Vid underhållsarbeten av varianten ZETRIX Dödrumsfri, kontakta ARI.

M 8 = 20 (± 5) Nm
M 10 = 25 (± 5) Nm
M 12 = 45 (± 5) Nm
M 16 = 100 (± 5) Nm
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8.0  Driftstörningar - orsaker och åtgärder
Vid funktionsstörningar resp. driftstörningar: kontrollera först att montering och inställning 
har gjorts enligt driftsinstruktionen.

Ta kontakt med leverantören eller tillverkaren vid störningar som inte kan åtgärdas med 
hjälp av följande tabell, se punkt „9.0 Felsökningsschema“.

9.0  Felsökningsschema  

- 

OBSERVERA ! 
Vid felsökningen skall säkerhetsföreskrifterna följas.

OBSERVERA ! 
- beakta punkt 11.0 och 11.0 före montage- och reparationsarbeten !
- beakta punkt 6.0 före förnyad idrifttagning !

Störning Möjliga orsaker Åtgärd

Inget genomflöde Ventilen stängd Öppna ventilen

Litet genomflöde Ventilen inte tillräckligt öppnad Öppna ventilen

Förorenad smutsfälla Rengör / byt ut silen

Igensättning i rörledningssystemet Kontrollera rörledningssystemet

Spjället kan inte / eller 
endast med svårighet 
öppnas / stängas

Driftförhållandena som medium, tem-
peratur osv. ligger ev utanför specifi-
kationen

Byt ut armaturen, konsultera leveran-
tören / tillverkaren

Avbrott i energiförsörjningen. Kontrollera energiförsörjningen.

Störning i drivenheten Renovera drivenheten eller byt ut den

Felaktig vridriktning Kontrollera vridriktningen (moturs = 
öppnar, medurs = stänger)

Packningssatsen (pos.13) är för hård 
åtdragen

Lossa sexkantmuttrarna (pos. 29)

Fasta ämnen blockerar spjällskivan Spola av eller rengör spjällskivan

Passfjädern (pos. 38) på axeln är 
avklippt

Ta reda på orsaken och ersätt pass-
fjädern (pos. 38)

Vätskeförtjockning mellan lagren Spola av lager och axel om det är 
möjligt via spolanslutning

Armaturen läcker Skivan är inte helt stängd Ställ skivan i stängningsposition 

Avlagring av fasta partiklar inne Rör skivan och spola armaturen i 
öppet läge

Mekanisk stopp när du stänger felak-
tigt inställd

Justera ändanslaget på nytt

Lamelltätningsringen (pos. 9) är ska-
dad

Byt lamelltätningsringen (pos. 9) - se 
punkt 7.1
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Packningssats (axelpack-
ning) otät

Sexkantmuttrarna till packningssat-
sen (pos. 13) är lösa

Dra fast sexkantmuttrarna (pos. 29) 
jämnt i små steg

Packningssatsen (pos.13) är skadad Byt packningssatsen (pos. 13) - se 
punkt 7.2

Läckage vid bottenfläns-
tätningen

Sexkantskruvarna (pos. 28) lösa Dra till sexkantskruvarna (pos. 28)

Spiraltätning (pos. 41) är skadad Byt spiraltätning (pos. 41).

Störning Möjliga orsaker Åtgärd
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10.0  Demontera armaturen resp. överdelen

11.0  Garanti / garantiåtaganden
Omfattningen och längden på garantin finns angiven i den vid tidpunkten för leveransen 
gällande utgåvan av "Allmänna försäljningsvillkor hos Albert Richter GmbH&Co.KG" eller 
vid avvikelser från dessa i själva köpeavtalet.
Vi garanterar en mot teknikens nuvarande nivå och det bekräftade användningsändamålet 
svarande felfrihet.
För skador som uppkommer genom osakkunnig behandling eller ignorering av drift- och 
montageanvisningar, katalogbladet eller tillämpliga regler, kan inga garantianspråk ställas.
Skador som uppstår under drift, genom av från katalogbladet eller andra 
överenskommelser avvikande användningsförhållanden, omfattas inte heller av garantin.
Berättigade reklamationer åtgärdas genom justeringsarbeten av oss eller genom av oss 
anlitat specialistföretag.
Utöver garantin gående anspråk är uteslutna. Anspråk på ersättningsleverans accepteras 
inte.
Underhållsarbeten, montage av främmande delar, ändring av konstruktionen liksom 
naturligt slitage är uteslutet från garantiåtagandet.
Eventuella transportskador skall inte anmälas till oss, utan ofördröjligen meddelas er ans-
variga godsexpedition, järnvägen eller speditören, eftersom annars ersättningsanspråk på 
dessa företag går förlorade.

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33750 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon (+49 5207) 994-0    Telefax (+49 5207) 994-158 e. 159

Internet: https://www.ari-armaturen.com    E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com

OBSERVERA ! 
Beakta, förutom allmängiltiga monteringsriktlinjer och bestämmelserna om 
tryckbärande anordningar, följande punkter:
- Trycklöst rörledningssystem.
- Nedkylt medium.
- Tömd anläggning.
- Lufta rörledningssystemet om frätande, aggressiva eller giftiga medier används.
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