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Çeviri

V   VF   VM   VMC   VMCE   VMF   VMP   VT
serileri

VX   VFX   VMX   VMCX   VMCEX   VMFX   VMPX   VTX
serileri EX
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Bu. kullanım. ve. montaj. kılavuzu. size,. AKO. pnömatik. pinç.
vanalarını. (bundan.sonra.pinç.vanası.olarak.anılır).güvenli.
bir.şekilde.takmanız.ve.işletime.almanız.konusunda.yardımcı.
olur.. Lütfen. önce. güvenlik. uyarılarını. okuyun,. kullanım. ve.
montaj.kılavuzunu.dikkate.alın.

1..Güvenlik.uyarıları
Kurulum, bakım ve işletime alma işleri sadece eğitimli teknik 
personel veya işletmeci tarafından atanmış personel tarafından 
yapılabilir. Güvenlik uyarıları ile birlikte kullanım ve montaj 
kılavuzu, işletme ve bakım personelinin elinin altında olmalıdır.

UYARI:.Ezilme.tehlikesi
Pinç vanasının kapatılması sırasında ağır ezilme-
ler meydana gelebilir.

 Î Deliğin içine elinizi veya diğer uzuvlarınızı sokmayın. 
 Î Pinç vanasının iç bölmesine parmakların veya elin gir-

mesini engelleyen önlemler uygulanmalıdır.
 Î Gerekli durumda uyarı açıklamaları asılmalıdır

Not
Pinç vanası yapılandırması (ör. manşetler gibi tekli 
parçaların malzemeleri) işletme akışkanı için uy-
gun olmalıdır.

Not
Bu dokümantasyon güncellemeler nedeniyle gün-
cel bilgi servisine tabidir.
Geçerli olan güncel versiyonu www.pinc-vana.
web.tr adresinde bulabilirsiniz.

Pinç vanasını sadece kurulu halde kullanıma alın (örn. bir boru 
tesisatında).

Pinç vanasında ve manşette korozyon ve hasarları önlemek için 
kontrol akışkanı olarak kuru, yağsız, filtrelenmiş basınçlı hava 
kullanın. 

Pinç vanasının arızalanması veya hasar görmesi durumunda 
kontrol basıncını derhal kapatın ve pinç vanasında her türlü 
basıncı tahliye edin. Kontrol basıncı bağlantısı basınç altındayken 
çıkarılmamalıdır. Pinç vanasını sadece basınç altında değilken 
sökün.

Yüksek sıcaklıklarda gerektiğinde işletmeci tarafından 
bir temas koruması öngörülmeli ve işaretlenmelidir. 
Pinç vanasına örn. „Sıcak yüzey“ gibi uyarı bilgileri 
asılmalıdır.  
  

Not 
İstikrarsız gazlar nakil maddesi olarak kullanılamaz.

UYARI!.Kontaminasyon.tehlikesi
Manşetin kendi maksimum kullanım sınırı üzerinde 
sıcaklık (veya yangın) 

 Î nedeniyle tahrip edilmesi durumunda nakil 
maddesi muhtemelen kirlenir (salınan zehirli gazlar). Bu-
nun dışında pnömatik pinç vanası da artık işlev görmez.

 Î Genel sistemin risk değerlendirmesinden türetilen 
işletme içi koruma tedbirlerine göre genel sistemde/
genel sistemden kaynaklı olası dolaylı zararları önleyin. 
Risk değerlendirmesi işletmeci tarafından oluşturulmalı 
ve belgelenmelidir.

 Î Kirlenmiş nakil maddesinin dolaşıma girmemesine ve 
ülke mevzuatına göre bertaraf edilmesine dikkat edin.

 Î Tahrip edilen pnömatik pinç vanasını değiştirin.
 Î Taşınan malzemenin, tehlikeli, patlayıcı ya da zehir-

li türden olması durumunda, malzemenin atmosfe-
re erişmesini önlemek için gerekli koruma tedbirleri 
alınmalıdır.

Not
Manşet bozulduğunda taşınan malzeme, kontrol 
basınç hattına yani kontrol ekipmanlarına (örn. 
manyetik vana, oransal vana vb.) doğru baskı uy-

gulamaya başlayabilir ve hasar oluşumuna sebep olabilir. 
Bunun sonucunda taşınan malzeme, kontrol ekipmanları üze-
rinden atmosfere ulaşabilir.

Not
Pnömatik pinç vanası kondens oluşumu ve/veya 
düşük sıcaklıklar nedeniyle donarsa artık işlev gör-
mez.

 Î Genel sistemin risk değerlendirmesinden türetilen 
işletme içi koruma tedbirlerine göre genel sistemde/
genel sistemden kaynaklı olası dolaylı zararları önleyin. 
Risk değerlendirmesi işletmeci tarafından oluşturulmalı 
ve belgelenmelidir.

 Î Gerekirse pnömatik pinç vanasını ısıtın.

Not
Ortam, kontrol akışkanı ve işletim akışkanı 
arasında güçlü sıcaklık farklı olması durumunda 
kontrol akışkanında kondens suyu oluşabilir. Bu 

da kontrol basıncı hattına sızabilir ve kontrollü olarak tahliye/
bertaraf edilmesi gerekir.

Bir yangın durumunda işletmeci pinç vanalarını basınçsız hale 
getirmeli ve böylece hasarlı pinç vanalarının patlamasını önle-
melidir.
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Kullanım kılavuzu
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Tip levhası üzerindeki maksimum basınç ve sıcaklık bilgileri dik-
kate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır. Kontrol basıncı hattına bir 
basınç regülatörü/basınç sınırlayıcı monte edilmeli ve hesapla-
nacak olan kontrol basıncına ayarlanmalıdır.

Optimal.kumanda.basıncı.
(hesaplama.örneği)

Çalışma basıncı (nakil basıncı)   3,0 bar
∟Pozitif basınç (pozitif veya negatif) / bağıl basınç 
+ Diferansiyel basınç (bkz. tip levhası)   2,5 bar 
= ayarlanacak olan optimal kontrol basıncı  5,5 bar

Not
Mükerrer kontrollerde (ör. BetrSichV (İşletme 
Güvenliği Yönetmeliği) uyarınca), basınç taşıyan 
parça manşet değil de gövde olduğundan göv-

de suyla doldurulmalıdır. Test basıncı 1,43 x maks. kontrol 
basıncı (DGRL) ve test süresi DN150 = 60sec ardından 
120sec (EN12266) aşılmamalıdır.

Patlama.tehlikesi.bulunan.bölgelerde.kullanım.için.
özel.koşullar.ve.güvenlik.uyarıları

Kurulum, bakım ve işletime alma işleri patlama 
koruması konusunda yetkili bir kişi tarafından de-
netlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

Pnömatik kumandalı pinç vanası işletmenin patlama koruması 
belgesine dahil edilmelidir.

Patlayıcı ortam tip etiketinde belirtilen tanımlama, pinç 
vanasının kullanımı için ölçüt teşkil eder.

       
 Misal: Patlayıcı ortam pinç vanaları     Misal: ATEX pinç vanası

Patlayıcı.ortam.pinç.vanaları: 
0;1;2 ve 20;21;22 patlayıcı ortamlar için aşağıdaki pinç 
vanaları uygun olup bunlar ATEX direktifine tabi değildir:

Seri:      VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX
Manşet tipi:      Mxxx.xxLF
Bağlantı türü:     10 (çelik)
(malzeme)     33 (alüminyum)
            ekipman grubu I madencilik için  
            uygun değil 
      50 (paslanmaz çelik) 
      73 (POM)
Gövde tipi:      10 (çelik)
(malzeme)     50 (paslanmaz çelik) 
      73 (POM)

ATEX.pinç.vanaları:
1;2 ve 21;22 patlayıcı ortamlar için aşağıdaki pinç vanaları uy-
gun olup bunlar ATEX direktifine tabidir:

Seri:      VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX
Manşet tipi:     Mxxx.xxLF
Bağlantı türü:      50 (paslanmaz çelik) 
(malzeme)     31 (çelikli alüminyum)  
         35 (paslanmaz çelikli alüminyum) 
Gövde tipi:        30 (alüminyum)
(malzeme)
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Kullanım kılavuzu
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2014/34/AB.sayılı.ATEX.direktifi.uyarınca.
işaretleme

  I M2 II 2GD IIC TX
Lejant:

  Altıgen.sembolü 
  (patlama koruması için özel tanımı gösterir)

I  Cihaz.grubu.I 
  (madencilik için ürünler)

M2  Cihaz.kategorisi.M2 
  
II  Cihaz.grubu.II 
  (madencilikte kullanılmayan ürünler)

2  Cihaz.kategorisi.2.
  (bu pinç vanası 1/21 ve 2/22 patlayıcı ortamlar  
  için uygundur)

GD  Tehlike.türü.GD 
  (bu pinç vanası gaz (buhar/sis) ve toz içeren  
  atmosferler için uygundur)
 

IIC  Patlama.grubu.IIC 
  (dış ve iç atmosfer işletmeci tarafından   
  sınıflandırılmıştır)  

TX  Sıcaklık.sınıfı.TX 
  (sıcaklık sınıfı işletmeci tarafından belirlenir) 

ISO.80079-36.uyarınca.işaretleme

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

Ex  Patlayıcı.ortam.sembolü.
h  Patlayıcı.atmosferde.kullanım.için.
. . tasarlanmış.elektrikli.olmayan.cihazlar
Mb  EPL*
  M -> Cihaz grubu I (madencilikteki patlayıcı 
          ortamlar için ürünler)
  b -> Seviye b = ATEX cihaz kategorisi M2

IIC  Patlayıcı.gaz.atmosferi.türü
  II -> Gazlar, buharlar, sisler için cihaz grubu 
          II ile ilgili alt grup
  C -> Seviye C = Ör. hidrojen gibi gazlar

T6...T4  Sıcaklık.sınıfı.veya.maks..yüzey.sıcaklığı 
  T6 = 85°C, T4 = 135°C
  (Sıcaklık sınıfı işletmeci tarafından belirlenir)

Gb  EPL*
  G -> Cihaz grubu II (gazlar, buharlar, sislerin 
          neden olduğu patlayıcı ortamlar için ürünler)
  b -> Seviye b = Cihaz kategorisi 2G, bu 
         pinç vanası 1 ve 2 numaralı patlayıcı 
         ortam için uygundur

IIIC  Patlayıcı.toz.atmosferi.türü
  III -> Tozlar için cihaz grubu III ile ilgili alt grup
  C -> Seviye C = yanıcı asılı maddeler, iletken 
          olmayan toz ve iletken toz

T120°C maks..yüzey.sıcaklığı
Db  EPL*
  D -> Cihaz grubu III (tozlardan kaynaklanan 
          patlayıcı ortamlar için ürünler)
  b -> Seviye b = Cihaz kategorisi 2D, 
         bu pinç vanası 21 ve 22 numaralı 
         patlayıcı ortam için uygundur

Ortam.sıcaklığı

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C     Ortam.sıcaklığı 
          Ta (veya Tamb)

Ör. basınç manometresi gibi diğer üreticilerin bileşenleri 
veya diğer donanım parçaları/aksesuarlar için ATEX 
2014/34/AB veya 94/9/AT uyarınca üreticinin ayrı uygunluk 
değerlendirmeleri mevcut olmalıdır.
Üreticinin X işareti ile ilgili bilgileri dikkate alınmalıdır.
Gerektiğinde elektrik tesisatlarında VDE0165 hükümlerine 
uyulmalı ve dikkate alınmalıdır.

EX pinç vanaları (akışkan alanında alüminyumsuz) esas 
itibarıyla tüm nakil hızlarında çalıştırılabilir. Ancak burada (elek 
sacı, manyetik filtre sistemi veya başka süreç vasıtasıyla), nakil 
maddesinde çelik veya başka yanıcı kıvılcımlar bulunmaması 
sağlanmalıdır.

Pinç vanalarının vana bağlantı parçalarının malzemesi: 
 Î (33).Alüminyum: 

• Nakil maddesinde paslı çelik partikülleri bulunmamalıdır.
• Esas itibarıyla tüm nakil hızlarında çalıştırılabilir. Ancak 

burada (elek sacı, manyetik filtre sistemi veya başka 
süreç vasıtasıyla), nakil maddesinde çelik veya başka 
yanıcı kıvılcımlar bulunmaması sağlanmalıdır.

• Nakil maddesinde ateşleme kıvılcımlarına neden olabi-
lecek maddelerin (örn. metal parçalar) bulunmadığından 
emin olunamıyorsa patlayıcı ortam pinç vanası ≤ 15m/
sn‘lik bir nakil hızına kadar çalıştırılabilir. 

 Î (31).Çelik.kovanlı.alüminyum ve/veya 
      .(35).paslanmaz.çelik.kovanlı.alüminyum ve/veya
      .(50).paslanmaz.çelik:

• Esas itibarıyla tüm nakil hızlarında çalıştırılabilir. Ancak 
burada (elek sacı, manyetik filtre sistemi veya başka 

* EPL (Explosion Protection Level = ATEX cihaz kategorisi altında cihaz koruma seviyesi)
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

süreç vasıtasıyla), nakil maddesinde çelik 
veya başka yanıcı kıvılcımlar bulunmaması 
sağlanmalıdır.

• Nakil maddesinde ateşleme kıvılcımlarına 
neden olabilecek maddelerin (örn. metal parçalar) 
bulunmadığından emin olunamıyorsa patlayıcı or-
tam pinç vanası ≤ 1m/sn‘lik bir nakil hızına kadar 
çalıştırılabilir. 

 Î (73).elektrostatik.iletken.plastik.(POM):
• Esas itibarıyla tüm nakil hızlarında çalıştırılabilir. 

Alüminyumdan patlayıcı ortam pinç vanasının dışı toz 
kaplamalı/boyalıdır. Toz kaplama/boya düzenli olarak kontrol 
edilmeli ve gerekirse rötuş yapılmalıdır. Maksimum kaplama 
kalınlığı 200 µm‘dir ve buna uyulmalıdır. Sonradan boyama 
sonrasında da 200 µm katman kalınlığı aşılmamalıdır. 
Vana, bir aletle vurularak tokmaklanmamalıdır. 
Böylelikle sürtünme ve çarpma kıvılcımları oluşmaz.

İç kısımdaki akışkanlar manşetin veya flanş burcunun örneğin 
elektrostatik iletkenlik veya direnç gibi özelliklerini etkileme-
melidir.

Örn. selenoid valfler, basınç şalterleri ve hızlı havalandırıcılar 
gibi monte edilmiş elektrikli aletlerin tamamı işletilen patlayıcı 
ortam için uygun olmalı ve patlayıcı ortamda kullanım için ayrı 
bir imalatçı belgesine veya uygunluk beyanına sahip olmalıdır. 
Patlayıcı ortam için izin verilmeyen aksesuarlar patlayıcı or-
tam atmosferine monte edilmemelidir.

Kontrol akışkanı olarak sadece patlama tehlikesine yol açmay-
an maddeler kullanılmalıdır. İşletmeci, muhtemelen kullanılan 
pnömatik/plastik hortumların (veya borular) elektrostatik ola-
rak iletken (<10^6 Ohm) olmasına dikkat etmek zorundadır.

Pinç vanaları iletkenlik kabiliyetli, topraklı boru tesisatıyla yeter-
li derecede bağlanmış olmalıdır. Bu pinç vanası eşpotansiyel 
kuşaklamanın içine monte edilmelidir (korumasız döşemede 
en az 4 mm² bakır tel). Toprak bağlantısı için pinç vanası üze-
rinde işaretli bir sabitleme vidası bulunur.  

Boru tesisatı ile pinç vanası arasındaki eşpotansiyel kuşaklama 
(topraklama), boru tesisatına montajdan sonra uygun bir ölç-
me aleti ile kontrol edilmelidir.

Toz ve yağ tortulaşmaları zamanında giderilmeli ve tehli-
keli tortulaşmaların ve hibritlerin veya yağ, gres ve tozdan 
karışımların tutuşmalara yol açması engellenmelidir. 

Nakil alanında işletimde sürtünme nedeniyle nakil mad-
desinde bir sıcaklık artışı olabilir. İşletmeci, içeride akan 
akışkanın sıcaklığının nakil maddesinin veya patlayıcı ortam 
oluşturabilecek gaz ve tozların alevlenme sıcakılığı veya 

ateşleme sıcaklığının %80‘inden büyük olmamalıdır. Aksi du-
rumda pinç vanasının maksimum sıcaklığı geçerlidir.

Nakil maddesindeki paslı çelikten partiküllerin (örn. uçucu 
pas gibi korozyon partikülleri) pinç vanasının alüminyumu ile 
temas etmesi önlenmelidir. Alüminyum gövde paslı demirle 
temasa karşı gerektiğinde işletmeci tarafından alınacak, ör. 
koruyucu mahfaza gibi önlemlerle engellenmelidir.

İyonlaştırıcı radyasyon, röntgen ışınları, katodik korozyon 
koruması, kaçak akımlar, adyabatik kompresyon, alevler ve 
sıcak gazlar, elektromanyetik dalgalar, yıldırım çarpması, sür-
tünme ve çarpma kıvılcımları sonucunda meydana gelen ateş 
kaynakları işletmeci tarafından emniyetli bir şekilde engellen-
melidir.

Manşet bir aşınır parça olduğundan kontrol akışkanı bir 
sızıntı nedeniyle nakil alanına geçebilir. Nakil maddesi sıvı 
bir yakıtsa ve havayla karışıyorsa nakil alanında patlayıcı 
bir ortam oluşturabilir. Tersi durumda nakil maddesi kontrol 
basıncı akışkanına sızabilir ve burada patlayıcı bir atmosfer 
oluşturabilir.

İletken olmayan malzemeden bir koruyucu kaplamaya (örn. 
boya) sahip olan pinç vanaları sistemde temas/dişli pulları 
(örn. DIN6797A) ile monte edilmelidir. 

Dış ve iç atmosfer işletmeci tarafından IIC patlama grubunda 
sınıflandırılmıştır. Bununla pinç vanasının patlayıcı dış atmos-
fere uygunluğu dikkate alınmalıdır.

İşletmeci uygun levhalarla tesisin patlama koruması bölge-
lerinde alevler ve sıcak gazların oluşmamasını sağlamalıdır. 
Buna sigara içme ve çıplak ateş yasağı dahildir.

Pinç vanasında sonradan değişiklik yapılması, bakım / onarım 
kılavuzu uyarınca yeniden patlama koruması testi yapılmasını 
gerekli kılar (Çalışma talimatı) AA50_pV_xx_xxxx-xx-xx.
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2..Kullanım
Pinç vanaları 2014/68/AB sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi 
(DGRL), 2006/42/AT sayılı makine direktifi (MRL) ve 2014/34/AB 
sayılı ATEX direktifi öngörüleri uyarınca değerlendirilmiştir.

İlgili uygunluk beyanları ve imalatçı beyanları okunmalı ve içerik-
leri dikkate alınmalıdır (bkz. ayrıca Böl. 10).

2.1.Kullanım.ömrü

Pinç vanalarının kullanım ömrü ideal durumda 30 yılla sınırlıdır 
(VMP serisi 10 yıl).

Kullanım ömrü veya döngü sayısı (basınç verme) çeşitli faktörler 
nedeniyle azalır.
Bu faktörler örneğin ortam/nakil maddesi sıcaklığı, aşınma, 
güneş ışığı, devreleme döngüleri, işletimde vibrasyonlar, montaj 
nedeniyle gerilmeler, harici yükler, kirli kumanda havası, korozy-
on, işletim veya montaj sırasında hasarlar gibi çevre ve işletim 
etkileridir.
Kullanım ömrünü sağlamak için işletmeci pinç vanalarını kendi 
tanımladığı bakım aralıklarında/servis tedbirlerinde hasarlar (ör. 
çatlaklar, korozyon vs.) açısından kontrol etmelidir. Gövdeye her 
10 yılda bir (VMP serisi 5 yıl) suyla ve maks. kumanda basıncının 
1,5 katı ile basınç verin ve sızdırmazlık açısından kontrol edin 
(EN1266 P10 testi). 

Hasarlı veya sızdıran bir pinç vanası kullanım ömrünün sonuna 
ulaşmıştır ve artık kullanılmamalıdır.

2.2.Amaca.uygun.kullanım

Pinç vanası, boru hatlarında veya hortumlarda katı ve sıvı bileşenli 
akışkanların malzeme akışının kesilmesi veya kapatılması için 
kullanılır.

İstikrarsız gazlar nakil maddesi olarak kullanılamaz.

Pinç vanaları ve aksesuar parçaları patlayıcı or-
tamdaki ilgili kullanımları açısından bireysel ola-
rak değerlendirilmeli ve bu kullanım için uygun 
olmalıdır. Bu nedenle bunlar AKO tarafından 

monte edilmiş bir ünite olarak teslim edilememektedir. Akse-
suar parçaları ATEX direktifi 3.7.5 uyarınca bir aksam ola-
rak birleştirilmemiştir. Teslim edilen aksesuar parçalarının 
patlayıcı ortamda kullanıma uygunluğu işletmeci tarafından 
tespit edilmelidir. 

2.3.Amaca.uygun.olmayan.kullanım

 Î Güvenlik uyarıları ile birlikte kullanım ve montaj kılavuzunun 

dikkate alınmaması.
 Î Pinç vanasının amacına uygun olarak çalıştırılmaması.
 Î Pinç vanasının yetkisiz veya bilgilendirilmemiş personel 

tarafından çalıştırılması.
 Î Pinç vanasının güvenlik fonksiyonu ile donanım parçası 

olarak veya ilgili sabitlemesi olmadan „son armatür“ olarak 
kullanılması.

 Î Orijinal olmayan yedek parçaların takılması.
 Î Geçerli standartların ve yasaların ihlal edilmesi.

Öngörülere, güvenlik uyarılarına kullanım ve montaj kılavuzunun 
uyarılarına uyulmaması veya pinç vanalarında sonradan 
değişiklik yapılması nedeniyle meydana gelen hasarlardan AKO 
sorumlu değildir.

2.4 Fonksiyon

Pinç vanası gövdesinde basınç arttırımı ile esnek bir elastomer 
hortum (manşet) sıkıştırılır. Burada dudak biçiminde bir kapat-
ma görüntüsü oluşur (şek. II). Belli bir büyüklüğe kadar toz ve 
taneler, elastik manşet tarafından kapsanır. Bu sayede pinç 
vanasının sızdırmazlığı sağlanır. Kontrol basıncının alınmasında 
ve manşetin geri alma kuvvetleriyle manşet tekrar açılır (şek. I).

  

şek. I                          şek. II

(A)    Çalışma basıncı (nakil basıncı) 
(B) + Diferansiyel basınç (bkz. tip levhası)      
(C) = ayarlanacak optimal kontrol basıncı
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3..Teknik.tanımlama
3.1.Kumanda

Pinç vanasının kumandası, kontrol basıncı bağlantısına direkt 
monte edilmiş bir kontrol valfi (örn. 3/2 yollu selenoid valf) üze-
rinden gerçekleşmelidir. Kontrol valfi ile pinç vanası arasında 
olası bir kontrol basıncı hattı mümkün olduğunca kısa olmalıdır. 
Aşağıdaki hat kesitleri önerilir:

DN 10 - DN 25  = NW   4 mm
DN 32 - DN 150  = NW   6 mm
DN 200   = NW   9 mm
DN 250 - DN 300  = NW 13 mm

Manşetin hızlı bir şekilde açılmasını (kontrol akışkanı basınçlı 
hava) sağlamak için kontrol bağlantısına doğrudan bir hızlı 
havalandırma valfi monte edilmesi önerilir. Kumanda basıncının 
denetimi için bir basınç şalteri veya AÇIK/KAPALI konumun gös-
tergesi ek olarak monte edilebilir. Bu basınç şalteri sayesinde 
çoğu zaman manşette bir hasar zamanında algılanabilir ve isa-
betli bir değiştirme yapılabilir. Pinç vanası 100 mbar altında nega-
tif basınçlı bir vakum prosesinde çalıştırılacaksa kontrol akışkanı 
tarafında ürün akışı ile bir basınç dengelemesi öngörülmelidir.

Kumanda önerileri için lütfen www.pinc-vana.web.tr adresindeki 
„Pinç vanaları kumanda örnekleri“ teknik bilgi broşürüne bakınız.

3.2 Teknik veriler

Kontrol akışkanı  Basınçlı hava, nötr gazlar, su
Montaj konumu  isteğe bağlı (bkz. ayrıca Böl. 4.3)
Akış yönü  isteğe bağlı
İşletim akışkanı  gaz halinde, sıvı, katı maddeler

3.3.İşletim.verileri

İşletim basıncı (A) abzulesen auf Typenschild
∟ Pozitif basınç (pozitif veya negatif) / bağıl
Kontrol basıncı (C) siehe Berechnungsbeispiel 
   Sicherheitshinweise und Typenschild
Diferansiyel basınç (B) abzulesen auf Typenschild
Sıcaklık aralığı  abzulesen auf Typenschild

Tip levhasının bulunmaması durumunda derhal AKO ile iletişime 
geçin.

UYARI!.Yaralanma.tehlikesi
Hatalı işletim koşulları kişilerin yaralanmasına, te-
siste ve pinç vanasında hasarlara yol açabilir.

Not
Maksimum işletim koşulları (sıcaklık/basınç/çevre 
etkileri) aşılmamalı veya verilerin aşılması müşteri 
taraflı engellenmelidir.

Örnek: -10° C altındaki sıcaklıklarda pinç vanası için bir 
yardımcı boru ısıtıcısı önerilir.

Münferit pinç vanası tiplerinin ek teknik verileri ilgili bilgi 
formlarında verilmiştir.
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4. Montaj
4.1.Ağır.vanaların.taşınması./.kaldırılması

Ağır vanalar uygun yük / kaldırma bantları veya yuvarlak sapan-
larla (yük kapasitesine dikkat edin) kaldırılmalıdır. Uygun kişisel 
koruyucu donanım mutlaka kullanılmalıdır.

 Î Örn.:.VF200,.VMC125,.VMC150 
 

     

 Î Örn.:.VF250,.VF300 
 

   

Valfleri kaldırırken her zaman doğru duruşa dikkat edin:

                

4.2.Hazırlık

Pinç vanasının kurulumundan önce her zaman bir işlev testi 
yapılmalıdır.

Patlayıcı atmosfer olmaması sağlanmalıdır.

Pnömatik kumandanın tüm pnömatik hortumları/
hatları elektrostatik iletken (<10^6 Ohm) olmalıdır 
(teslimat kapsamına dahil değildir) ve eşpotansiyel 
kuşaklamaya dahil edilmelidir.
Pinç vanası işletmecinin katodik korozyon 

korumalı bir tesisine monte edilecekse karşılıklı bir etkileşim 
olmamalıdır. Gerekirse izolasyon parçaları patlayıcı ortamın 
dışında monte edilmelidir. 

4.3.Mekanik.bağlantılar

UYARI!.Yaralanma.tehlikesi
Uygun olmayan kaldırma gereçleri veya yük 
kaldırma araçlarının kullanılması DN 150 itibarıyla 
pnömatik pinç vanasının kullanılmasında ağır 

duruş bozuklukları oluşabilir.
 Î Uygun kaldırma gereçleri ve yük kaldırma araçları 

kullanın.
 Î Montaj personelini kaza önleme kuralı konusunda dü-

zenli olarak bilgilendirin.

UYARI!.Gürültü.gelişimi
Sıra dışı ses oluşumu pnömatik pinç vanasının 
boru/hortum hattı veya basınçlı hava bağlantısı ile 
hatalı bir bağlantısına ya da hasarlı bir manşete 

işaret ediyor olabilir. 
 Î Gerekirse kılavuza göre montajı tekrarlayın.
 Î Önleyici olarak düzenli bakım yapın.

 Î Fabrika taraflı monte edilmiş olan pinç vanasını sistemin 
bağlantılarına bağlayın. 

 Î Dış kuvvetlerin ve torkların gerilimleri ve etkileri önlenme-
lidir. 

 Î Pnömatik pinç vanasının montajı nedeniyle boru hattında 
hasar oluşmaması güvence altına alınmalıdır (statik).

 Î Pnömatik pinç vanaları yere düşmeyecek, boru hattının 
diğer parçalarıyla bükülmeyecek, kırılmayacak veya yere 
düşmeyecek şekilde boru hattı ile bağlanmalıdır.

 Î Pinç vanasının ilgili ağırlığına ve sıralı olarak monte 
edilmiş birden fazla pinç vanasında uygun destekler ön-
görülmelidir.

 Î Montaj nedeniyle boru hattı sisteminde kaçak 
oluşmamalıdır.

 Î Sistemde titreşimler, pinç vanasının veya bağlantıların 
tahrip edilmesine yol açabilir. 

 Î Bir boru dirseği ile pinç vanası arasında en az pinç 
vanasının montaj uzunluğunun iki katı kadar mesafe 
bulunmalıdır, çünkü daha kısa bir hat yolu nedeniyle tür-
bülanslar oluşabilmekte, manşet ve flanşta erken zaman-
da aşınmaya yol açabilmektedir. 

 Î Pinç vanasının ilgili ağırlığına ve sıralı olarak monte 
edilmiş birden fazla pinç vanasında uygun destekler ön-
görülmelidir.
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DIN.EN.ISO.228.(G).veya.ANSI/ASME.B1.20.1.(NPT).uyarınca.
iç.dişli.bağlantısı.

Dişli bağlantısının sızdırmazlığını örn. PTFE sızdırmazlık ipliği 
gibi malzemeden uygun contalarla sağlayın. 

 Î VMP/VMC serisi pinç vanalar: Montajı elle veya bir bant 
anahtarıyla yapın.

 Î VM/VMF serisi pinç vanalar: Montaj sırasında manşetin dön-
mesini önlemek için pinç vanasındaki bağlantı dişlisini uygun 
açık ağızlı anahtarlarla dönmeye karşı emniyete alın.

DIN.EN.1092-1.PN.10/16.veya.ANSI.B.16.5/150.lbs.uyarınca.
flanş.bağlantısı.

Flanş bağlantılarının yalıtımı için piyasada bulunan uygun flanş 
contaları kullanın. Flanş manşetli pinç vanalarında ek bir flanş 
contası gerekli değildir. Flanş yüzeylerinin temiz ve hasarsız 
olduğundan emin olun. Flanş vidaların norma uygun olarak 
kullanın. Vida uzunluğu pinç vanası serisinin bilgi formundaki 
flanş kalınlığına uygun olarak hesaplanabilir. Vidaları eşit ola-
rak önce %50 ve ardından %80 oranında sıkın. İşletime alma 
sırasında sızdırmazlık etkisini sağlamak için vidaları gerektiğinde 
bir ya da birkaç kez sıkın.

Diğer.bağlantılar.(ör..vida.diş.destekleri,.kaynak.uçları,.tutu-
cu.kıskaçlar,.tanker.flanşı)

Diğer bağlantıları amaca uygun olarak ve genel mühendislik 
uygulamaları uyarınca bağlayın.

4.4.Kumanda.basıncı.bağlantısı

Pinç vanasını kontrol basıncı hattına bağlayın. Hesaplanan 
kontrol basıncını basınç regülatöründe/basınç sınırlayıcıda 
ayarlayın.

Kontrol.akışkanı.basınçlı.hava
Kontrol basıncı hattı boru tesisatına montajda, olası kondens 
suyunun pinç vanasından akabileceği şekilde döşenmelidir. Pinç 
vanasından önce daima bir su separatörü öngörülmelidir.

Kontrol.akışkanı.su.
Kontrol valfleri suya uygun olmalı ve yeterli büyüklükte bir kesit-
leri olmalıdır. Bu da pinç vanasının kapanma/açılma süresini ve 
böylece manşetin kullanım süresini etkiler. 

5..İşletime.alma

Çalışma sırasında tesisin içine herhangi bir nesne 
(ör. vidalar, aletler) girmemelidir.

5.1.Ön.koşullar

Pinç vanasını ancak aşağıdaki önlemler alındıktan sonra işletime 
alın:

 Î Pinç vanası öngörülen bağlantılarla sıkı bir şekilde 
bağlanmalıdır.

 Î Basınç regülatörü/basınç sınırlayıcı kontrol basıncı hattına 
monte edilmeli ve ayarlanmalıdır.

 Î Muhtemelen gerekli koruma tertibatları mevcut ve işler vazi-
yette olmalıdır.

 Î Nakil maddesinin pinç vanası malzemeleriyle uyumluluğu 
işletmeci tarafından tespit edilmelidir.

 Î Tüm tesis bileşenlerinde işlev kontrolü yapıldı. Hasar duru-
munda tesis derhal durdurulmalıdır.

Not
İşletime alma öncesinde bağlantı parçaları ile bir-
likte komple pinç vanasında sızdırmazlık kontrolü 
yapılmalıdır. 

Patlayıcı veya zehirli nakil maddelerinde kontrol havasını ayrı 
bir kapalı atık hava sistemine iletin ve bir manşet hasarında 
atmosfere olası salınımı engelleyin. 

5.2.Normal.işletim

Pinç vanasını yalnızca amaca uygun olarak kullanın. Güvenlik 
uyarılarına dikkat edin.

Pinç vanasına takılmış koruma ve güvenlik tertibatları ya da 
uyarı bilgileri kaldırılmamalıdır. Kontrol basıncı olmadığında pinç 
vanası açık durumdadır. Optimal kontrol basıncına ulaşıldığında 
kapanır.
 
Hasar durumunda pinç vanası derhal her türlü basınçtan ayrılmalı 
ve devre dışı bırakılmalıdır.

İzin verilen işletim/kontrol basıncının veya izin verilen işletim 
sıcaklığının aşılması ya da altına düşülmesi durumunda pinç 
vanasının manşetini kontrol edin.
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6..Bakım.ve.servis
6.1.Genel.bilgiler
 
Bakım ve servis işleri sadece kontrol basıncı tahliye edilmişken 
yapılmalıdır. Sistem sürgülü ve basınçsız olmalıdır. Kontrol 
basıncı hattı pinç vanasından ayrılmalıdır. Eklentilerin (örn. 
basınç şalteri) elektrik beslemesi ayrılmalıdır.

Patlayıcı atmosfer olmaması sağlanmalıdır.

Pinç vanasının bakımı sırasında tehlikeli maddelerin ortaya 
çıkması olasılığı varsa koruma tedbirleri alınmalıdır (örn. kişisel 
koruyucu donanım). 

Nakil maddesi ile ilgili öngörüler, güvenlik uyarıları ve uyarılar için 
ilgili güvenlik bilgi formuna bakınız.

Tüm münferit parçalar düzenli olarak hasar açısından kontrol 
edilmeli ve hasar ve aşınma tespit edilirse değiştirilmelidir.

6.2 Muayene

Manşetin kullanım ömrü kontrol basıncına, manşet kalitesine, 
kullanım sıcaklıklarına, nakil maddesine, anma çapına, yük 
değiştirme süresine/sıklığına, kumandaya ve onun bileşenlerine 
bağlıdır. 

 Î Pinç vanasında her 3 ayda bir kez işlev kontrolü yapın. İşlev 
kontrolü, işletim koşullarına bağlı olarak başka/daha kısa 
aralıklarla yapılabilir. 

 Î Muayene aralıklarını işletme koşularına ve çalıştırma 
sıklığına göre belirleyin.

 Î Manşette düzenli aralıklarla aşınma ve hasar kontrolü yapın. 
 Î Optimal kumanda basıncında doğru ayarı ve pinç vanasının 

birleştirme ve bağlantılarında sıkı ve sızdırmaz oturma kon-
trolü yapın.

6.3.Bakım.aralıkları

Bakım aralıklarına içeren bir bakım planının oluşturulması 
işletmecinin sorumluluğundadır (Böl. 6.2 altında manşetlerin 
kullanım ömürlerine ilişkin bilgilere bakınız).

 Î Muayenelerden edinilen tecrübeyle bir bakım planı oluşturun.

6.4 Servis

UYARI!.İşitme.kaybı
Manşet değişimi sırasında hatalı montajda manşet 
dışarı kayabilir. Manşet dışarı kayarsa hava aniden 
boşalır (patlama sesi).

 Î İtinalı çalışın.
 Î Fonksiyon testinden önce manşetin doğru oturup 

oturmadığını kontrol edin.
 Î Kulaklık kullanın.

Hasarlı manşetler, servisler ve bağlantılar, koruma ve güven-
lik tertibatları derhal onarılmalı veya orijinal yedek parçalarla 
değiştirilmelidir.
Pinç vanası nizami işlevinin tamamen yeniden oluşturulmasına 
kadar kullanılmamalıdır.

Tüm tesis parçalarının eşpotansiyel kuşaklaması 
bakım işleminden sonra tamamen yeniden 
oluşturulmalıdır.
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

7..Arızalar
Olası arızalar, nedenleri ve giderilmesi ile ilgili bir listeyi ekte bu-
labilirsiniz.

8..Depolama
Pinç vanası ve yedek manşetler kuru, tozsuz ve UV ışınlarına 
karşı korunan bir yeder, oda sıcaklığında depolanmalıdır. 2 yıllık 
depolama süresi aşılmamalıdır, çünkü artan depolama süresi ile 
birlikte elastomerlerin (ör. manşetler) teknik özellikleri eskime sü-
reci nedeniyle kötüleşebilir.
Daha uzun depolama süresi -> daha kısa kullanım ömrü

9..İmha.etme
Pinç vanasının parçaları geri dönüşüme verilebilir. İmha etme 
konusunda işletmecinin bulunduğu yerdeki çevre direktifleri ge-
çerlidir.
  

10..Ek.dokümantasyon
İnternette http://www.pinc-vana.web.tr/teknik-bilgi/pnoematik-
pinc-vanalari.html adresinden veya talep üzerine aşağıdaki do-
kümantasyonlar temin edilebilir:

 Î Kısa kılavuz (BAK_pV_...)
 Î Bilgi formları (DB_pV_...)
 Î Teknik bilgi broşürleri (TI_pV_...)
 Î Kodlandırma listeleri (KL_pV_...)
 Î Uygunluk beyanları (KE_pV_...)
 Î İmalatçı beyanları (EE_pV_...)
 Î Belgeler (HB_pV_...)

Ürün numarası, aranan dokümantasyon hakkında bilgi verir (bkz. 
sipariş, sevk irsaliyesi, fatura veya tip etiketi). Kodlanmıştır. 
Örnek:

VMC100.03x.50F.50LA
      
Seri     Bağlantı türü (tip)

Kapsamlı bir deşifre listesini kodlama listelerinde bulabilirsiniz 
(KL_pV_...).
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

.11..Servis/bakım.kılavuzu
11.1.Pinç.vanalarının.yapısına.ilişkin.genel.bilgiler

VF+VT serileri, DN40 ila 300 için şematik yapı
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1

5

4

3

2

1

1 Kumanda havası bağlantısı

2 Gövde

3 Flanş*

4 Manşet*

5 Vidalar*

* Aşınır parçalar

1 Kumanda havası bağlantısı

2 Gövde

3 Manşon kapağı/flanş*

4 Manşet*

5 Vidalar*

1 Kumanda havası bağlantısı

2 Gövde

3 Manşon kapağı/flanş*

4 Manşet*

5 Vidalar*

VMC serisi, DN10 ila 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) için şematik yapı

VMC serisi, DN65 ila 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT için şematik yapı
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

VMC serisi, DN125 ila 150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA) için şematik yapı

1 Kumanda havası bağlantısı

2 Gövde

3 Manşon kapağı/flanş*

4 Manşet*

5 Montaj pulları

6 Vidalar*

1 Kumanda havası bağlantısı

2 Gövde

3 Manşon kapağı/flanş*

4 Manşet*

5 Pres bölgesi halkası

6 Gövde conta halkası*

7 Vidalar*

1 Kumanda havası bağlantısı

2 Gövde

3 Manşon*

4 Manşet*

5 Başlık halkası

VMP serisi, DN10 ila 50 için şematik yapı

VM+VMF serileri, DN10 ila 50 için şematik yapı

.11.2.Pinç.vanalarının.servisi/onarımı.için.

........genel.bilgiler

 Î Sadece orijinal AKO montaj macunu kullanın, tutkal, yağ 
veya gres kullanmayın!

 Î Manşette/valfte hasarları önlemek için montaj sırasında 

keskin veya sivri nesneler kullanmayın!
 Î Montaj yardımcı araçları veya setleri sipariş edilebilir.

* Aşınır parçalar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve göv-
deden sıkıca tutun. Somunları bir 
anahtarla (SW19) çaprazlamasına 
sökün. Ardından pinç vanasını dön-
dürün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.3.VF.serisi,.DN.40-80.pnömatik.pinç.vanaları.

Manşeti gövdeden bastırın veya 
çekin. Gerekirse bir boru anahtarı 
kullanın.
Manşet ile gövde arasına 
AKO montaj macunu (MP200/
MPL200) sürüldüğünde bu işlem 
kolaylaştırılır.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve  
gözeneklilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Manşetin her iki ucuna iç bölgeye 
ve flanşların koniğine AKO montaj 
macununu (MP200/MPL200) sü-
rün.

Montaj
Manşeti, her iki uçtan eşit şekilde 
çıkana kadar gövdenin içine 
kaydırın.
Zorlama durumunda manşet ile 
gövde arasında biraz AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün.

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, 
gıda alanları için MPL200

Her iki flanşı gövde biriminden 
çıkarın. Bunun için uygun düz tor-
navida kullanın.

Flanşı sabitleme vidasının 
karşısında manşetin içine bastırın 
ve ikinci vidayı, rondelayı ve somu-
nu bir somun uzunluğu kadar dön-
dürün.

Valf ünitesini 180° döndürün ve te-
krar takın.
Aynı işlemi ikinci flanşta da 
tekrarlayın.

Şimdi her iki tarafta değişimli ola-
rak vidaları, flanşlar gövdeye otu-
rana kadar maks. 30 Nm torkla 
çaprazlamasına iyice sıkın.

Pinç vanasını minimum kon-
trol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol 
edin. Bu sırada dudak biçiminde 
kapanma görüntüsüne dikkat edin.

Bir flanşı eğik şekilde manşetin içi-
ne bastırın ve bir vida, bir rondela 
ve bir somunla birlikte montaj vidası 
deliğine sabitleyin. Somunları yakl. 
bir somun uzunluğunda döndürün. 
Gerektiğinde takmadan önce 
vidaları uygun bir montaj gresiyle 
yağlayın.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vidaları bir 
anahtarla (SW19) çaprazlamasına 
sökün. 
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.4.VF.serisi,.DN100-300.pnömatik.pinç.vanaları.

Gövde ile manşet arasına AKO 
montaj macunu (MP200/MPL200) 
sürün.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve gözenek-
lilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Manşeti, her iki uçtan eşit şekilde 
çıkana kadar gövdenin içine 
kaydırın veya bastırın.

Montaj
Aşağıdaki parçalara AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün:
• Her iki uçta manşetin içine ve 

dışına
• Her iki flanşın koniklerine
• Her iki uçta iç gövde boynuna

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200 veya gıda alanı için MPL200, 
AKO montaj borusu, AKO montaj tahtası, ön montaj için vidaları 
içeren montaj seti

Şimdi her iki flanşı gövde birimin-
den çıkarın. Bunun için uygun düz 
tornavida kullanın.

Valf ünitesini 180° döndürün ve 
işlemi ikinci flanşla tekrarlayın. 
Manşet üzerinde hafif bir basınç 
oluşana kadar vidaları sıkın.
Montaj borusu valfin içine kaydırın. 
Gövdeye kontrol basıncı bağlantısı 
üzerinden yakl. 2 bar hava verin 
(anma çapına göre değişir).

Manşeti bir yıldız anahtarla (SW19) 
flanşın konisinin üzerine bastırın. 
Manşetin her iki taraftan eşit olarak 
(yakl. 5-7 mm) dışarı çıkmasına 
dikkat edin.

Bir flanşı manşetin üzerine 
yerleştirin, ön montaj vidalarını 
deliklere takın ve somunları pullar-
la birlikte, flanş koniği ile manşet 
arasında boşluk kalmayana kadar 
elle sıkın.

Manşeti gövdeden bastırın veya 
çekin. Gerekirse bir boru anahtarı 
veya başka uygun bir yardımcı araç 
kullanın. 

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj gresiy-
le yağlayın.

Her iki tarafta ön montaj vidalarını bir anahtarla (SW19) sıkın.

Gövdedeki kontrol havasını tahliye edin. Montaj borusu çıkarın. 
Her flanş tarafı için kalan deliklere birer montaj vidası takın 
ve sıkın. Her flanşta ön montaj vidalarını montaj vidaları ile 
değiştirin ve bunları da aynı şekilde sıkın.
Şimdi her iki tarafta değişimli olarak vidaları, flanşlar gövdeye 
oturana kadar maks. 30 Nm torkla çaprazlamasına iyice sıkın.
Pinç vanasının işlevini kontrol edin.

Montaj tahtasını tahtanın dar 
tarafı hava bağlantısını göstere-
cek şekilde vananın içine geçirin. 
Montaj tahtasını sıkıca tutun. Göv-
deye min. kontrol basıncı verin. Bu 
sırada dudak biçiminde kapanma 
görüntüsüne dikkat edin.

Manşete optimal kapanma yönü vermek için bu işlemi iki ila 
üç kez tekrarlayın.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vidaları 
bir cırcır veya bir anahtarla (Bit-
Torx 30 veya altıgen SW 10) 
çaprazlamasına çözün. 
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.5..VMC,.DN10-50.serisi,.F,.FA,.G,.M,.N,.R,.RA,.
T,.TA.tipi.pinç.vanalar

Her iki manşon kapağını/flanşı göv-
de biriminden çıkarın. Bunun için 
uygun düz tornavida kullanın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve gözenek-
lilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Montaj
Manşeti, alt kenarı hemyüz ka-
panana ve manşet yakl. 3-7 mm 
yukarıda dışarı çıkana kadar göv-
denin içine geçirin.
Zorlama durumunda manşet ile 
gövde arasında biraz AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün.

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, 
gıda alanları için MPL200

Bir elinizle valf ünitesini kaldırın 
ve sıkıca tutun. Ardından manşon 
kapağını/flanşı diğer elinizle 
manşetin içine eğik bir şekilde 
yerleştirin ve manşon kapağını/
flanşı bastırın.

Manşon kapağını/flanşı, vida delik-
leriyle gövdenin deliklerine aynı hi-
zada ayarlayın. Vidaları öngörülen 
deliklere takın.
M tipinde vidaları, yerleştirmeden 
önce manşon kapağına/flanşa 
takın.

Manşetin her iki ucuna iç bölgeye 
ve manşon kapağının/flanşın 
koniğine AKO montaj macununu 
(MP200/MPL200) sürün.

Manşeti gövdeden bastırın veya 
çekin. Gerekirse bir boru anahtarı 
kullanın.
Manşet ile gövde arasına 
AKO montaj macunu (MP200/
MPL200) sürüldüğünde bu işlem 
kolaylaştırılır.

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj gresiyle 
yağlayın.

Manşon kapağını/flanşı basılı tutun 
ve vidaları bir cırcır veya bir anah-
tarla, manşon kapağı/flanş gövde 
ile kapanana kadar çaprazlamasına 
sıkın. Tüm vidalarda yeterli sıkma 
torku (maks. 6 Nm) olduğunu kon-
trol edin.

Valf ünitesini 180° döndürün ve te-
krar takın.
Aynı işlemi ikinci manşon 
kapağında/flanşta da tekrarlayın.
Pinç vanasını minimum kon-
trol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol 
edin. Bu sırada dudak biçiminde 
kapanma görüntüsüne dikkat edin.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vidaları bir 
anahtarla (SW16) çaprazlamasına 
sökün.
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.6..VMC.serisi,.DN65-80,.F,.FA.tipi.pinç.vanalar

Her iki flanşı gövde biriminden 
çıkarın. Bunun için uygun düz tor-
navida kullanın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve gözenek-
lilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Montaj
Manşeti, alt kenarı hemyüz ka-
panana ve manşet yakl. 5-6 mm 
yukarıda dışarı çıkana kadar göv-
denin içine itin.
Zorlama durumunda manşet ile 
gövde arasında biraz AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün.

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, gıda alanı için MPL200, gerekirse 
ön montaj için 4 vida M10x30 ISO 4017 Flanşı conta yüzeyi aşağı gelecek 

şekilde yerleştirin ve koniyi yukarı 
doğru sağlam bir altlığın üzerine 
koyun. Gövdeyi takılan manşetle 
birlikte alın ve 5-6 mm dışarı çıkan 
manşet ucunu eğik bir şekilde 
flanşın konisine yerleştirin. Gövdeyi 
manşetle birlikte koninin üzerine 
bastırın.

Manşetin her iki ucuna iç bölgeye 
ve flanşın koniğine AKO montaj 
macununu (MP200/MPL200) sü-
rün.

Manşeti gövdeden bastırın veya 
çekin. Gerekirse bir boru anahtarı 
kullanın.
Manşet ile gövde arasına 
AKO montaj macunu (MP200/
MPL200) sürüldüğünde bu işlem 
kolaylaştırılır.

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj  
gresiyle yağlayın.

Gövdeyi geçiş delikleriyle aynı hi-
zada olacak şekilde flanşın vida 
delikleriyle hizalayın. 
Gövdeyi basılı tutun, vidaları takın 
ve vidalar flanşın vida delikleri 
ile kapanana kadar bir anahtarla 
çaprazlamasına sıkın.

Valf ünitesini 180° döndürün ve te-
krar takın.
Aynı işlemi ikinci flanşla da 
tekrarlayın.
Tüm vidalarda yeterli sıkma torku 
(maks. 20 Nm) olduğunu kontrol 
edin.

Pinç vanasını minimum kon-
trol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol 
edin. Bu sırada dudak biçiminde 
kapanma görüntüsüne dikkat edin.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vida ve 
somunları bir anahtarla (SW 16 + FT 
= Alyan anahtarı 8) çaprazlamasına 
sökün. 
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.7..VMC,.DN65-80.serisi,.G,.M,.N,.R,.RA,.T,.TA,.FT.
tipi.pinç.vanalar

Her iki kapağı gövde biriminden 
çıkarın. Bunun için uygun düz tor-
navida kullanın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve gözenek-
lilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Montaj
Manşeti, alt kenarı hemyüz ka-
panana ve manşet yakl. 5-6 mm 
yukarıda dışarı çıkana kadar göv-
denin içine geçirin.
Zorlama durumunda manşet ile 
gövde arasında biraz AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün.

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, gıda alanı için MPL200, gerekirse 
ön montaj için 4 vida M10x45 ISO 4017. (FT=DIN912)

Valf ünitesini, dışarı çıkan 
manşet ucu yukarı bakacak 
şekilde yerleştirin. Bir manşon 
kapağını eğik şekilde manşetin 
içine bastırın ve bir ön montaj 
vidası, bir rondela ve bir somunla  
birlikte vida deliğine sabitley-
in. Somunları yakl. bir somun 
uzunluğunda döndürün.

Manşetin her iki ucuna iç bölgeye 
ve kapağın koniğine AKO montaj 
macununu (MP200/MPL200) sü-
rün.

Manşeti gövdeden bastırın veya 
çekin. Gerekirse bir boru anahtarı 
kullanın.
Manşet ile gövde arasına 
AKO montaj macunu (MP200/
MPL200) sürüldüğünde bu  
işlem kolaylaştırılır.

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj  
gresiyle yağlayın.

Kapağı vida delikleri gövdenin de-
likleri ile aynı hizada olacak şekilde 
hizalayın ve kapağı manşetin içine 
bastırın. Vidaları pullar ve somun-
larla birlikte öngörülen deliklere 
takın.

Manşon kapağını basılı tutun ve 
kapak gövde ile kapanana ka-
dar vidaları ve somunları bir 
anahtarla (SW 16 + FT = Aly-
an anahtarı 8) çaprazlamasına  
sıkın.

Valf ünitesini 180° döndürün.
Aynı işlemi ikinci kapakta da 
tekrarlayın.
Tüm vidalarda yeterli sıkma torku 
(maks. 20 Nm) olduğunu kontrol 
edin.

Pinç vanasını minimum kontrol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol edin. Bu sırada dudak biçimin-
de kapanma görüntüsüne dikkat edin.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vidaları bir 
anahtarla (SW 19) çaprazlamasına 
sökün.
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.8..VMC.serisi,.DN100,.F,.FA.tipi.pinç.vanalar

Her iki flanşı gövde biriminden 
çıkarın. Bunun için uygun düz tor-
navida kullanın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve  
gözeneklilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Montaj
Aşağıdaki parçalara AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün:
• Her iki uçta manşetin içine ve 

dışına
• Her iki flanşın koniklerine
• Her iki uçta iç gövde boynuna

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, gıda alanı için MPL200, AKO mon-
taj borusu, AKO montaj tahtası, ön montaj için vidaları içeren 
montaj seti

Flanşı conta yüzeyi aşağı gelecek 
şekilde yerleştirin ve koniyi yukarı 
doğru sağlam bir altlığın üzerine 
koyun. Gövdeyi takılan manşetle 
birlikte alın ve eşit şekilde dışarı 
çıkan manşet ucunu eğik bir şekilde 
flanşın konisine yerleştirin. Gövdeyi 
manşetle birlikte koninin üzerine 
bastırın. 

Eski manşeti parmağınızla göv-
deden dışarı bastırın. Gövde ile 
manşet arasına AKO montaj macu-
nu (MP200/MPL200) sürün.

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj gresiyle 
yağlayın.

İkinci ön montaj vidasını çapraz 
olarak takın ve hafifçe sıkın.
Valf ünitesini 180° döndürün ve 
açıklanan işlemi ikinci flanşla 
tekrarlayın.

Montaj borusu valfin içine ortalı 
olarak kaydırın. Gövdeye kontrol 
basıncı bağlantısı üzerinden yakl. 2 
bar hava verin.

Şimdi her iki tarafta değişimli olarak vidaları, flanşlar gövdeye 
oturana kadar maks. 30 Nm torkla çaprazlamasına sıkın. Pinç 
vanasını minimum kontrol basıncıyla kapatarak pinç vanasının 
fonksiyonunu kontrol edin. Bu sırada dudak biçiminde kapan-
ma görüntüsüne dikkat edin. 

Eski manşeti bir boru anahtarıyla 
veya uygun bir yardımcı araçla 
çıkarın.

Manşeti gövdenin içine kaydırın 
veya bastırın ve manşeti her iki uç-
tan eşit şekilde çıkana kadar mer-
kezleyin.

Gövdedeki kontrol havasını tahliye 
edin. Montaj borusu çıkarın. Her 
flanş tarafı için diğer iki deliğe bi-
rer montaj vidası takın ve sıkın. Ön 
montaj vidalarını her flanşta montaj 
vidaları ile değiştirin.

Üçgen şeklinde bir kapanma görün-
tüsü oluşursa bunu montaj tahtası 
yardımıyla düzeltin. Bu sırada mon-
taj tahtasını dar tarafıyla kontrol 
basıncı bağlantısı ile aynı hizaya 
getirin ve sıkıca tutun.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar

Manşetin her iki taraftan eşit olarak 
dışarı çıkmasına dikkat edin. Ön 
montaj vidalarını bir anahtarla iyice 
sıkın.
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vida ve 
somunları bir anahtarla (altıgen SW 
19) çaprazlamasına sökün. 
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.9..VMC.serisi,.DN.100,.G,.M,.R,.RA,.T,.A.tipi.pinç.
vanaları

Her iki kapağı gövde biriminden 
çıkarın. Bunun için uygun düz tor-
navida kullanın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve  
gözeneklilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Montaj
Aşağıdaki parçalara AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün:
• Her iki uçta manşetin içine ve 

dışına
• Her iki kapağın koniklerine
• Her iki uçta iç gövde boynuna

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, gıda alanı için MPL200, AKO mon-
taj borusu, AKO montaj tahtası, ön montaj için vidaları içeren 
montaj seti

Valf ünitesini dayanıklı bir altlığa 
koyun. Bir kapağı eğik şekilde 
manşetin içine bastırın ve bir ön 
montaj vidası, bir rondela ve bir 
somunla birlikte vida deliğine sa-
bitleyin. Somunları yakl. bir somun 
uzunluğunda döndürün.

Eski manşeti parmağınızla göv-
deden dışarı bastırın. Gövde ile 
manşet arasına AKO montaj macu-
nu (MP200/MPL200) sürün.

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj gresiyle 
yağlayın.

İkinci ön montaj vidasını çapraz 
olarak takın ve hafifçe sıkın.
Valf ünitesini 180° döndürün ve 
işlemi ikinci kapakla tekrarlayın.

Montaj borusu valfin içine ortalı 
olarak kaydırın. Gövdeye kontrol 
basıncı bağlantısı üzerinden yakl. 2 
bar hava verin.
Her iki manşon kapağının sabitle-
me vidasını sıkın.

Manşetin her iki taraftan eşit olarak 
dışarı çıkmasına dikkat edin. Ön 
montaj vidalarını bir anahtarla iyice 
sıkın.

Şimdi her iki tarafta değişimli olarak vidaları, kapaklar gövdeye 
oturana kadar maks. 30 Nm torkla çaprazlamasına sıkın.

Eski manşeti bir boru anahtarıyla 
veya uygun bir yardımcı araçla 
çıkarın.

Manşeti gövdenin içine kaydırın 
veya bastırın ve manşeti her iki uç-
tan eşit şekilde çıkana kadar mer-
kezleyin.

Gövdedeki kontrol havasını tahliye edin. Montaj borusu çıkarın. 
Her kapak için ikişer montaj vidası takın ve iyice sıkın.
Her iki kapakta ön montaj vidalarını montaj vidaları ile değiştirin 
ve bunları sıkın.

Pinç vanasını minimum kon-
trol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol 
edin. Bu sırada dudak biçiminde 
kapanma görüntüsüne dikkat edin.

Üçgen şeklinde bir kapanma görün-
tüsü oluşursa bunu montaj tahtası 
yardımıyla düzeltin. Bu sırada mon-
taj tahtasını dar tarafıyla kontrol 
basıncı bağlantısı ile aynı hizaya 
getirin ve sıkıca tutun.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vidaları bir 
anahtarla (SW19) çaprazlamasına 
sökün. 
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.10..VMC.serisi,.DN125-150,.F,.FA,.R,.RA,.T,.TA..
tipi.pnömatik.pinç.vanaları

Şimdi her iki flanşı/manşon 
kapağını gövde biriminden çıkarın. 
Bunun için uygun düz tornavida 
kullanın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve  
gözeneklilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Montaj
Aşağıdaki parçalara AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün:
• İç gövde boynuna
• Her iki uçta manşetin içine ve 

dışına
• Her iki flanşın/manşon 

kapağının koniklerine

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200 veya gıda alanı için MPL200, AKO 
montaj borusu, AKO montaj tahtası, ön montaj için vidaları içeren 
montaj seti

Bir flanşı/manşon kapağını eğik 
şekilde manşetin içine bastırın ve 
bir ön montaj vidası, bir montaj 
pulu (yüzeyi gövdeye doğru) ve bir 
somunla birlikte vida deliğine sa-
bitleyin. Somunları yakl. bir somun 
uzunluğunda döndürün.

Eski manşeti parmağınızla göv-
deden dışarı bastırın. Gövde ile 
manşet arasına AKO montaj macu-
nu (MP200/MPL200) sürün

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj gresiyle 
yağlayın.

Flanş/manşon kapağı kanalını 
gövdedeki vidaya göre ayarlayın. 
Flanşı/manşon kapağını manşetin 
içine bastırın. İkinci ön montaj 
vidasını çapraz olarak takın ve yakl. 
bir somun uzunluğunda sıkın.

Daha önce açıklandığı şekilde 90° döndürülmüş olarak iki mon-
taj vidası daha takın. Valf ünitesini 180° döndürün ve işlemi ikin-
ci flanşla/manşon kapağıyla tekrarlayın.

Montaj borusu valfin içine kaydırın. 
Gövdeye kontrol basıncı bağlantısı 
üzerinden yakl. 2 bar hava verin 
(anma çapına göre değişir).

Her iki tarafta ön montaj vidalarını 
bir anahtarla (SW19) sıkın.

Eski manşeti bir boru anahtarıyla 
veya uygun bir yardımcı araçla 
çıkarın.

Manşeti, her iki uçtan eşit şekilde 
çıkana kadar gövdenin içine 
kaydırın veya bastırın.

Manşetin her iki taraftan eşit olarak (yakl. 5-8 mm) dışarı 
çıkmasına dikkat edin.

Gövdedeki kontrol havasını tahliye edin. Montaj borusu çıkarın. 
Her flanş/manşon kapağı tarafı için kalan deliklere birer montaj 
vidası takın ve sıkın. Her flanşta/manşon kapağında ön montaj 
vidalarını montaj vidaları ile değiştirin ve bunları da aynı şekilde 
sıkın.
Şimdi her iki tarafta değişimli olarak vidaları, flanşlar/manşon 
kapakları gövdeye oturana kadar maks. 30 Nm torkla 
çaprazlamasına iyice sıkın.
Pinç vanasının işlevini kontrol edin.

Montaj tahtasını tahtanın dar 
tarafı hava bağlantısını göstere-
cek şekilde vananın içine geçirin. 
Montaj tahtasını sıkıca tutun. Göv-
deye min. kontrol basıncı verin. Bu 
sırada dudak biçiminde kapanma 
görüntüsüne dikkat edin.

Manşete optimal kapanma yönü vermek için bu işlemi iki ila üç 
kez tekrarlayın.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın 
ve gövdeden sıkıca tutun. 
Vidaları bir cırcırla (Bit-Torx 30) 
çaprazlamasına sökün. 
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.11..VMP.serisi,.DN10-50.pnömatik.pinç.vanaları

Her iki manşon kapağını gövde bi-
riminden çıkarın. Bunun için uygun 
düz tornavida kullanın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve  
gözeneklilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin. 

Dişlilerin mukavemetini korumak için gövdeyi iki kez montajdan 
sonra değiştirin.

Montaj
Conta halkasını pres bölgesi 
halkası üzerinden çekin ve öngörü-
len kanala bastırın. 
Aynı işlemi ikinci proses bölgesi 
halkasında da tekrarlayın.

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200 
(gıda alanları için MPL200)

Manşetin bir ucuna dışa tarafta çok 
ince bir katman şeklinde AKO mon-
taj macununu (MP200/MPL200) 
sürün. 

Manşeti pres bölgesi halkaları için-
den gövdeden bastırın veya çekin.
Manşet ile pres bölgesi halkası 
arasına AKO montaj macunu 
(MP200/MPL200) sürüldüğünde bu 
işlem kolaylaştırılır.

Manşetin macun sürülen ucu-
nu, manşet ikinci pres bölgesi 
halkasından geçerek gövdenin alt 
kenarı ile aynı hizaya gelene kadar 
birinci pres bölgesi halkasından ge-
çirin.

Manşetin her iki ucuna iç bölgeye 
ve manşon kapağının koniğine 
AKO montaj macununu (MP200/
MPL200) sürün.

Bir elinizle valf ünitesini kaldırın 
ve sıkıca tutun. Ardından manşon 
kapağını diğer elinizle manşetin 
içine eğik bir şekilde yerleştirin ve 
manşon kapağını bastırın.

Manşon kapağını, vida delikleriyle 
gövdenin deliklerine aynı hizada 
ayarlayın. Vidaları öngörülen delik-
lere takın.

Her iki pres bölgesi halkasını conta 
halkasıyla birlikte gövdeye bastırın.

Manşon kapağını basılı tutun 
ve vidaları bir cırcırla, manşon 
kapağı gövde ile kapanana kadar 
çaprazlamasına sıkın. Tüm vidalar-
da yeterli sıkma torku (maks. 4 Nm) 
olduğunu kontrol edin.
Valf ünitesini 180° döndürün ve te-
krar takın.
Aynı işlemi ikinci manşon 
kapağında da tekrarlayın.

Pinç vanasını minimum kontrol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol edin. Bu sırada dudak biçimin-
de kapanma görüntüsüne dikkat edin.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Kullanım kılavuzu
Pnömatik pinç vanaları

Demontaj
Komple valfi bir mengeneye takın 
ve her iki rakor somununu elle 
çıkarın. Mengeneyi çözün ve her iki 
manşonu çıkarın.

.11.12..VM+VMF.serisi,.DN10-50.pnömatik.pinç..
vanaları

Manşeti gövdeden bastırın veya 
çekin. Gerekirse bir boru anahtarı 
kullanın.
Manşet ile gövde arasına 
AKO montaj macunu (MP200/
MPL200) sürüldüğünde bu işlem 
kolaylaştırılır.

Montaj
Manşeti, her iki uçtan eşit şekilde 
çıkana kadar gövdenin içine 
kaydırın.
Manşet ile gövde arasına 
AKO montaj macunu (MP200/
MPL200) sürüldüğünde bu işlem 
kolaylaştırılır.

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, gıda alanları için MPL200

Gövde birimini manşetle birlikte di-
key konuma getirin ve bir elinizle 
tutun. Diğer elinizle manşonun ko-
nisini manşetin içine bastırın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve  
gözeneklilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Manşonu bir elinizde basılı tu-
tun, diğer elinizle başlık halkasını 
manşonun üzerine yerleştirin. 
Manşonu basılı tutmak için sıkıca 
kavrayın. şimdi manşonu bir eliniz-
le bastırın ve diğer elinizle başlık 
halkasını gövde dişine takın.

Valf ünitesini 180° döndürün ve 
ikinci manşonu rakor somunuyla 
birlikte monte etmek için yukarıda 
açıklanan işlemi tekrarlayın.

Valf ünitesini manşonlarla birlikte 
bir mengeneye takın. Manşonlar 
gövdeye oturana kadar mengeneyi 
sıkın. Şimdi her iki başlık halkasını 
elle sıkın. Sıkmak için bir alet 
kullanmayın.

Pinç vanasını minimum kon-
trol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol 
edin. Bu sırada dudak biçiminde 
kapanma görüntüsüne dikkat edin.

Bilgi: Alüminyumda veya asal çelikten valf gövdelerine  
gövdedeki dişleri uygun bir montaj gresiyle yağlayın.

Manşetin her iki ucuna iç bölgeye 
ve manşonun koniğine AKO montaj 
macununu (MP200/MPL200) sü-
rün.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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Demontaj
Pinç vanasını yukarı kaldırın ve 
gövdeden sıkıca tutun. Vidaları 
bir anahtarla (SW17) ve alyan 
anahtarıyla (8) çaprazlamasına sö-
kün.
Ardından pinç vanasını döndü-
rün ve tüm vidaları aynı şekilde 
çaprazlamasına sökün.

.11.13..VT.serisi,.DN100.pnömatik.pinç.vanaları

Şimdi her iki flanşı gövde birimin-
den çıkarın. Bunun için uygun düz 
tornavida kullanın.

Montaj
Aşağıdaki parçalara AKO montaj 
macunu (MP200/MPL200) sürün:
• Her iki uçta manşetin içine ve 

dışına
• Her iki flanşın koniklerine
• Her iki uçta iç gövde boynuna

Montaj.yardım.gereçleri:.
AKO montaj macunu MP200, gıda alanı için MPL200, AKO mon-
taj borusu, AKO montaj tahtası, ön montaj için vidaları içeren 
montaj seti

Bir flanşı eğik şekilde manşetin içi-
ne bastırın ve bir ön montaj vidası, 
bir rondela ve bir somunla birlikte 
vida deliğine sabitleyin. Somunları 
yakl. bir somun uzunluğunda dön-
dürün.

Eski manşeti parmağınızla göv-
deden dışarı bastırın. Gövde ile 
manşet arasına AKO montaj macu-
nu (MP200/MPL200) sürün

Flanşı manşetin içine bastırın. 
İkinci ön montaj vidasını çapraz 
olarak takın ve yakl. bir somun 
uzunluğunda sıkın.
Valf ünitesini 180° döndürün ve 
işlemi ikinci flanşla tekrarlayın.

Montaj borusu valfin içine kaydırın. 
Gövdeye kontrol basıncı bağlantısı 
üzerinden yakl. 2 bar hava verin. 
Manşetin her iki taraftan eşit ola-
rak dışarı çıkmasına dikkat edin. 
Ön montaj vidalarını bir anahtarla 
(SW17) ve alyan anahtarıyla (8) iyi-
ce sıkın.

Gövdedeki kontrol havasını tahliye 
edin. Montaj borusu çıkarın. Her 
flanş tarafı için diğer iki deliğe bi-
rer montaj vidası takın ve sıkın. Ön 
montaj vidalarını her flanşta montaj 
vidaları ile değiştirin.
Şimdi her iki tarafta değişimli ola-
rak vidaları, flanşlar gövdeye otu-
rana kadar maks. 20 Nm torkla 
çaprazlamasına iyice sıkın.

Pinç vanasını minimum kon-
trol basıncıyla kapatarak pinç 
vanasının fonksiyonunu kontrol 
edin. Bu sırada dudak biçiminde 
kapanma görüntüsüne dikkat edin.
Üçgen şeklinde bir kapanma görün-
tüsü oluşursa bunu montaj tahtası 
yardımıyla düzeltin. Bu sırada mon-
taj tahtasını dar tarafıyla kontrol 
basıncı bağlantısı ile aynı hizaya 
getirin ve sıkıca tutun.Manşeti, her iki uçtan eşit şekilde 

çıkana kadar gövdenin içine 
kaydırın veya bastırın.

Ardından tüm parçaları temizleyin ve hasar, eskime ve  
gözeneklilik kontrolü yapın. Hasarlı parçaları değiştirin.

Eski manşeti bir boru anahtarıyla 
veya uygun bir yardımcı araçla 
çıkarın.

Gerektiğinde takmadan önce vidaları uygun bir montaj gresiyle 
yağlayın.

https://www.pinc-vana.web.tr/videolar
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 12. Ek
12.1.Pnömatik.pinç.vanalarında.olası.arızalar

Arıza Olası.nedeni Yardım
Pinç vanası kapanmıyor veya 
tam kapanmıyor

- Kumanda havası yok -  Basınçlı hava hattı şebekesini kontrol edin
-  Pinç vanasında kumanda havası olup olmadığını kontrol 

edin
- Kontrol vanası arızalı - Kontrol vanasını kontrol edin/değiştirin
- Kumanda basıncı çok düşük -  Ayarlanacak optimal kumanda basıncını kontrol edin
- Manşet hasarlı - Manşeti değiştirin
-  Manşet dudak şeklinde kapatmıyor -  Manşetin kapatma görüntüsünü montaj tahtasıyla düzeltin

Pinç vanası açılmıyor veya tam 
açılmıyor

-  Kontrol vanasında hava tahliye deliği tıkanmış -  Susturucuyu/kumanda havası hattını temizleyin
- Nakil alanında vakum - Vakum dengelemesi (ör. AKOVAC)
-  Pinç vanası uzun süre kapalı -  Vakumla destekli açış (ör. AKOVAC)
- Kontrol vanası arızalı (anahtarlanmıyor) - Kontrol vanasını kontrol edin/değiştirin

Manşet hızlı aşınıyor -  Kumanda basıncı/fark basıncı çok yüksek -  Ayarlanacak optimal kumanda basıncını kontrol edin
- Döngüler (açık/kapalı) çok hızlı - Döngü sürelerini uzatın
-  Nakil hattında/pinç vanasında boru dirseğine yakın yerde 

türbülanslar
-  Nakil hattını veya pinç vanası düzenini değiştirin (boru 

dirseğine asgari mesafe)
- Pinç vanası tam kapanmıyor -  Ayarlanacak optimal kumanda basıncını kontrol edin
-  Elverişsiz işletim koşulları (ör. sıcaklık, işletim basıncı 

veya akış hızı çok yüksek)
- İşletim koşullarını değiştirin

-  Pinç vanası çok yavaş açılıyor/kapanıyor -  bkz. arıza "Pinç vanası çok yavaş açılıyor/kapanıyor"
- Nakil alanında vakum - Vakum dengelemesi (ör. AKOVAC)
-  Manşet kalitesi bu nakil maddesine uygun değil -  Başka bir manşet kalitesi kullanın

Flanş hızlı aşınıyor -  Nakil hattında/pinç vanasında boru dirseğine yakın yerde 
türbülanslar

-  Nakil hattını veya pinç vanası düzenini değiştirin (boru 
dirseğine asgari mesafe)

Pinç vanası çok yavaş açılıyor/
kapanıyor

-  Manşet çok uzun süre kapalı tutulduğunda tekrar açıla-
bilmesi için elastomer kalitesine göre uzun süreye ihtiyaç 
duyabilir.

-  Bu, manşetin açma ve kapatma işlemi için sürekli şekillendi-
rilebilmesi için elastomerin bir özelliğidir.

-  Manşetin açılması ek olarak akışkan basıncı ile desteklenir.
- Kumanda havası hattı çok küçük -  Kumanda havası hattını kullanım kılavuzunda önerildiği 

şekilde büyütün.
- Hızlı hava tahliye hattını monte edin

- Kumanda havası hattı çok uzun - Kumanda havası hattını kısaltın
-  Kontrol vanasını pinç vanasına doğrudan monte edin
- Hızlı hava tahliye hattını monte edin

-  Kontrol vanasında hava tahliye deliği tıkanmış. -  Susturucuyu/kumanda havası hattını temizleyin
- Kumanda havası bağlantısı çok küçük -  Hava bağlantısını büyütün veya iki hava bağlantılı pinç 

vanası kullanın
- Kontrol vanasının geçişi çok küçük - Daha büyük bir kontrol vanası monte edin

Kontrol akışkanı (ör. hava) nakil 
alanına giriyor

- Manşet hasarlı - Manşeti değiştirin

Kontrol vanasının hava tahli-
yesinden nakil maddesi dışarı 
sızıyor

- Manşet hasarlı - Manşeti değiştirin

Hışırtılı/cızırtılı/anormal 
yüksek sesler

-  Konveyör hattına/kumanda basıncı hattına pinç vanası 
bağlantısı sızdırıyor

-  Sızdıran bağlantıları veya hatları yalıtın/değiştirin

- Manşet hasarlı olabilir - Manşeti değiştirin
- Manşetin dalgalanması veya kavitasyon - İşletim koşullarını değiştirin
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.12.2.AB.imalatçı.beyanı


