MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
Platintojas: UAB LEOVIRA: Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva
Gamintojas: CIAT Sp. z o.o., Lenkija

GRYFIT CX-4S UGNIES VOŽTUVAS
(EI 120)

1- MONTAVIMAS
Montuoti privalo specialistai: - gerai susipažinę su šia instrukcija ir laikydamiesi jos nuostatų;
- vadovaudamiesi Lietuvos atitikties įvertinimo sistemos taisyklėmis.

1.1- MONTAVIMO ANGA
Norint tinkamai sumontuoti vožtuvą, minimalus montavimo angos dydis turi būti D + 30 mm.

1.2- TVIRTINIMAS IR MONTAVIMAS PLONOSE SIENOSE
Vožtuvą į angą įstatykite išilgai ašies. Montuojant mūro ar betono sienose, aptaisas turi būti padarytas iš mūrijimo skiedinio ar
tinko.
Pastaba: Montavimo metu draudžiama ant vožtuvo kontrolės mechanizmo tepti mūrijimo skiedinio, klijų ar dažų.
Vožtuvo kontrolės mechanizmas turi būti visiškai apsaugotas iki mūrijimo darbų ir montavimo darbų pabaigos.
Montavimo metu ir kol skiedinys, tinkas ar klijai nesukietės, sklendė turi būti uždaryta. Kai montuojama skiriamojoje
sienoje, vožtuvo korpusas neturi būti suspaustas. Dėl suspaudimo korpusas gali būti pažeistas ir pažeisti sklendę.

1.3- MONTAVIMO METODAS
Vožtuvai gali būti montuojami taip, kad išilginė sklendės ašis būtų tiek horizontalioje, tiek ir vertikalioje padėtyje.

1.3.1- MŪRO ARBA BETONO SIENOS
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1.4- PRIJUNGIMAS PRIE VENTILIACIJOS VAMZDŽIO

GRYFIT CX-4S ugnies vožtuvas turi būti jungiamas prie ventiliacijos ar oro kondicionavimo sistemos išilgai bendros
turi leisti vartotojui kontroliuoti vožtuvo būklę (žemiau esančiuose brėžiniuose yra keli jungimo, leidžiančio
kontroliuoti ugnies vožtuvo techninę būklę, pavyzdžiai).
PASTABA: Montuojant vožtuvą į pertvarą, negalima pažeisti vožtuvo korpuso, o ypač deformuoti. Kai
prijungiamas prie ventiliacijos vamzdžio, reikia patikrinti jo veikimą.
Vožtuvas turi būti tvirtai įmontuotas, kadangi vožtuvo korpusui negali būti perduodamas mechaninis
ventiliacijos sistemos vibracija.
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Ugnies vožtuvo CX-4S su jungiamuoju atvamzdžiu montavimas spiraliniuose ventiliacijos
vamzdžiuose, su papildoma teleskopine mova, kurie leidžia vartotojui kontroliuoti techninę vožtuvo
būklę
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Ugnies vožtuvo CX-4S su jungiamąją mova montavimas spiraliniuose ventiliacijos vamzdžiuose, su
papildoma teleskopine mova, kurie leidžia vartotojui kontroliuoti techninę vožtuvo būklę

1.5- MIKROJUNGIKLIŲ PRIJUNGIMAS
Elektrinis prijungimas turi būti atliekamas pagal vožtuvo komplektaciją:
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2- EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS
Parengties padėtyje vožtuvo sklendė atidaryta.

2.1- VOŽTUVO UŽDARYMAS

o

Vožtuvo uždarymas – dėl saugiklio suveikimo, kai temperatūra vožtuvo viduje pakyla aukščiau 70 C, sklendė pasisuka iš
padėties „atidaryta“ į padėtį „uždaryta“.

2.2- VOŽTUVO ATIDARYMAS

Vožtuvo atidarymas – sklendė rankiniu būdu grąžinama iš padėties „uždaryta“ į padėtį „atidaryta“, pasukant sklendę į padėtį
„atidaryta“ ir užfiksuojant ją saugikliu įstatant jį į laikiklį.

PASTABA:
1. Jei vožtuvas paveikiamas ugnies, jis turi būti pakeistas nauju.
2. Pažeidus saugiklį ar jam suveikus, prieš vėl atidarant vožtuvą, saugiklis turi būti pakeistas nauju.

3- PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Vožtuvui nereikalinga speciali priežiūra. Tačiau rekomenduojama kontroliuoti, ar tinkamai veikia vožtuvas, ir kartą metuose
sudaryti rašytinę ataskaitą.

4- SAUGOJIMAS
Vožtuvas pristatomas padėtyje „uždarytas“, sumontuotas su visu kontrolės mechanizmu. Montuojant vožtuvą montavimo
vietoje reikia laikytis darbo saugos taisyklių, ir privaloma vadovautis jų nuorodomis, norint išvengti vožtuvo apgadinimo.
Vožtuvai turi būti apsaugoti nuo drėgmės, mechaninių smūgių ir pažeidimo. Draudžiama krauti daugiau nei du vožtuvus vieną
ant kito. Sandėliuojant ant žemės, vožtuvai turi būti sukrauti ant apsauginių padėklų, kad nebūtų pažeisti ar deformuoti
korpusai.

5- GARANTIJA
Vožtuvui suteikiamas vienerių metų garantinis laikotarpis. Garantinė sutartis neapima nusiskundimų dėl žalos, kilusios dėl šios
instrukcijos taisyklių nesilaikymo. Gamintojas neprisiima atsakomybės už vožtuvus, montuojamus pastatų išorėje ir veikiamus
oro sąlygų kaitos.
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