
Delar

Styrventilsatser 3A2951A
SV

För utbyte av delar på styrventiler som används på integrerade Reactor®-doserarsystem.

Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken för integrerade
Reactor-doserarsystem. Spara dessa föreskrifter.

125774 – Ventilreparationssats

125787 – Utbytessats för
ventilspole

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Reparation

Inspektera alla komponenter under demontering för
att hitta eventuella skador.

1. Se handbok för integrerat Reactor-doserarsystem för
intruktioner om borttagning av styrventil.

2. Ta bort mutter och bricka från spole.

3. Ta bort spole från armaturröret. För att installera
ventilspolsats 125787, gå till steg 10.

4. Skruva bort armaturröret.

5. Ta bort pistongen.

6. Ta bort fyra skruvar, fyra brickor, kåpa, två packningar
och membran.

7. Sätt in det nya membranet (4) och packningar (3) i
ventilkroppen. Kontrollera att membranet är riktat som
på bilden.

8. Använd fyra skruvar och brickor och montera kåpan på
ventilkroppen. Dra åt till moment 8 N●m (70 tum-pund).

9. Sätt in ny pistong (2) i armaturröret och skruva in
i ventilenheten. Dra åt till moment 30 N●m (266
tum-pund).

10. Sätt in ny spole (1) på armaturröret med bricka och
mutter. Dra åt till moment 1,7 N●m (15 tum-pund).
Sväng runt spole (1) för att matcha riktningen på
ventilen som repareras.

Reservdelar

125774 Ventilreparationssats

Ref. Beskrivning Ant.
2 PISTONG, komplett 1
3 PACKNING 2
4 MEMBRAN 1

125787 Utbytessats för ventilspole

Ref. Beskrivning Ant.
1 SPOLE, ventil 1

1 Dra åt till moment 1,7 N●m (15 tum-pund)

2 Dra åt till moment 30 N●m (266 tum-pund)

3 Dra åt till moment 8 N●m (70 tum-pund)
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