
Read and understand this manual prior to

operating or servicing this product.

Instrukcja obsługi

DELTA RUF3

Zawór zwrotny









1. Warunki ogólne 2

2. Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa 2

3. Przeznaczenie 2

4. Instalacja 3

4.1 Instrukcje spawania 3

5. Wymiary i waga 4

6. Dane techniczne 4 - 5

7. Materialy 6

8. Konserwacja 6

9. Instrukcje serwisowe 7 - 8

10. Wykrywanie i usuwanie usterek 8

11. Lista czesci zamiennych

RUF 3 - wykonanie DIN - RN 01.102

RUF 3 - wykonanie cale - RN 01.103

Spis Tresci Strona

1

PL

Zawór zwrotny 
DELTA RUF3
Instrukcja obslugi : Wyd. 4





Kompetentny personel powinien dokladnie zapoznac sie z trescia 
tej instrukcji oraz przestrzegac zawartych w niej wskazówek.

Podkreslamy, iz nie bierzemy zadnej odpowiedzialnosci za 
uszkodzenia lub awarie bedace rezultatem nieprzestrzegania 
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Opisy oraz dane zawarte w niniejszej instrukcji moga ulec zmianie. 

2. Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

NIEBEZPIECZENSTWO!

- Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych przy
zaworze, rurociag nie moze znajdowac sie pod cisnieniem i powinien
byc w miare mozliwosci oprózniony.

- W celu bezpiecznej konserwacji zaworu nalezy dokladnie zapoznac 
sie z instrukcjami serwisowymi.

3. Przeznaczenie

Zawór RUF3 jest uzywany w miejscach instalacji, które wymagaja 
przeciwdzialania wstecznemu przeplywowi medium.
Otwarcie zaworu nastepuje pod wplywem cisnienia plynu na dysk
osadzony na sprezynie wewnatrz korpusu. Zamkniecie nastepuje
samoczynnie przy zaniku cisnienia, pod wplywem powrotu
sprezyny do normalnej pozycji.

1. Warunki ogólne
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- Zawór RUF3 musi byc zainstalowany we wlasciwej pozycji.
Kierunek przeplywu w instalacji musi byc zgodny ze strzalka
na korpusie.

- W celu zapewnienia calkowitego oprózniania zaworu nalezy
montowac go w pozycji pionowej.

- Zawór moze byc wspawany bezposrednio w rurociag jak równiez
montowany za pomoca przylaczy kolnierzowych.

- Uwaga! Nalezy przestrzegac instrukcji spawania.

4.1 Instrukcje spawania

RUF3

- Przed spawaniem kolnierze musza byc odlaczone od korpusu 
zaworu. Przylaczanie i regulacja powinny byc przeprowadzane
po przylaczeniu kolnierzy.

- Spawanie moze byc przeprowadzone przez spawaczy majacych
uprawnienia EN 287-1 (jakosc spawu EN 25817 "B").

- Spawanie korpusów musi byc przeprowadzone tak, aby deformacje
nie byly przenoszone z zewnatrz na korpus zaworu. 

- Przygotowanie spawu o grubosci do 3 mm musi byc wykonane
jako kwadratowe zlacze doczolowe, bez powietrza 
(Nalezy wziac pod uwage kurczenie sie!)

- Nalezy przeprowadzic spawanie orbitalne typu TIG!

- Po zakonczeniu spawania korpusów zaworów czy kryz laczacych
oraz po zakonczeniu prac na ukladzie rurociagów, odpowiednie
czesci instalacji czy rurociagów musza zostac oczyszczone z
pozostalosci po spawaniu oraz zabrudzen. Jesli instrukcje 
czyszczenia nie beda przestrzegane, pozostalosci spawania
oraz czasteczki zanieczyszczen moga gromadzic sie w zaworze
i powodowac jego uszkodzenie.

- Wszelkie uszkodzenia wynikajace z nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji spawania, nie sa objete nasza gwarancja.

4. Instalacja
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6. Dane techniczne

5. Wymiary i waga
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B

A

C

D

- max. cisnienie w rurociagu 10 bar

- max. temperatura robocza 135o C EPDM, HNBR,
*VMQ, *FPM

- krótkotrwale dzialanie temperatury 140o C EPDM, HNBR
*VMQ, *FPM

*(nie uzywac do pary)

Wymiary w mm Waga
w Kg

DN A B C D G
25 99 51 83 26 2,2
40 111 63 100 38 2,9
50 123 75 110 50 3,5
65 140 92 127 66 4,2
80 155 107 142 81 5,3

100 174 126 162 100 6,6
125 209 155 202 125 9,8
150 234 180 228 150 11,5
cale
1” 99 51 83 22,2 2,2

1,5” 111 63 100 34,9 2,9
2” 123 75 110 47,6 3,5

2,5” 140 92 127 60,3 4,2
3” 146 98 134 72,9 5,3
4” 174 126 162 97,6 6,6
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Pozycja min. cisnienie zadzialania
( bar )

wymiary nominalne     wartosci kvs
DN cale (m3 / h)
25 1” 14
40 1,5” 27
50 2” 55
65 2,5” 107

3” 125
80 166

100 4” 260
125
150

6. Dane techniczne

0,025

0,040

0,015



Korus, trzpien, kolnierze,
lozyska trzpienia :    1.4571, 1.4404

Sruby :    1.4301

Standardowy material uszczelnien :    EPDM

opcjonalnie :    VMQ (silikon), 
FPM (viton), HNBR

8. Konserwacja

- Czasookresy konserwacji zaleza od rodzaju aplikacji i powinny byc
okreslane przez samego operatora wykonujacego kontrole okresowe.

- Wymiana uszczelnien wykonywana jest wedlug instrukcji 
serwisowych.

- Wszystkie uszczelki przed zalozeniem nalezy delikatnie
nasmarowac.

Zalecenie:

Smar APV do kontaktu z zywnoscia dla EPDM, FPM i HNBR
(750 g / dawka - Nr. Kat. 00070-01-019/03)
(60 g / tuba - Nr. Kat. 00070-01-018/93)

lub

Smar APV do kontaktu z zywnoscia dla VMQ (silikon)
(600 g / dawka - Nr. Kat. 000 70-01-017/93)
(60 g / tuba - Nr. Kat. 000 70-07-016/93)

!!! Do uszczelnien EPDM nie uzywac smarów zawierajacych 
oleje mineralne !!!

!!! Do uszczelnien VMQ nie uzywac smarów na bazie silikonów !!!

- Montaz zaworu zgodny z instrukcjami serwisowymi.

7. Materialy
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Numery pozycji odnosza sie do rysunków czesci zamiennych
(wykonanie DIN: RN 01.102; wykonanie w calach: RN 01.103).

9.1 Demontaz z ukladów rurociagów

a. Odlaczyc cisnienie rurociagu. Opróznic rurociag jesli to mozliwe.

b. Usunac sruby (2) z kolnierzy.

c. Wyciagnac zawór z pomiedzy kolnierzy zewnetrznych (1).

9.2 Demontaz czesci mechanizmu

a. Wyciagnac uszczelnienia (3) z kolnierzy.

b. Wyciagnac lozysko trzpienia (4) z korpusu. 
W celu przecisniecia lozyska przez kolnierz zaworu nalezy uzyc 
klucza.

c. Usunac uszczelnienia korpusu (5).

d. Wyciagnac sprezyne napinajaca (6).

e. Podciagnac trzpien (7) z korpusu do wygodnej pozycji.

f. W uszczelnienie gniazda (8) wepchnac ostry przedmiot
(np. srubokret) i wyrwac je.

9.3 Instalacja uszczelnien i skladanie zaworu

a. Wcisnij nasmarowane delikatnie uszczelnienie (8) w cztery punkty
gniazda, szersza strona w strone szczeliny. Nastepnie przy pomocy 
cienkiego, tepego srubokreta wprowadzac do szczeliny wystajace 
fragmenty uszczelnienia. Nalezy to robic naprzemiennie, aby
osiagnac optymalne rozlozenie uszczelki w szczelinie gniazda. 

Sprawdz wlasciwe ulozenie uszczelnienia przed montazem zaworu.

b. Umiesc trzpien (7) zaworu w korpusie i nalóz sprezyne (6) na walek
trzpienia.

c. Wsun delikatnie nasmarowane uszczelnienie korpusu (5) w gniazdo
lozyska trzpienia (4).

9. Instrukcje serwisowe



d. Wcisnij lozysko trzpienia (4) równo w kolnierz korpusu (9) zaworu.

e. Wcisnij delikatnie nasmarowane uszczelnienia (3) w gniazda 
kolnierzy zewnetrznych korpusu.

f. Umiesc kompletny zawór miedzy kolnierzami zewnetrznymi (1)
i zamocuj srubami szesciokatnymi (2).

!  Instalowac zawór zgodnie z kierunkiem przeplywu !
(patrz strzalka na korpusie)

10. Wykrywanie i usuwanie usterek

Numery pozycji odnosza sie do rysunków czesci zamiennych.
Usuwanie usterek - patrz rozdzial 9 - Instrukcje serwisowe.

Zawór nie zamyka sie :   Wymien uszczelnienie gniazda (8).

Przeciek miedzy kolnierzami   :    Sprawdz uszczelnienia kolnierzy 
zewnetrznych (3) lub uszczelnienia 
korpusu (5). 

Wymien uszkodzone uszczelnienia.

Zawór nie pracuje dokladnie    :   Sprawdz czy trzpien pracuje bez 
zaklócen. 

Wymien uszkodzone czesci.

11. Lista czesci zamiennych

(patrz aneks)

9. Instrukcje serwisowe
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Your local contact:

APV 

Zechenstraße 49

D-59425 Unna

Phone: +49(0) 23 03/ 108-0  Fax: +49(0) 23 03 / 108-210

For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit www.apv.com.
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