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2. Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja eksploatacji/montażu niekompletnych maszyn 
zawiera podstawowe wskazówki, których należy przestrzegać pod-
czas montażu, eksploatacji i konserwacji.

Oprócz ogólnych wskazówek bezpieczeństwa wyszczególnionych 
w niniejszym punkcie głównym dotyczącym bezpieczeństwa należy 
przestrzegać również specjalnych przepisów bezpieczeństwa, 
wymienionych w innych punktach głównych.

2.1  Oznakowanie wskazówek w instrukcji obsługi/  
  montażu dla niekompletnych maszyn

Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi/montażu wskazówki 
bezpieczeństwa, które w przypadku nieprzestrzegania mogą 
stwarzać zagrożenia dla osób, mienia i środowiska, są oznaczone 
ogólnym symbolem zagrożenia.

              

symbolem bezpieczeństwa wg DIN 4844 - W 9,
w przypadku ostrzeżenia przed napięciem elektrycznym

              

symbolem bezpieczeństwa wg DIN 4844 - W 8
w szczególny sposób.

W przypadku wskazówek bezpieczeństwa, których nieprzestrze-
ganie powoduje zagrożenia dla elementu instalacji lub napędu 
pneumatycznego i jego działania, umieszczone zostało słowo
. . .
        UWAGA

Wskazówki umieszczone bezpośrednio na elemencie instalacji 
lub napędzie pneumatycznym (np. ciśnienie znamionowe) muszą 
być bezwzględnie przestrzegane i utrzymywane w pełni czytelnym 
stanie.

2.2 Zagrożenia przy niestosowaniu się do wskazówek  
 bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może powodować 
zagrożenie dla osób, środowiska naturalnego, elementów instalacji 
lub napędów pneumatycznych. Niestosowanie się do wskazówek 
bezpieczeństwa może powodować utratę prawa do jakichkolwiek 
roszczeń odszkodowawczych.

Ignorowanie może powodować w szczególności następujące
zagrożenia:

- niedziałanie istotnych funkcji elementu instalacji, napędu pneu-
 matycznego lub układu,
- niemożność zastosowania właściwych metod konserwacji i 
 utrzymania ruchu,
- zagrożenie dla osób w wyniku oddziaływań elektrycznych, me-
 chanicznych i chemicznych,
- zagrożenie dla środowiska w wyniku wydostawania się substan-
 cji niebezpiecznych.

2.3  Praca z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

Wymienione w niniejszej instrukcji obsługi/montażu niekompletnych 
maszyn wskazówki bezpieczeństwa, istniejące krajowe przepisy 
w zakresie zapobiegania wypadkom oraz ewentualne wewnętrzne 
przepisy użytkownika dotyczące pracy, eksploatacji urządzeń i 
bezpieczeństwa muszą być przestrzegane.

2.4  Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika / operatora

Elementy instalacji są przewidziane do stosowania w miejscach, 
w których nie odbywa się ruch osób. Z tego względu eksploatacja 
elementów instalacji w miejscach, gdzie odbywa się ruch osób jest 
dozwolona jedynie z wystarczającymi, umieszczonymi w miejscu 
instalacji urządzeniami ochronnymi. Musi to zostać zagwarantowa-
ne przez integratora systemu lub użytkownika.
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Jeśli gorące lub zimne elementy instalacji (np. elementy obudowy 
lub pokrętło) stwarzają zagrożenia, to użytkownik musi zapewnić w 
miejscu instalacji zabezpieczenie ich przed dotknięciem.

Zabezpieczenia przed dotknięciem części ruchomych (np. sprzęgła) 
nie wolno demontować przy uruchomionej maszynie.

Należy wykluczyć zagrożenia energią elektryczną (szczegółowe 
informacje w tym zakresie zawierają np. niemieckie przepisy VDE 
oraz przepisy lokalnego dostawcy energii elektrycznej).

Użytkownik musi zapewnić, aby osłony chroniące elementy pod 
napięciem były regularnie sprawdzane pod kątem kompletności i 
prawidłowego stanu. W przypadku niewłaściwej ochrony zabrania się 
eksploatować dany element instalacji.

Zawory membranowe SISTO są standardowo skonstruowane tak, 
że w przypadku pęknięcia membrany czynnik wypływa z otworu 
wskaźnikowego w górnej części zawodu lub z osłony wrzeciona pod 
pokrętłem. Należy to uwzględnić przy planowaniu instalacji. 

W uzgodnieniu z producentem dostępne są wersje wykonania z 
zaślepką do sygnalizacji wycieku z możliwością wielokrotnego za-
mykania w zaworach z pełnym uszczelnieniem.

2.5  Wskazówki bezpieczeństwa w zakresie prac konser 
 wacyjnych, kontrolnych i montażowych

Użytkownik musi zapewnić, by wszelkie prace związane z 
konserwacją, kontrolą i montażem były wykonywane wyłącznie przez 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 

Prace przy elementach instalacji należy bezwzględnie wykonywać 
wyłącznie przy braku ciśnienia, po ich ostudzeniu i całkowitym 
opróżnieniu. Równocześnie we wszystkich miejscach, gdzie 
występuje dany czynnik, temperatura musi być niższa od temperatu-
ry parowania tego czynnika.

Prace przy elementach instalacji lub napędach pneumatycznych 
należy bezwzględnie wykonywać wyłącznie przy wyłączonych 
urządzeniach. Należy bezwzględnie przestrzegać podanego w 
instrukcji obsługi i montażu niekompletnych maszyn sposobu 
postępowania w zakresie zatrzymywania urządzeń.

Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować 
wszelkie urządzenia zabezpieczające i ochronne lub też przywrócić 
ich działanie.

Przed ponownym przekazaniem do użytkowania należy stosować się 
do punktów podanych w części 7 Przekazanie do użytkowania.

2.6  Samowolna przeróbka i wytwarzanie części zamiennych

Wprowadzanie przeróbek lub modyfikacji elementów instalacji lub 
napędu pneumatycznego jest dopuszczalne wyłącznie w uzgodnie-
niu z producentem. Oryginalne części zamienne oraz dopuszczone 
przez producenta elementy osprzętu służą bezpieczeństwu. Stoso-
wanie innych części może wykluczyć odpowiedzialność za powstałe 
z tego powodu następstwa.

2.7  Niedopuszczalne sposoby eksploatacji

Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonego elementu instalacji oraz 
napędu pneumatycznego jest gwarantowane jedynie w przypadku 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem i z punktem 3 Wskazówki 
ogólne instrukcji obsługi i montażu niekompletnych maszyn. W 
żadnym wypadku nie wolno przekraczać wartości granicznych poda-
nych w dokumentacji technicznej.

3.. Uwagi.ogólne
Niniejsza instrukcja obsługi/montażu niekompletnych maszyn 
obowiązuje dla wszystkich zaworów membranowych, napędów 
pneumatycznych i elementów przeciwzwrotnych firmy SISTO Arma-
turen S.A., zgodnie z punktem 5, o ile w indywidualnym przypadku 
nie ma odesłania do innej instrukcji obsługi.

Prawidłowy montaż oraz konserwacje lub naprawy gwarantują 
bezusterkową pracę elementów instalacji i napędów pneu-
matycznych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za elementy instalacji i 
napędy pneumatyczne w przypadku niestosowania się do niniejszej 
instrukcji obsługi/montażu niekompletnych maszyn.



4.1 Ochrona antykorozyjna
Elementy instalacji i napędy pneumatyczne z materiałów nie-
odpornych na korozję posiadają standardowo lakierowany podkład, 
zapewniający dostateczną ochronę przed korozją w normalnej 
atmosferze otoczenia w budynkach.
W przypadku użytkowania w atmosferze zagrażającej wybuchem 
należy w miejscu eksploatacji zapewnić odpowiednie lakierowanie 
ochronne ze strony użytkownika.
Elementy instalacji z okładzinami z tworzyw sztucznych PTFE, TFM 
lub PFA posiadają zabezpieczenie antykorozyjne kategorii C2 z 
okresem ochrony L wg DIN EN ISO 12944.
4.2. Transport
Podczas transportu należy uważać na unikanie wszelkiego rodzaju 
uszkodzeń.
Należy zwracać uwagę na dostateczną stabilność zamocowania. 
Należy korzystać ze znormalizowanych urządzeń transportowych i 
przewozowych.

UWAGA    Elementów instalacji nie wolno zawieszać za pokrętło 
lub ewentualny nadbudowany napęd. 
Elementy instalacji z napędami nastawczymi należy przenosić za 
kołnierze rurowe, zwracając uwagę na położenie środka ciężkości.
Należy korzystać z dostępnych uch transportowych.
Masę elementu instalacji lub napędu pneumatycznego należy 
odczytać z właściwej dokumentacji producenta (karta typoszeregu 
— > punkt 5.2.).
Pod dostarczeniu lub zamontowaniu należy sprawdzić element 
instalacji lub napęd pneumatyczny pod kątem uszkodzeń transpor-
towych.

4.3 Przechowywanie

Składowanie / tymczasowe przechowywanie elementów instalacji 
lub napędów pneumatycznych musi odbywać się tak, aby było 
zachowane ich prawidłowe działanie również po dłuższym maga-
zynowaniu. Do tego są wymagane:
- przechowywanie w stanie zamkniętym (dla ochrony powierzchni 

uszczelniających przed uszkodzeniem),
- działania przeciwko zanieczyszczeniom, wilgoci, ujemnym 

temperaturom i korozji (poprzez zastosowanie folii lub kołpaków, 
przechowywanie w zamkniętych suchych przestrzeniach).

Należy zwracać uwagę na dostateczną stabilność zamocowania. 
Należy korzystać ze znormalizowanych urządzeń transportowych i 
przewozowych.

5.  Opis elementów instalacji i napędów pneu- 
 matycznych

5.1. . Oznakowanie
5.1.1.. Oznakowanie.elementów.instalacji

Elementy instalacji są oznakowane zgodnie dyrektywą w sprawie 
urządzeń ciśnieniowych :

- producent
- rok produkcji (elementy instalacji przemysłowych i sterylnych)
- typ lub numer zamówienia
- DN
- PN lub maksymalne dopuszczalne ciśnienie / temperatura
- materiał

Umieszczenie oznaczenia CE na elemencie instalacji stanowi deklarację 
zgodności z europejską dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych  (nie 
dotyczy SISTO-16TWA, SISTO-16RGA, SISTO-20M i SISTO-20TWC).

5.1.2 Oznakowanie napędów pneumatycznych
Tabliczka znamionowa z następującymi informacjami:
- nazwa typoszeregu
- wielkość napędu, parametry sprężyny, skok
- Pmax (maksymalne ciśnienie sterowania), data produkcji
- numer identyfikacyjny

Napędy z naprężonymi montażowo sprężynami są dodatkowo 
wyposażone w tabliczkę ostrzegawczą „OSTRZEŻENIE, naprężona 
montażowo sprężyna, nie demontować”.

Armatura firmy SISTO Armaturen S.A. podlega w zakresie koncepcji, 
produkcji i kontroli systemowi kontroli jakości według DIN EN ISO 9001 
oraz do 19.07.2016 r. Dyrektywie 97/23/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie urządzeń ciśnieniowych, a od 19.07.2016 r. Dyrekty-
wie 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń 
ciśnieniowych oraz ewent. Dyrektywie Maszynowej 2006/42/EC. 
Zakłada się przy tym przewagę normalnego, spoczynkowego 
obciążenia, np.

- typowe prędkości przepływu odpowiednio do rodzaju czynnika,
- typowe gradienty temperatury.

Elementy instalacji firmy SISTO Armaturen S.A. nie są przystoso-
wane do stosowania w instalacjach, w których transportowane są 
ciecze niestabilne. 

Obciążenia i warunki pracy odbiegające od normalnej eksploatacji 
(temperatura, ciśnienie, szczególne czynniki korozyjne, chemicz-
ne lub abrazyjne itd.) muszą być przez zamawiającego podane w 
sposób jednoznaczny i kompletny, aby producent armatury mógł 
opracować i zaproponować odpowiednie środki. Środki takie mogą 
wpływać na

- dobór materiałów,
- zwiększenie grubości ścianek,
- warianty.

UWAGA     Elementów instalacji i napędów pneumatycznych nie 
wolno eksploatować poza dopuszczalnym zakresem zastosowań. 
Wartości graniczne można znaleźć na tabliczce znamionowej lub 
w aktualnej karcie typoszeregu. W szczególności nie mogą być 
przekroczone wartości podane w tabelach ciśnienia i temperatury. 
Stosowanie w warunkach odbiegających od podanych powyżej 
prowadzi do przeciążeń, których elementy instalacji i napędy pneu-
matyczne nie wytrzymują.

 Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić  
 do obrażeń ciała i strat materialnych, np. 
- obrażeń ciała powodowanych przez wydobywające się czynniki 

(zimne / ciepłe, toksyczne, pod ciśnieniem itd.),
- niekorzystnego wpływu na działanie lub zniszczenia elementu 

instalacji lub napędu pneumatycznego.

Opisy i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi/montażu dla 
niekompletnych maszyn dotyczą wersji standardowych, ale w równej 
mierze obowiązują dla ich odmian.

W przypadku elementów instalacji z napędami innych producentów 
należy dodatkowo bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi 
przynależnej do napędu.

Instrukcja obsługi/montażu niekompletnych maszyn nie uwzględnia
- czynników losowych i zdarzeń mogących wystąpić podczas 

montażu, eksploatacji i konserwacji,
- obowiązujących w danym miejscu zasad bezpieczeństwa, za któr-

ych przestrzeganie odpowiada użytkownik wraz z osobami, którymi 
powierzono montaż.

UWAGA     Warunkiem koniecznym właściwego postępowania z 
elementami instalacji lub napędami pneumatycznymi jest skorzysta-
nie z personelu specjalistycznego.
Nieprawidłowa obsługa elementu instalacji lub napędu pneumaty-
cznego może pociągnąć za sobą niekorzystne następstwa dla całej 
instalacji, np.

- wyciek czynnika,
- unieruchomienie instalacji lub maszyny,
- pogorszenie / zmniejszenie / wzmocnienie działania / funkcji 

instalacji lub maszyny.

Z pytaniami lub w razie powstania szkód należy kontaktować się z 
producentem.

W przypadku zapytań i dodatkowych zamówień, szczególnie 
przy zamawianiu części zamiennych, prosimy o podawanie serii 
konstrukcyjnych lub oznaczeń wersji, numeru zamówienia oraz – w 
miarę możliwości – roku produkcji.

Dane techniczne (eksploatacyjne) elementów instalacji lub 
napędów pneumatycznych są podane w dokumentacjach tech-
nicznych (karta typoszeregu, charakterystyka przepływu, lista 
odporności itd.) danego elementu instalacji lub napędu pneumaty-
cznego (patrz punkt 5).

UWAGA      Instrukcję obsługi / montażu niekompletnych maszyn 
należy przechowywać przez cały okres użytkowania urządzenia.

                W przypadku zmontowania z elementami pochodzącymi 
                od różnych producentów obowiązują również wszelkie 
instrukcje obsługi poszczególnych elementów.

4. Transport i składowanie
Elementy instalacji i napędy pneumatyczne są dostarczane w stanie 
gotowym do eksploatacji. Otwory przyłączeniowe są zamknięte za 
pomocą odpowiednich elementów (kołpaki, zaślepki, pokrywy).
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5.2 Rysunki / dokumenty

Podane poniżej ilustracje przekrojowe stanowią przykłady zasadniczej budowy elementów instalacji i napędów pneumatycznych. 
Ilustracje i informacje dotyczące określonych typoszeregów można znaleźć w odpowiednich kartach typoszeregów.

5.2.1 Zawory membranowe z pokrętłem do zastosowań w przemyśle i budynkach

Typoszereg DN PN Materiał Nr karty typoszeregu *)
SISTO-KB 015-200 10 wg karty typoszeregu 8651.1
SISTO-KBS                                                         015-200 10 wg karty typoszeregu 8651.101
SISTO-10 015-300 10 wg karty typoszeregu 8641.1 
SISTO-10S                                                          015-200 10 wg karty typoszeregu 8641.101
SISTO-10M Rp ½“-3“ 10 wg karty typoszeregu 8641.102
SISTO-16TWA / HWA / DLU 015-200 16 wg karty typoszeregu 8635.33
SISTO-16  015-200 16 wg karty typoszeregu 8635.1
SISTO-16S                                                          015-200 16 wg karty typoszeregu 8635.101
SISTO-20 015-200 16 wg karty typoszeregu 8643.1
SISTO-20M 010-050 16 wg karty typoszeregu 8638.12
                                                                           Rp 3/8“ - 2“ 
SISTO-16RGA 015-080 16 wg karty typoszeregu 8638.1
                                                                           Rp 1/2“-3“
SISTO-20TWC 015-200 16 wg karty typoszeregu 8638.120

200
915
553
951

100

443

926.1
554.2
961
621.2

550.2
550.1
165
901.1
902.1/920.1

621.1
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SISTO-10/-10S SISTO-10M

SISTO-16RGA

200
165
932.1
550.6
550.2
443
100

926.1
554.2
961
621.2
621.1
553
901.1

531.1
550.1

920.1
160.4
566.1
932.2

544.1
902.1
920.2

580.1
940.1
636.1
314.1
531.2

621.2
961

621.1
200
165
553

       901.1
902.1/920.1

100

926.1
554.2

550.2
550.1

915

443

SISTO-16/SISTO-16S
SISTO-16TWA/HWA/DLU
SISTO-20/ SISTO-20TWC

961
926.1
554.2

200
550.2
550.1

165
901.1

100

621.2
621.1
553
915
951
443
500

SISTO-20M
  DN 25-50

550.1

100
443

553

165
200
621.1

961

926.1

951

550.5

554.1

550.2

621.2

915
901.1

100
443
553

901.1
165
200
961
926.1

554.1

SISTO-20M
  DN 10-20

926.1
550.5
961
621.2
621.1
200
165
553
915
951
901.1
554.1
443
100

550.2
550.1

Przekroje

SISTO-KB/-KBS
Wersja DN 15-40 SISTO-KB/-KBS

Wersja DN 50-100
SISTO-KB/-KBS

Wersja DN 125-200

*) Do pobrania ze strony www.sisto.lu



901.5
901.3
920.7

412.5
141.1

310.1
400.1

920.3
902.2

920.10

160.2

400
543.1
595.1
412.4

176.1
410.1

932.3
209
920.8558.1

901.3

543.1

595.1

160.2
914.1
547.1
209.1
141.1
950.1

310.1
176.1
410.1
932.3
209.1
920.8

412.5
412.4

400.1
920.3
902.2

920.10
558.1

6

SISTO-LAD-OF

SISTO-LAD-AZ

SISTO-LAP-AZ

SISTO-LAP-SF

412.7
412.6
443.4

412.7412.6

443.4

547.5
950.1

209

412.7

901.2
920.3
911

412.1

151.2

840

443.4

550

151.1

165

200.3

595.2
593
766.1

595.2

593
766.1

901.5
160.2

400.1

412.5

209.1
950.1
310.1
412.4
410.1
932.3

920.8

840

920.9

200
412.13
915

920.12

595.1

543.1

141.1

176.1
920.3
902.2

920.10

621.4

166.1
553

901.1

100

901.3

443

558.1

5.2.2. Zawory membranowe z pneumatycznym napędem membrany do zastosowań w przemyśle i budynkach
 lub pneumatyczny napęd membranowy bez elementu instalacji

Typoszereg DN PN Materiał Nr karty typoszeregu *)
SISTO-KB/-KBS 015-100 10 wg karty typoszeregu 8651.1 / 8651.101
SISTO-10/-10S 015-125 10 wg karty typoszeregu 8641.1 / 8641.101
SISTO-16/-16S/-20 015-125 16 wg karty typoszeregu 8635.1 / 8635.101 / 8643.1

Przekroje

ZAWÓR membranowy SISTO z zamontowa-
nym u góry napędem SISTO-LAD-SF

5.2.3. Zawory membranowe z pneumatycznym napędem tłokowym do zastosowań w przemyśle i budynkach
 lub pneumatyczny napęd tłokowy bez elementu instalacji

Typoszereg DN PN Materiał Nr karty typoszeregu *)
SISTO-KB/-KBS 015-200 10 wg karty typoszeregu 8651.1 / 8651.101
SISTO-10/-10S 015-300 10 wg karty typoszeregu 8641.1 / 8641.101
SISTO-16/-16S/-20 015-200 16 wg karty typoszeregu 8635.1 / 8635.101 / 8643.1

Przekroje

ZAWÓR membranowy SISTO z zamontowa-
nym u góry napędem SISTO-LAP-OF Tłok 300 Tłok 500

*) Do pobrania ze strony www.sisto.lu



443

554.4 951

547.5

950.1

209

901.2
920.3
911

200.3

151.2

443.2
554.4

151.1

412.1
165

100

553
915

901.1/902+
920.1

685.1

920.3

920.5 920.18

412.7
913.1

7

SISTO-B DN 06-10 SISTO-B DN 32-50.SISTO-B DN 15-25

160.5

514.1

901.1
920.1
554.1
553
443
100

961

412.8

200

165

961

544.1

825.2

165915
562.1

100

200

443

901.1
412.2

932.2
160.5

412.8

553
554.1

544.1

825.2
412.8

915
412.2

553
554.1

100

961
562.2

550.3
550.2
200
165
562.1

901.1
443

SISTO-B DN 65-100

961

621.2
621.1

200
553
165

901.1/
902.1+920.1

554.1
100

920.2
554.2

550.3
550.1
915
951
443

160.3

595.1

547.1 621

950.1

920.

412.
553
901.1

554
209.1

100

554.1
165

176.2
412.
443

 SISTO-B DN 100 - ML 226 Variante Edelstahl 

920.2

904

5

200.1
553

951

310.1

902 +920.

100

961
412.1

940
550.5
314
840
514.1

92554
165

SISTO-B DN 100

547.1
160.3
209.2
950.1

920.7
176.2
920.6
932.1
915
412.2
901.1
554.1
165

484.1
920.17

554.3

595.1

412.1

412.2

562.1
553

100

5.2.4. Zawory membranowe z pokrętłem lub napędem pneumatycznym do technologii procesów sterylnych

Typoszereg DN PN Materiał Nr karty typoszeregu *)
SISTO-B 006-100 10 wg karty typoszeregu 8646.1

SISTO-B z pokrętłem
Przekroje

SISTO-B z zamontowanym napędem 

SISTO-B LAP-SF DN 06-10
Sprężone powietrze 5-7 bar

SISTO-B LAP-SF DN 15-50
Sprężone powietrze 5-7 bar

SISTO-B LAD-SF DN 65-100
Sprężone powietrze 4-6 bar

*) Do pobrania ze strony www.sisto.lu
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 MD 30                                                        MD 40                                                           MD 65

160.5
544.1

412.14
165
901.1

915
443

961

200

825.2

553
100

160.5
932.2

961

165
562.1
915
901.1
951
443

544.1

825.2
412.14

200

554.1

553
100

412.2

160.5
514.1

901.1
553
443100

961
412.8

200

165
915

554.1

926.1

554.2

550.2
550.1
915
951
443

961

621.2

200

553

165
901.1
554.1

100

926.1

554.2

412.1

550.2

550.1

915

951
443

961

621.2

200

553

165
901.1
554.1

100

621.5

961
940.1

544.1
314.1

200

562.1

901.1
951

443

580.2

160.9

132.2
310.5

412.1
553

915

165
100

621.5

961
940.1
544.1
314.1

200

562.1

901.1
951

443

580.2

160.9

132.2

310.5

412.1

553

915

165

100

           MD 92                                                               MD 115                                                           MD 168                                                                         MD 202

554.1

580.1

554.1

554.1

562.1

932.2

950.1

554.3

920.6

412.3
553
901.1
554.1
165

209.2

160.3
547.1

595.1
209.1

176.2
412.1

443
100

950.1

412.3

176.2

932.4

553

901.1

165
443

547.1
160.3

209.2

595.1

412.1
209.1
562.1
412.2

100

 578.1
 950.1
 160.3
 209.2
 950.2

 920.7
 176.2
 920.6

 932.4
 901.1
 554.1

 165
 412.3

 915

412.1

547.1

920.17
554.3
595.1

209.1
562.1

553
443
100

547.1
160.3

950.1

209.2

412.1
176.2

951
443
100

209.1

578.1

920.17

595.1

165

901.1
554.1

554.5
554.3

412.3

553

915

 950.1

 595.1

 165
 951
 443

 412.1

 160.3

578.1

100
554.1
901.1

553

825.3
547.1

 209.2
 554.5

 554.3

 209.1

 554.4

 915

920.17

920.6

412.3

412.12

59-18.1

580.2
825.3

412.15
160.2

412.12

88-5.1
950.1
950.2
310.4

209.2
412.5
310.3
920.6
412.12
209.1
562.1
553
951
443

412.16
578.1

920.17

412.16
595.2

593

766.1

176.1

412.1
165

412.2

915
100

412.3

59-18.1
580.2

825.3
412.15

160.2

412.12

88-5.1
950.1

950.2

310.4

209.2

412.5
310.3

920.6

412.12
209.1
562.1
553
951
443

412.16
578.1

920.17
412.16

595.2

593
766.1

176.1

412.1
165

412.2

915
100

412.3

 901.3

MD 30                                                              MD 40                                                                  MD 65

  MD 92                                                               MD 115                                                                   MD 168                                                                   MD 202

920.6

141.1

141.1

176.1

920.7

915

554.1

915 951

412.3

920.6

554.1
554.1

5.2.4. Zawory membranowe z pokrętłem lub napędem pneumatycznym do technologii procesów sterylnych

Typoszereg DN PN Materiał  Nr karty typoszeregu *)
SISTO-C 006-100 16 wg karty typoszeregu 8644.1

SISTO-C.z pokrętłem
Przekroje

SISTO-C  z zamontowanym napędem .

*) Do pobrania ze strony www.sisto.lu



100 411.2 746 160.1 901.1

9

RSK/RSKS

5.2.5. Elementy przeciwzwrotne do zastosowań w przemyśle i budynkach

Typoszereg DN PN Materiał Nr karty typoszeregu *)

RSK/RSKS 025-300 16 wg karty typoszeregu 8675.1 

Przekroje

5.3 Wykaz części

Nr części Nazwa 

100 Korpus
101 Górna część korpusu
102 Dolna część korpusu
132.1 Instytucja Pośrednicząca
132.2 Instytucja Pośrednicząca
141.1 Cylinder
141.2 Cylinder
151.1 Dolna część obudowy napędu
151.2 Górna część obudowy napędu
151.3 Dolna część obudowy napędu z kołnierzem przyłączeniowym
160.1 Pokrywa
160.2 Dolna pokrywa z adaptacją kołnierza
160.3 Pokrywa
160.4 Pokrywa latający
160.5 Pokrywa latający
160.6 pokrywa łożyska
160.7 Pokrywa
160.8 pokrywa łożyska 
160.9 pokrywa łożyska
165 Kołpak
166.1 Jarzmo
168.1 Jarzmo
168.2 Jarzmo
176.1 Kołnierz dna
176.2 Dolny
176.3 Dolny
188 Płyta mocująca
188.1 Wspornik
200 Trzpień
200.1 Trzpień
200.2 Trzpień
200.3 Trzpień
201 Trzpień siłownika
202 Trzpień ślizgowy
209 Tłoczysko
209.1 Tłoczysko dolne
209.2 Tłoczysko górne
209.3 Tłoczysko górne
209.4 Tłoczysko górne
310.1* Tulejka ślizgowa
310.3 Tulejka ślizgowa
310.4 Tulejka ślizgowa
310.5 Tulejka ślizgowa
314.1 łożysko oporowe
314.2 łożysko oporowe
314.3 łożysko oporowe
400.1* Uszczelka płaska
410.1* Komplet uszczelek
411.1 Uszczelka
411.2* Uszczelka
411.3 Uszczelka
411.4 Uszczelka
412.1* Pierścień uszczelniający o - oring

* zalecane części zamienne

Nr części Nazwa 
 
412.2 Pierścień uszczelniający o - oring
412.3 Pierścień uszczelniający o - oring
412.4* Pierścień uszczelniający o - oring
412.5 Pierścień uszczelniający o - oring
412.6* Pierścień uszczelniający o - oring
412.7* Pierścień uszczelniający o - oring
412.8 Pierścień uszczelniający o - oring
412.9 Pierścień uszczelniający o - oring
412.10 Pierścień uszczelniający o - oring
412.11 Pierścień uszczelniający o - oring
412.12 Pierścień uszczelniający o - oring
412.13 Pierścień uszczelniający o - oring
412.14 Pierścień uszczelniający o - oring
412.15 Pierścień uszczelniający o - oring
412.16 Pierścień uszczelniający o - oring
443* Membrana
443.1* Tworzenie kopii membrana
443.2* Membrana
443.3* Film dyfuzja
443.4* Membrana napędowa
484.1 Wiosna płyty
484.2 Wiosna płyty
485.1 Sprzęgło macierzystych
485.2 Sprzęgło macierzystych
500 Pierścień
511 Pierścień podkładowy
514.1 Płyta drzewa
527.1 Tuleja położenie
528.1 Tuleja ochronna
531.1 Zablokowanie rękawa
531.2 Zablokowanie rękawa
543.1 Tuleja dystansowa
544.1 Tulejka gwintowana
544.2 Tulejka gwintowana
544.3 Tulejka gwintowana
547.1 Tulejka prowadząca
547.2 Tulejka prowadząca
547.3 Tulejka prowadząca
547.4 Tulejka prowadząca
547.5 Tulejka prowadząca
547.6 Tulejka prowadząca
547.7 Tulejka prowadząca
547.8 Tulejka prowadząca
550.1 Podkładka
550.2 Dysk PTFE
550.3 Dysk nośna
550.4 Pierścień z PTFE
550.5 Płyta Identyfikacja
550.6 Płyta segmentowa                                                       
550 Podkładka
553 Elementu ciśnieniowego
554.1 Podkładka
554.2 Podkładka

*) Do pobrania ze strony www.sisto.lu
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Nr części Nazwa 

554.3 Podkładka
554.4 Podkładka
554.5 Podkładka 
557.1 Płyta przewodnik
558.1 Podkładka bezpieczeństwa
558.2 Podkładka bezpieczeństwa
558.3 Podkładka bezpieczeństwa
558.4 Podkładka bezpieczeństwa
558.5 Podkładka bezpieczeństwa
558.6 Podkładka bezpieczeństwa
558.7 Podkładka bezpieczeństwa
558.8 Podkładka bezpieczeństwa
562.1 Kołek walcowy
562.2 Kołek walcowy
566.1 Rowkowane pin
566.2 Rowkowane pin
572.1 Kontakt kawałek
578.1 Prowadnica sprężyny
579.1 Skręcenie
580.1 Klapa
580.2 Klapa
59-18.1 Hak
593* Uszczelnienie tłoka
595.1* kompletny tłoka
595.2  tłoka
595.3  tłoka
621.1 Wskaźnik położenia dolny
621.2 Wskaźnik położenia górny
621.3 Wskaźnik położenia
621.4 Wskaźnik położenia
621.5 Wskaźnik położenia
636.1 Smarowniczka
685.1 Powłoka
729.1 Opłatek
734.1 Dławnica
740 Dopasowywanie
746* Klapa
766.1 Zespół jazdy
767.1 Rod przewodnik
809.1 LAP
809.2 LAD
809.3 E-napęd
812.1 Moduł wejścia
81-29.1 Zacisk
814.1 Wyłączniki krańcowe
814.2 Wyłączniki krańcowe
825.1 Adapter
825.2 Adapter
825.3 Adapter
840 Złączka
88-5.1 Tłumik
900.1 Śruba
900.2 Śruba
900.3 Śruba
900.4 Śruba

* zalecane części zamienne

Nr części Nazwa 

900.5 Śruba
900.6 Śruba
901.1 Śruba sześciokątna
901.2 Śruba sześciokątna
901.3 Śruba sześciokątna
901.4 Śruba sześciokątna
901.5 Śruba sześciokątna
901.6 Śruba sześciokątna
901.7 Śruba sześciokątna
902.1 Stadnina
902.2 Stadnina
902.3 Stadnina
902.4 Stadnina
903.1 Śrubę zabezpieczającą
904.2 Pin drzewa
904.3 Pin drzewa
904.4 Pin drzewa
911 Przyłącze sprężonego powietrza
913.1 Śrubę odpowietrzającą wkręcić
914.1 Śruba z łbem walcowym
915 Nakrętka odciążająca
920.1 Nakrętka
920.2 Nakrętka
920.3 Nakrętka
920.5 Nakrętka
920.6 Nakrętka
920.7 Nakrętka
920.8 Nakrętka
920.9 Nakrętka
920.10 Nakrętka
920.11 Nakrętka
920.12 Nakrętka
920.13 Nakrętka
920.14 Nakrętka
920.15 Nakrętka
920.16 Nakrętka
920.17 Nakrętka
920.18 Nakrętka
920.19 Nakrętka
925 nakrętką czworokątną 
926.1 Nakrętka zabezpieczająca
926.2 Nakrętka zabezpieczająca
932.1 Pierścień osadczy sprężynujący
932.2 Pierścień osadczy sprężynujący
932.3 Pierścień osadczy sprężynujący
933.1 Zawleczka
940.1 Pióro
950.1 Sprężyna
950.2 Sprężyna
950.3 Sprężyna
951 Spirala podporowa
961 Pokrętła 
970.1 Tabliczka znamionowa
970.2 Znak ostrzegawczy
970.3 Płyta Niro



  

Zespół funkcyjny pneumatycznego napędu tłokowego bez elementu 
instalacji składa się z dolnego kołnierza (176.1), cylindra (141.1), po-
krywy (160.2), tłoka (595.1/595.2), sprężyny (950), tłoczyska (209.1) i 
tłoczyska (209.1).

5.4.4 Zawory membranowe z pokrętłem lub napędem pneu  
 matycznym do technologii procesów sterylnych

Zawory membranowe z pneumatycznym napędem membrany lub 
pneumatyczne napędu membranowe bez elementów instalacji są

dostępne w wersji ze sprężyną zamykającą (SF = pozycja bezpieczna 
zamknięta), sprężyną otwierającą (OF = pozycja bezpieczna otwarta) 
oraz jako wersja o podwójnym działaniu (AZ = otwarte/zamknięte).

  Pozycja bezpieczna w tym kontekście oznacza, że przy
  zamierzonym lub niepożądanym braku powietrza 
  sterującego następuje automatyczne przejście do tej 
pozycji. Widoczne ruchome części elementu instalacji (zarówno 
przełączane ręcznie, jak i zautomatyzowane) służą również jako 
wskaźnik położenia elementu instalacji.

Zawory membranowe do technologii procesów sterylnych dzielą się 
na wersje SISTO-C i SISTO-B.
Elementy instalacji składają się z będących pod ciśnieniem części: 
obudowy (100) i pokrywy (165), jak również zespołu funkcyjnego. 
Obudowa (100) i napęd lub pokrywa (165) są połączone śrubami z 
łbami sześciokątnymi (901.1).

Zespół funkcyjny zaworów membranowych z pokrętłem składa 
się z pokrywy (165), pokrętła (961), wrzeciona (200), elementu 
ciśnieniowego (553) i membrany (443).

Zespół funkcyjny w zaworach membranowych SISTO-C z napędem 
pneumatycznym to pneumatyczny napęd tłokowy (SF = pozycja 
bezpieczna zamknięta, OF = pozycja bezpieczna otwarta, AZ = 
otwarty/zamknięty). Napęd tłokowy składa się z pokrywy z przyłączem 
powietrza (165) sterowania G 1/8“ (DIN ISO 228-1), pokrywy (160.3), 
elementu ciśnieniowego (553), tłoczyska (209), wskaźnika położenia 
(621), tłoka (595) i membrany (443).

Zespół funkcyjny w zaworach membranowych SISTO-B z napędem 
pneumatycznym to pneumatyczny napęd tłokowy (SF, OF + AZ). 
Napęd tłokowy składa się z pokrywy z przyłączem powietrza (165) 
sterowania G 1/8“ (DIN ISO 228-1) elementu ciśnieniowego (553), 
tłoczyska (209), dolnego kołnierza (176.1), pokrywy (160.3) tłoka 
(595), sprężyny (950), talerza sprężyny (484) i membrany (443).
 
Uruchamiane ręcznie zawory membranowe szeregu produkcyjnego 
SISTO-C w klasie wielkości elementu górnego MD30 oraz SISTO-B w 
klasie wielkości elementu górnego ML32 są wyposażone w zinte-
growany, regulowany ogranicznik położenia krańcowego w kierunku 
zamknięcia. Ten ogranicznik położenia krańcowego ustawiony jest 
fabrycznie w położeniu zamkniętym z występem X elementu docisko-
wego (443) w stosunku do kołpaka (165). Dzięki takiemu ustawieniu 
zapewniona jest szczelność w pozycji zamkniętej, a jednocześnie 
membrana (443) zabezpieczona jest przed przeciążeniem.

5.4  Sposób działania

5.4.1 Zawór membranowy z pokrętłem do zastosowań w  
  przemyśle i budynkach

Elementy instalacji składają się z będących pod ciśnieniem części: 
obudowy (100) i pokrywy (165), jak również zespołu funkcyjnego.
Obudowa (100) i górna część lub pokrywa (165) są połączone 
śrubami z łbami sześciokątnymi (901.1) lub śrubami dwustronnymi 
(902.1) i nakrętkami (920.1).
Zespół funkcyjny składa się z pokrywy (165), pokrętła (961), wrze-
ciona (200), elementu ciśnieniowego (553) z nakrętką czworokątną 
(925) lub nakrętki odciążającej (915) i membrany (443).

5.4.2 Zawory membranowe z pneumatycznym napędem  
 membrany do zastosowań w przemyśle i budynkach
 lub pneumatyczne napędy membranowe bez ele 
. mentów.instalacji

Zawory membranowe z pneumatycznym napędem membrany lub 
pneumatyczne napędu membranowe bez elementów instalacji są 
dostępne w wersji ze sprężyną zamykającą (SF = pozycja bezpi-
eczna zamknięta), sprężyną otwierającą (OF = pozycja bezpieczna 
otwarta) oraz jako wersja o podwójnym działaniu (AZ = otwarte/
zamknięte).

  
  Pozycja bezpieczna w tym kontekście oznacza, że przy 
zamierzonym lub niepożądanym braku powietrza sterującego 
następuje automatyczne przejście do tej pozycji. Widoczne ruchome 
części elementu instalacji (zarówno przełączane ręcznie, jak i 
zautomatyzowane) służą również jako wskaźnik położenia elementu 
instalacji.
Elementy instalacji składają się z będących pod ciśnieniem części: 
obudowy (100) i pokrywy (165), jak również zespołu funkcyjnego.
Obudowa (100) i napęd lub pokrywa (165) są połączone śrubami 
z łbami sześciokątnymi (901) lub śrubami dwustronnymi (902) i 
nakrętkami (920).
Zespół funkcyjny pneumatycznego napędu membranowego bez 
elementu instalacji składa się z dolnej części czaszy napędu z 
kołnierzem mocującym (151.1), górnej części czaszy napędowej 
(151.2), membrany napędowej (443.4), talerza membrany (550), 
sprężyny (950), wrzeciona (200.3) i wrzeciona ślizgowego (202).
Zespół funkcyjny napędu membrany składa się z pokrywy (165), 
czasz napędowych (151.1 / 151.2), membrany napędu (443.4) 
z talerzem (550), sprężyny (950) w wersji OF i SF, wrzeciona 
(200.3), wrzeciona ślizgowego (202), elementu ciśnieniowego 
(553) z nakrętką odciążającą (915) oraz membrany (443).

5.4.3 Zawory membranowe z pneumatycznym napędem   
 tłokowym do zastosowań w przemyśle i budynkach

Zawory membranowe z pneumatycznym napędem membrany lub 
pneumatyczne napędu membranowe bez elementów instalacji są 
dostępne w wersji ze sprężyną zamykającą (SF = pozycja bezpieczna 
zamknięta), sprężyną otwierającą (OF = pozycja bezpieczna otwarta) 
oraz jako wersja o podwójnym działaniu (AZ = otwarte/zamknięte).

  
  Pozycja bezpieczna w tym kontekście oznacza, że przy 
zamierzonym lub niepożądanym braku powietrza sterującego 
następuje automatyczne przejście do tej pozycji. Widoczne rucho-
me części elementu instalacji (zarówno przełączane ręcznie, jak i 
zautomatyzowane) służą również jako wskaźnik położenia elemen-
tu instalacji.
Zawory membranowe z pneumatycznym napędem tłokowym 
są dostępne w wersji ze sprężyną zamykającą (SF), sprężyną 
otwierającą (OF) oraz jako wersja o podwójnym działaniu (AZ).
Elementy instalacji składają się z będących pod ciśnieniem części: 
obudowy (100) i pokrywy (165) z pałąkiem (166.1), jak również 
zespołu funkcyjnego. Obudowa (100) i napęd lub pokrywa (165) 
z pałąkiem (166.1) są połączone śrubami (901) lub śrubami dwu-
stronnymi (902.1) i nakrętkami (920.1).
Zespół funkcyjny napędu tłokowego składa się z pokrywy (165) 
z pałąkiem (166.1), kołnierza dolnego (176.1), pokrywy (160.2), 
cylindra (141.1), tłoka (595.1/595.2), sprężyny (950) w wersji OF 
i SF, tłoczyska (209.1), elementu ciśnieniowego (553) z nakrętką 
odciążającą (915) oraz membrany (443).
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6.2  Położenie montażowe

Obudowy elementów instalacji są w razie potrzeby oznaczone strzałką 
wskazującą kierunek ruchu. Elementy instalacji należy zawsze montować 
tak, by kierunek ruchu czynnika i strzałka kierunku przepływu umiesz-
czona na elemencie były ze sobą zgodne. W przypadku braku strzałki 
wskazującej kierunek ruchu położenie montażu jest dowolne.

6.2.1. Zawory.membranowe

Zawory membranowe można montować w dowolnym położeniu. 
Najkorzystniejsza pozycja montażu jest jednakże z pionowym, skie-
rowanym w górę wrzecionem.

6.2.2. Elementy.przeciwzwrotne

Klapy przeciwzwrotne RSK/RSKS.wolno montować wyłącznie w 
kierunku przepływu oznaczonym strzałką na pokrywie (160).

6.2.3. Wersje.specjalne

W sprawie umieszczenia i zamontowanie wersji specjalnych należy 
skonsultować się z planistą, wykonawcą instalacji lub użytkownikiem.

6.3  Instrukcja montażu

6.3.1 Elementy z kołnierzami

Powierzchnie uszczelniające kołnierzy przyłączeniowych muszą być 
czyste i nieuszkodzone.

  Uszczelki powierzchni przyłączeniowych muszą być  
  prawidłowo wycentrowane. Wolno stosować wyłącznie 
elementy łączeniowe i uszczelniające z dopuszczonych materiałów. 
Elementy instalacji z okładziną z tworzywa PTFE/TFM/PFA nie mogą 
być stosowane z uszczelkami w metalowych oprawkach. Elementy 
instalacji z okładziną z miękkiego elastomeru lub tworzywa PTFE/
TFM/PFA mogą, ze względu na swoje właściwości materiałowe, być 
stosowane bez dodatkowej uszczelki. Warunkiem koniecznym jest 
tutaj stosowanie przeciwległych kołnierzy podlegających takim sa-
mym zasadom, co elementy instalacji. Do połączenia kołnierzowego 
należy wykorzystać wszystkie przewidziane w kołnierzach otwory.

Śruby należy dokręcić odpowiednim narzędziem, równomiernie i 
na krzyż, stosując momenty obrotowe dopuszczalne dla połączenia 
kołnierzowego zgodnie z instrukcjami producenta uszczelki.
 
6.3.2 Instrukcja wspawania

Wspawanie elementów instalacji oraz ewentualna wymagana 
obróbka cieplna leżą w zakresie odpowiedzialności wykonawcy lub 
użytkownika instalacji.

UWAGA   Przy wspawaniu elementów instalacji z końcówkami / 
złączkami oraz przy spawaniu rur z zamontowanymi już elementami 
instalacji (montażu rurociągu) należy zwracać uwagę, by do wnętrza 
obudowy nie przedostawały się żadne zanieczyszczenia, mogące 
spowodować uszkodzenia okładzin lub membran.

UWAGA   Przy wspawaniu elementów instalacji należy tworzyć 
spoinę ze szczególną starannością, np. w wielu etapach i ze 
zwiększoną prędkością spawania, aby podgrzanie w środku 
obudowy nie przekroczyło dopuszczalnej maksymalnej tempera-
tury eksploatacyjnej. W celu wspawania obudowy zaworu należy 
zdemontować górną część wraz z membraną.

UWAGA   W przypadku elementów instalacji, które muszą spełniać 
określone wymagania w zakresie chropowatości elementów lub 
powierzchni, nie wolno w żadnym wypadku przykładać kabli spawalnic-
zych, gdyż w przeciwnym razie mogą tworzyć się miejsca nadtopień. 

W celu zmiany tego ustawienia fabrycznego należy ściągnąć 
koło ręczne (961) razem z pokrywą (160.5) w kierunku do góry 
z wrzeciona. Po ustawieniu żądanej pozycji krańcowej armatury 
przez uruchomienie wrzeciona (200) należy przestawić tarczę 
gwintowaną (514.1) przez przekręcenie w prawo aż do momen-
tu zetknięcia z kołpakiem (165). Przez ponowne nasadzenie 
koła ręcznego przez tarczę gwintowaną (514.1) wyposażoną 
w pierścień o przekroju okrągłym (412.8) oraz wrzeciono (200) 
pozycja ta zostanie utrwalona. Po założeniu pokrywy (160.5) koło 
ręczne (961) zabezpieczone jest na wrzecionie (200). 

5.4.5 Elementy przeciwzwrotne do zastosowań w 
  przemyśle i budynkach

Elementy przeciwzwrotne do zastosowań w przemyśle i budyn-
kach w wersji klapowej

Klapy przeciwzwrotne RSK/RSKS składają się z obudowy 
(100), pokrywy (160.1), pierścienia uszczelniającego (411.2) 
i klapy (746). Pokrywa (160.1) jest połączona śrubami z łbem 
sześciokątnym (901.1) z obudową (100). Klapa (746) jest zamo-
cowana górnym końcem na stałe pomiędzy pokrywą (160.1) 
a obudową (100), dzięki czemu dolna część zwisa ruchomo w 
przejściu klapy przeciwzwrotnej. W ten sposób zapewnia się, 
że klapa (746) w jednym kierunku jest dociskana do gniazda 
uszczelniającego, zapobiegając przepływowi zwrotnemu.

6.  Montaż
6.1  Informacje ogólne

Za umieszczenie i zamontowanie elementów instalacji lub 
napędów pneumatycznych odpowiada z zasady planista, wyko-
nawca instalacji lub użytkownik.

Błędy na etapie planowania i montażu mogą zmniejszyć 
bezpieczeństwo działania elementów instalacji lub napędów 
pneumatycznych, stanowiąc znaczny potencjał zagrożenia. Z tego 
powodu należy zwracać szczególną uwagę na poniższe punkty.

UWAGA   Rurę należy ułożyć tak, by wyeliminować szkodliwe 
siły przemieszczające i zginające obudowy elementów instalacji w 
stanie zamontowania i eksploatacji, tak by zapobiec niesprawności 
lub pęknięciu elementu.

UWAGA   Bezpośrednio przed zamontowaniem należy zdjąć 
kołpaki z otworów przyłączeniowych.

UWAGA   Kołnierze przyłączeniowe elementów opisanych 
niniejszej w instalacji są wykonane z obowiązującą dla kołnierzy 
normą EN1092-1 / -2, włączając w to obróbkę powierzchni 
uszczelniających dla uszczelek elastomerowych lub fluoroelastome-
rowych.

  Elementów odpowiedzialnych za funkcjonowanie, jak
  ruchome wrzeciona i elementy wskaźnika otwarcia, nie 
wolno zamalowywać.
Pokręteł elementów nie wolno wykorzystywać jako stopni do 
wchodzenia.

  Elementy instalacji i rury eksploatowane w wyso-
  kich (> 50°C) lub niskich (< 0°C) temperaturach 
  należy chronić za pomocą izolacji przed dotknięciem, 
albo też należy poinformować o niebezpieczeństwie w przypadku 
dotknięcia za pomocą odpowiednich tabliczek ochronnych.

Zgodnie z EnEV (niemieckim rozporządzeniem w sprawie 
oszczędzania energii) zalecamy izolowanie elementów instalacji, w 
których transportowane są gorące czynniki, w celu oszczędzania 
energii. Zaizolowanie wydłuża okres eksploatacji elementów 
instalacji z powłokami z tworzyw sztucznych.

Elementy instalacji i napędy pneumatyczne z umieszczonymi 
na zewnątrz ruchomymi podzespołami muszą ze względu na 
niebezpieczeństwo wypadku być wyposażone w osłony ochronne 
lub chronione za pomocą innych odpowiednich środków.

  W przypadku stosowania elementu instalacji na
  końcu rury należy go w odpowiedni sposób 
zabezpieczyć przed niepowołanym lub nieumyślnym otwar-
ciem, w celu wyeliminowania szkód materialnych, osobowych i 
środowiskowych.
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W razie potrzeby należy równomiernie dokręcić połączenia śrubowe 
w obszarze mocowania obudowa-pokrywa oraz przy kołnierzach 
przyłączy (patrz rozdział 10).

UWAGA   Przed dokręcenie połączeń śrubowych w obszarze mo-
cowania obudowa-pokrywa należy otworzyć element instalacji o dwa 
obroty ręcznie (zapobiega nadmiernym naprężeniom).

7.1.4 Elementy instalacji z napędem

W przypadku elementów instalacji z napędami elektrycznym / pneu-
matycznymi należy ograniczyć drogi / siły regulacji.

Elektryczne napędy regulacyjne są ustawione w sposób gotowy do 
pracy i należy je podłączyć następująco:

Zawór „Zamknięty” w zależności od przesunięcia, zawór „Otwarty” w 
zależności od przesunięcia.
UWAGA   Przestawienie na wyłączanie w zależności od siły w niektór-
ych warunkach prowadzi do ograniczonej wytrzymałości membrany.

Schematy elektryczne znajdują się w skrzynce przyłączeniowej.

W przypadku napędów pneumatycznych należy przestrzegać wartości 
ciśnienia sterowania przyjętych za podstawę podczas projektowa-
nia. W celu uniknięcia uszkodzeń nie wolno ich w żadnym wypadku 
przekraczać.

O momenty otwarcia i zamknięcia lub siły wymagane przy regulacji 
należy w razie potrzeby pytać producenta.

7.1.5 Awaryjne przełączanie elementów instalacji z   
napędem pneumatycznym i zamontowanym pokrętłem 
awaryjnym.przy.awarii.zasilania.pomocniczego

Awaryjne przełączanie ręczne napędów typu „otwarte-zamknięte” 
(LAP-AZ):

Przykładowa ilustracja:

W przypadku awarii zasilania pomocniczego możliwe jest ręczne prze-
mieszczenie napędu pokrętłem awaryjnym (961) umieszczonym przy 
napędzie pneumatycznym (LAP). 

W przypadku elementów ze złączkami spawanymi należy 
przestrzegać głębokości wsunięcia zgodnie z zasadami techniczny-
mi. Szczelina pomiędzy końcem rury a podstawą złączki powinna 
zapobiec niedopuszczalnym naprężeniom spoiny.

6.4  Elementy instalacji z napędem

Elementy instalacji z przekładniami lub napędami oraz napędy 
pneumatyczne na elementach innych producentów należy 
montować pionową umieszczoną osią wrzeciona. Odstępstwa 
wymagają podparcia elementu w miejscu montażu lub konsultacji z 
producentem.

  Podłączanie przewodów elektrycznych może być wykony 
  wane wyłącznie przez specjalistów.

6.5. . Izolacja

Jeśli przewidziano izolowanie elementów instalacji, to nie może 
ono zakłócać ich działania. Firma SISTO Armaturen S.A. zaleca 
zwracać uwagę na to, by miejsca uszczelnienia przy łączeniu 
pokrywy oraz przepust wrzeciona pozostały swobodnie dostępne i 
możliwe do obejrzenia.

7. Eksploatacja / przekazanie do użytkowania / 
 wycofanie z eksploatacji

(patrz również uwagi w punkcie 6. Zamontowanie)

7.1  Eksploatacja / przekazanie do użytkowaniax

7.1.1 Informacje ogólne

Przed przekazaniem do użytkowania należy porównać dane 
materiałowe, ciśnieniowe i temperaturowe elementów instalacji z 
warunkami eksploatacji systemu rurociągu, celem sprawdzenia 
wytrzymałości materiału i obciążalności.

  Ewentualnie występujące udary ciśnienia nie mogą  
  przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. 
Użytkownik powinien przewidzieć środki ochrony.

W przypadku nowych instalacji oraz szczególnie po naprawach 
należy przepłukać system przewodów przy całkowicie otwarty-
ch elementach instalacji, aby usunąć szkodliwe ciała stałe lub 
pozostałości po spawaniu.

W przypadku ciśnienia układu rur za stosowane środki i metody 
odpowiada osoba przeprowadzająca te czynności.

  Napowietrzanie lub odpowietrzanie przez poluzo-
  wanie, np. przy złączu kołnierzowym pokrywy, jest 
połączone z zagrożeniami i dlatego niedopuszczalne. W celu 
uniknięcia uszkodzeń materiału elementu instalacji lub uszczelnień 
należy przestrzegać typowych prędkości dopływu i odpływu.

7.1.2 Przełączanie

Elementy instalacji obsługiwane ręcznie są, patrząc od góry, 
zamykane poprzez obrócenie pokrętła w prawo i otwierane poprzez 
obracanie pokrętła w lewo. Inne odmiany są odpowiednio oznako-
wane na elementach instalacji.

UWAGA   Elementy instalacji z pokrętłami wolno przełączać jedy-
nie ręcznie. Stosowanie podczas obracania pokrętła dodatkowych 
dźwigni jest niedozwolone, aby uniknąć uszkodzenia w następstwie 
działania zbyt dużych sił.

Zawory odcinające są zazwyczaj stosowane tak, że są albo 
całkowicie otwarte, albo całkowicie zamknięte.

Jeśli przy przełączaniu podczas zamykania lub otwierania ele-
mentu instalacji odczuwalny jest opór w krańcowym położeniu, 
należy zakończyć obracanie. Dalsze obracanie może prowadzić do 
wzmożonego zużycia mechanicznego elementu.

7.1.3 Sprawdzenie działania przed przekazaniem do   
  użytkowania

Funkcję odcinania zamontowanych elementów instalacji należy 
sprawdzić przed przekazaniem do użytkowania poprzez wielokrot-
ne otwarcie i zamknięcie.
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W zwykłym trybie pracy pokrętło awaryjne nie jest połączone z 
napędem pneumatycznym. W celu awaryjnego przełączenia napędu 
pneumatycznego za pomocą ręcznego pokrętła awaryjnego należy 
połączyć oba układy w sposób opisany poniżej. 

Obrócenie pokrętłem (961) w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara powoduje umieszczenie górnego wrzeciona (200.2) 
wraz ze sprzęgłem (485.1) na górnym tłoczysku (209.4). Sprzęgło 
(485.1) i tłoczysko (209.4) należy teraz połączyć ze sobą za pomocą 
dostarczonej w zestawie sprężystej przetyczki (933.1). Obracanie 
pokrętłem (961) zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje 
ustawienie napędu w położeniu zamknięcia, a w kierunku przeci-
wnym do ruchu wskazówek zegara w kierunku otwarcia. 

WSKAZÓWKA     Ryzyko usterki instalacji 
Automatyczne obracanie napędu pneumatycznego z podłączonym 
układem przełączania awaryjnego może spowodować uszkodzenie 
elementu lub nieprawidłowe działanie instalacji. 

WSKAZÓWKA     Ryzyko usterki instalacji
Zanim będzie można wznowić normalną eksploatację, należy wyjąć 
sprężystą przetyczkę (933.1). Pokrętłem (961) należy obracać w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak długo, aż 
wrzeciono (200.2) ponownie osiągnie swoje wyjściowe położenie. 
Następnie należy włożyć sprężystą przetyczkę (933.1) w przewid-
ziany na nią otwór, pod zamontowanym na wrzecionie zabezpiecze-
niem przed przekręceniem, przy mocowaniu napędu (168.2).

Awaryjne przełączanie ręczne napędów otwieranych 
sprężynowo (LAP-OF):

Przykładowa ilustracja:

W przypadku awarii zasilania pomocniczego możliwe jest ręczne 
przemieszczenie napędu w kierunku zamknięcia pokrętłem awa-
ryjnym (961) umieszczonym przy napędzie pneumatycznym (LAP).

W zwykłym trybie pracy pokrętło awaryjne nie działa. 

W celu awaryjnego przełączenia napędu pneumatycznego 
pokrętłem awaryjnym należy postępować następująco: 

Poprzez obrócenie pokrętłem (961) w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek wrzeciono (200.2) ściska przez tłok (595.2) zestaw 
sprężyn, zamykając w ten sposób element. Pokrętła awaryjnego nie 
wolno wykorzystywać do przełączania elementu zablokowanego 
mechanicznie

WSKAZÓWKA     Ryzyko usterki instalacji  
Automatyczne obracanie napędu pneumatycznego z układem 
przełączania awaryjnego umieszczonym w położeniu innym 
niż wyjściowe może spowodować uszkodzenie elementu lub 
nieprawidłowe działanie instalacji.
Zmniejszenie skoku zaworu ogranicza przepływ objętościowy.

WSKAZÓWKA    Ryzyko usterki instalacji 
Przed przywróceniem normalnej pracy należy przestawić wrzecio-
no (200.2) z powrotem w położenie wyjściowe, poprzez obracanie 
pokrętłem (961) z powrotem w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara do oporu.

Awaryjne przełączanie ręczne napędów zamykanych sprężynowo 
(LAP-SF):
Przykładowa ilustracja:

W przypadku awarii zasilania pomocniczego możliwe jest ręczne 
przemieszczenie napędu w kierunku otwarcia pokrętłem awaryjnym 
(961) umieszczonym przy napędzie pneumatycznym (LAP).

W zwykłym trybie pracy pokrętło awaryjne nie działa. W celu awaryj-
nego przełączenia napędu pneumatycznego pokrętłem awaryjnym 
należy postępować następująco: 

Poprzez obrócenie pokrętłem (961) w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek gwintowana tuleja (544.3) ściska przez górne tłoczysko 
(209.4) zestaw sprężyn (950.1), otwierając w ten sposób element. 
Pokrętła awaryjnego nie wolno wykorzystywać do zamykania elemen-
tu zablokowanego mechanicznie. 

WSKAZÓWKA    Ryzyko usterki instalacji 
Automatyczne obracanie napędu pneumatycznego z układem 
przełączania awaryjnego umieszczonym w położeniu innym 
niż wyjściowe może spowodować uszkodzenie elementu lub 
nieprawidłowe działanie instalacji.
Zmniejszenie skoku zawodu powoduje nieosiąganie dolnego 
położenia krańcowego, przez co zawór nie domyka się.

WSKAZÓWKA    Ryzyko usterki instalacji  
Przed przywróceniem normalnej pracy należy przestawić gwintowaną 
tuleję (544,3) z powrotem w położenie wyjściowe, poprzez obracanie 
pokrętłem (961) z powrotem w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara do oporu.  

Awaryjne przełączanie ręczne napędów typu „otwarte-zamknięte” 
(LAP-AZ) z ograniczeniem skoku w kierunku zamykania:

Przykładowa ilustracja:
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Przełączanie pokrętłem awaryjnym: patrz punkt Awaryjne 
przełączanie ręczne napędów typu „otwarte-zamknięte”

W celu przełączenia ograniczenia skoku należy poluzować kon-
trowanie pomiędzy nakrętką (920.14) a tuleją regulacyjną (527.1). 
Napęd musi znajdować się w położeniu „otwarty”. Następnie 
można przestawić ograniczenie skoku w dół w żądane położenie, 
obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie
należy przekręcić nakrętkę (920.14) w dół aż do tulei regulacyjnej 
(527.1) i mocno zakontrować.

WSKAZÓWKA    Ryzyko usterki instalacji 
Drgania mogą spowodować obluzowanie się zakontrowanej 
nakrętki. Z tego powodu wymagane jest regularne sprawdzanie 
ograniczenia skoku.

Awaryjne przełączanie ręczne napędów z otwieraniem 
sprężynowym (LAP-OF) z ograniczeniem skoku w kierunku 
otwierania:

Przykładowa ilustracja:

W celu użycia pokrętła awaryjnego należy najpierw odkręcić dwie 
nakrętki (920.16) i obrócić je w górne krańcowe położenie. Dalsze 
postępowanie jest podane w punkcie Awaryjne przełączanie ręczne 
napędów otwieranych sprężynowo.

W celu przełączenia ograniczenia skoku należy najpierw odkręcić 
dwie nakrętki (920.16) i przekręcić je do góry. Napęd musi 
znajdować się w położeniu „zamknięty”. Następnie należy obracać 
pokrętłem w kierunku „zamknięty” aż do uzyskania wymaganego 
ograniczenia skoku. Następnie należy obrócić obie nakrętki (920.16) 
do oporu w dół i mocno zakontrować.

WSKAZÓWKA    Ryzyko usterki instalacji  
Drgania mogą spowodować obluzowanie się zakontrowanych 
nakrętek. Z tego powodu wymagane jest regularne sprawdzanie 
ograniczenia skoku. 

.

Awaryjne przełączanie ręczne napędów z zamykaniem 
sprężynowym (LAP-SF) z ograniczeniem skoku w kierunku 
otwierania:
Przykładowa ilustracja:

W celu użycia pokrętła awaryjnego należy najpierw poluzować kon-
trowanie obu nakrętek (920.15). Dalsze postępowanie jest podane 
w punkcie Awaryjne przełączanie ręczne napędów zamykanych 
sprężynowo.

W celu przełączenia ograniczenia skoku należy najpierw odkręcić 
dwie nakrętki (920.15) i przekręcić je do góry. Napęd musi znajdować 
się w położeniu „zamknięty”. Następnie należy obracać pokrętłem 
w kierunku „zamknięty” aż do uzyskania wymaganego ograniczenia 
skoku. Następnie należy obrócić obie nakrętki (920.15) do oporu w 
dół i mocno zakontrować.

WSKAZÓWKA    Ryzyko usterki instalacji
Drgania mogą spowodować obluzowanie się zakontrowanych nakrętek. Z 
tego powodu wymagane jest regularne sprawdzanie ograniczenia skoku.

7.2  Wycofanie z eksploatacji

W trakcie dłuższych okresów przestoju SISTO Armaturen S.A. zaleca 
spuszczenie z przewodów cieczy, które zmieniają swój stan w wyniku 
stężania, polimeryzacji, krystalizacji, zastygania lub podobnych 
zjawisk. W razie potrzeby należy przepłukać układ przewodów przy 
całkowicie otwartych elementach instalacji.

8.  Konserwacja / utrzymanie ruchu

8.1   Wskazówki bezpieczeństwa

Czynności związane z konserwacją i utrzymaniem ruchu mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez personel specjalistyczny z zastoso-
waniem się do przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom.
Przy wykonywaniu wszelkich prac przy elementach instalacji i 
napędach pneumatycznych należy stosować się do poniższych 
wskazówek bezpieczeństwa, jak również do ogólnych wskazówek 
podanych w punkcie 2. Bezpieczeństwo.

UWAGA   Należy bezwzględnie stosować odpowiednie części 
zamienne i bezpieczne narzędzia, w przeciwnym razie prawidłowe 
działanie elementu instalacji lub napędu pneumatycznego nie będzie 
zapewnione.

8.1.1 Demontaż elementów instalacji

Przed wymontowaniem kompletnego elementu instalacji z przewodu 
lub naprawami i konserwacją samego elementu, czyli:

- przed rozłączeniem kołnierzy łączących z rurą
- przed odkręceniem pokrywy lub osłony
- przed rozłączeniem korków zamykania i odpowietrzania
-  przed zdemontowaniem przykręconego napędu

należy usunąć ciśnienie i schłodzić cały element instalacji tak, by nie 
była przekroczona temperatura odparowania czynnika we wszystkich 
przestrzeniach mających styczność z czynnikiem i aby wykluczyć 
możliwość oparzeń.

. 5
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  Otwieranie elementów instalacji pod ciśnieniem stanowi  
  zagrożenie życia.
Jeśli były transportowane czynniki toksyczne, łatwopalne lub takie, 
których pozostałości w połączeniu z wilgocią z powietrza powodują 
szkody związane z korozją, należy opróżnić element instalacji i 
wypłukać go lub przewietrzyć.
Jeśli to wymagane, należy nosić odzież ochronną i maskę 
ochronną!

Należy zebrać i zutylizować płynne pozostałości, jakie mogły 
nagromadzić się w elemencie ze względu na położenie montażowe.
Przed ewentualnym transportem należy starannie wypłukać i 
opróżnić elementy instalacji. W razie pytań należy kontaktować się 
z producentem.

Ponadto w przypadku elementów instalacji z napędem należy 
zwracać uwagę na to, co następuje:

    W przypadku konieczności zdemontowania z elementów  
  instalacji napędów zasilanych energią zewnętrzną   
  (elektryczną, pneumatyczną), przed rozpoczęciem prac 
należy wyłączyć energię zewnętrzną i zastosować się do wska-
zówek zawartych w punktach 3 i 8.1.1 oraz w instrukcji obsługi 
napędu.

   Napędy z wbudowanym akumulatorem sprężynowym 
  posiadają naprężone sprężyny. Demontaż może odbywać 
się jedynie z zachowaniem środków ostrożności i z użyciem prze-
widzianych elementów napinających.

W razie pytań należy kontaktować się z producentem.

8.2. . .Konserwacja

Wszelkie części elementów instalacji i napędów pneumatyczny-
ch są skonstruowane tak, że w dużej mierze są bezobsługowe. 
Materiały elementów ślizgowych są tak dobrane, by ich zużycie 
mechaniczne było minimalne.

W każdym zaworze membranowym najsilniej obciążonym elemen-
tem jest membrana.
W przypadku zaworów przeciwzwrotnych RSK/RSKS najsilniej 
obciążonym elementem jest klapa.

Oprócz obciążeń mechanicznych elementy najsilniej obciążone 
(membrana, klapa) są narażone na zużycie eksploatacyjne ze 
strony przepływającego czynnika. Zaleca się poddawanie tych 
elementów podlegających zużyciu regularnej kontroli, ustalanej 
w zależności od warunków eksploatacyjnych i częstotliwości 
przełączania.

-  Membranę można skontrolować po zdemontowaniu górnej  
 części z korpusu obudowy. Patrz Wymiana membrany w punk 
 cie 8.3.
-  Klapę można skontrolować po zdemontowaniu pokrywy z kor 
 pusu obudowy. Patrz Wymiana klapy w punkcie 8.4.

Zaleca się poddawanie tych elementów podlegających zużyciu 
regularnej kontroli, ustalanej w zależności od warunków eksploa-
tacyjnych i częstotliwości przełączania i dokonanie wymiany, jeśli 
zaistnieje potrzeba.

Użytkownik odpowiada za określenie właściwych okresów badań 
i konserwacji w zależności od warunków eksploatacji elementów 
instalacji i napędów pneumatycznych.

Okres eksploatacji elementów instalacji i napędów pneumatycznych 
można wydłużyć w następujący sposób:

- kontrola działania przez co najmniej 1- do 2-krotne przełączenie 
(otwarty – zamknięty) w ciągu roku oraz

- smarowanie ruchomych części z zastosowaniem znormalizowa-
nych smarów zgodnych z DIN 51825 odpowiednio do zakresu 
zastosowań elementów instalacji.

Należy stosować się do wskazówek bezpieczeństwa określonych w 
punktach 2 i 8.1 oraz wskazówek zawartych w rozdziale 9.

8.3... Wymiana.membrany

8.3.1 Wymiana membrany w zaworach membranowych 
  z pokrętłem do zastosowań w przemyśle i budynkach

Poprzez odkręcenie śrub z łbem sześciokątnych (901.1) 
lub odkręcenie śruby dwustronnej (902.1) i nakrętki (920.1) 
zdemontować górną część. Membranę (443) należy wykręcić w lewo 
z elementu ciśnieniowego (553) i nakrętki odciążającej (915). Przy 
mocowaniu membrany zastępczej należy zwracać uwagę na oznac-
zenie materiału na membranie. 

Montaż nowej membrany (443) powinien przebiegać następująco:

•  powierzchnie przylegania membran w obudowie i w pokrywie 
muszą być czyste i suche;

•  przemieść górną część (165) w położenie zamknięcia, obracając 
pokrętłem w prawo (961);

• w przypadku elementów instalacji ze spiralą podporową (951) 
należy zwracać uwagę na to, aby by została ona włożona w 
pokrywę. Należy przy tym zwracać uwagę na to, aby ostatni 
zwój spirali podporowej wystawał ponad krawędź uszczelnie-
nia. Ostatni zwój spirali podporowej nie może się kończyć na 
wypuście elementu ciśnieniowego;

•  usuń ewentualne zabezpieczenie dwustronnej śruby mocującej 
membranę;

•  wkręć membranę do oporu w element ciśnieniowy (553) i w celu 
prawidłowego ustawienia wykręć o maksymalnie 180°; 

•  ustaw pokrętło (961) poprzez obrót w lewo w otwartym położeniu 
na tyle, by membrana przylegała do pokrywy. Nie obracaj dalej;

•  w przypadku zaworu SISTO-16/20 zwróć uwagę na to, by 
krzywka centrująca membrany pokrywała się z „kieszonką” w 
obudowie zaworu;

• następnie nasadź pokrywę (165) na obudowę (100) i dokręć 
ręcznie śruby mocujące pokrywę (165);

• dokręć równomiernie na krzyż śruby pokrywy zgodnie z tabelą 
momentów obrotowych.

Wymagane momenty obrotowe są podane w punkcie 10.

W przypadku membran z oznaczeniem „MD 40” i wypustami 
mocującymi z tyłu membrany, są one umieszczane w wypustach w 
elemencie ciśnieniowym (553). Poprzez równomierne jednostronne 
ciągnięcie i obracanie można lekko odczepić membranę (443) od 
elementu ciśnieniowego.

Należy zapewnić, by uszczelniające wybrzuszenie membrany przy 
nakładaniu na obudowę było ustawione poprzecznie do kierunku 
przepływu.
 .
8.3.1.1 Montaż wieloczęściowych membran PTFE i TFM
  z pierścieniem oporowym (patrz punkt 8.3.1)

Wykorzystywany w membranach wieloczęściowych metalowy 
pierścień oporowy należy ustawić tak, by rowkowa strona czołowa 
tego pierścienia przylegała do tylnej strony plastikowej membrany. 
Tym samym węższa strona czołowa pierścienia jest skierowana w 
stronę kołnierza pokrywy górnej części.
8.3.2 Wymiana membrany w zaworach membranowych z 

pneumatycznym napędem membrany do zastosowań 
w przemyśle i budynkach

Górną część zaworu można demontować jedynie w połączeniu z 
napędem. W przypadku wersji ze sprężyną zamykającą „SF” należy 
poddać napęd działaniu sprężonego powietrza i przemieścić go 
w położenie otwarcia, natomiast w przypadku wersji ze sprężyną 
otwierającą „OF” i wersją o podwójnym działaniu „AZ” należy usunąć 
ciśnienie.



17

Poprzez odkręcenie śrub z łbem sześciokątnych (901.1) lub 
odkręcenie śruby dwustronnej (902.1) i nakrętki (920.1) zdemontować 
górną część wraz napędem. Membranę (443) należy wykręcić w lewo 
z elementu ciśnieniowego (553)/nakrętki (915). Przy mocowaniu 
membrany zastępczej należy zwracać uwagę na oznaczenie materiału 
na membranie. 

Montaż nowej membrany (443) powinien przebiegać następująco:

•  powierzchnie przylegania membran w obudowie i w pokrywie  
 muszą być czyste i suche;
•  ustaw górną część (165) w położeniu zamknięcia (w przypad-
 ku napędów z funkcją zamykania sprężynowego poprzez 
 odłączenie ciśnienia, a w przypadku napędów z funkcją 
 „otwarty-zamknięty” oraz napędów z otwieraniem sprężynowym
 poprzez dostarc zenie sprężonego powietrza do górnego 
 przyłącza powietrza sterującego;
• w przypadku elementów instalacji ze spiralą podporową (951)  
 należy zwracać uwagę na to, aby by została ona włożona w  
 pokrywę. Należy przy tym zwracać uwagę, aby ostatni zwój  
 spirali podporowej wystawał ponad krawędź uszczelnienia.  
 Ostatni zwój spirali podporowej nie może się kończyć na  
 wypuście elementu ciśnieniowego;
•  usuń ewentualne zabezpieczenie dwustronnej śruby mocującej  
 membranę;
•  wkręć membranę do oporu w element ciśnieniowy (553) i w 
 celu prawidłowego ustawienia wykręć o maksymalnie 180°;
• membranę należy wkręcać do oporu w element ciśnieniowy i w  
 celu zapobieżenia przeciążeniom membrany – nigdy nie dalej; 
•  w celu montażu pokrywy (165) należy ustawić górną część w  
 otwartym położeniu (patrz punkt 1 w części 8.3.2);
•  w przypadku zaworu SISTO-16/20 zwróć uwagę na to, by krzy 
 wka centrująca membrany pokrywała się z „kieszonką” w obu- 
 dowie zaworu;
• następnie nasadź pokrywę (165) na obudowę (100) i dokręć  
 ręcznie śruby mocujące pokrywę (165);
•  przemieść napęd (SF/OF/AZ) w położenie zamknięte, a   
 następnie dokręć równomiernie śruby w pokrywie na krzyż,  
 zgodnie z tabelą momentów obrotowych.
•  przemieść napęd (SF/OF/AZ) w położenie otwarte i w razie po 
 trzeby sprawdź momenty obrotowe śrub pokrywy.

Wymagane momenty obrotowe są podane w punkcie 10.

-  montaż wieloczęściowych membran PTFE i TFM patrz punkt  
 8.3.1.1.

 -  W przypadki membran z oznaczeniem „MD 40” i wypustami  
 mocującymi z tyłu membrany, są one umieszczane w wypu-
 stach  w elemencie ciśnieniowym (553). Poprzez równomierne
 jedno stronne ciągnięcie i obracanie można lekko odczepić 
 membranę (443) od elementu ciśnieniowego.

Należy zapewnić, by uszczelniające wybrzuszenie membrany przy 
nakładaniu na obudowę było ustawione poprzecznie do kierunku 
przepływu.

Wymiana membrany w napędach membranowych do stosowania 
w przemyśle i w budynkach typu LAD 
(patrz punkt 5.2.2)

Wersja ze sprężyną zamykającą SF i sprężyną otwierającą OF

UWAGA    Te napędy są wyposażone w sprężyny naprężone
                  montażowo!
SF+OF Odpowietrz napęd SF+OF i odłącz od sieci pneumatycznej. 

Odkręć cztery naprzeciwległe nakrętki (920.3) i zastąp 
cztery śruby z łbami sześciokątnymi (901.2) odpowiednimi 
kotwami. Dokręć cztery nakrętki (920.1) na kotwie mocno 
do oporu. Odkręć pozostałe nakrętki (920.1) wokół czaszy 
napędu ze śrub z łbami sześciokątnymi (901.2).  

SF Odkręcić nakrętki (920.5) z wrzeciona ślizgowego (202).
OF Używając przeciwnakrętki (920), odkręć zabezpieczone pre-

paratem Loctite tłoczysko (209) od wrzeciona (200). 
SF+OF Odkręć równomiernie cztery nakrętki (920) na kotwie aż do 

poluzowania sprężyny (950.1). Zdejmij górną część czaszy 
napędu (151.2).

SF Odkręć zabezpieczone preparatem Loctite sprzęgło (840) z 
tłoczyskiem (209) od wrzeciona (200).

SF+OF Ściągnij górny talerz membrany (550). Wymień uszkodzoną 
membranę napędu (443.4). Składanie odbywa się w odwrotnej 
kolejności. Podłącz napęd do sieci pneumatycznej.

Wersja o podwójnym działaniu – sprężone powietrze zamyka i 
otwiera„AZ”

- Odpowietrz napęd i odłącz od sieci pneumatycznej.
- Odkręć wszystkie nakrętki (920) w górnej części czaszy 
 napędu (151.2).
- Używając sześciokątnej przeciwnakrętki (920), odkręć zabezpiec-

zone preparatem Loctite tłoczysko (209) od wrzeciona (200).
- Ściągnij górny talerz membrany (550).
- Wymień uszkodzoną membranę napędu (443.4).
- Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
- Podłącz napęd do sieci pneumatycznej.

Uwagi:
Przy mocowaniu sprzęgła (840) lub tłoczyska (209) na wrzecionie 
(200) należy zwracać uwagę na to, aby połączenie zostało ponownie 
zabezpieczone preparatem Loctite „średnim”, a otwory na śruby 
w membranie pokrywały się z otworami na śruby w dolnej części 
czaszy napędu (151.1). Membrana napędowa nie może być przy tym 
pofałdowana. Wrzeciono (200) jest zabezpieczone przed przekręceniem 
w elemencie ciśnieniowym (553) za pomocą dwukątnego elementu.

UWAGA     Nakrętki (920) ograniczają siłę zamykania i należy je 
ustawić tak, aby zawór przy właściwym ciśnieniu roboczym był szczelny. 
Jeśli przy sprawdzeniu działania w przewodzie po podaniu ciśnienia 
na zawór nakrętka (920) lub (920) przylega do górnej części czaszy 
napędowej (151.2), należy przemieścić napęd w położenie otwarte i 
odkręcić nakrętki (920) o ok. 1/2 obrotu z tłoczyska (209). Następnie 
należy ponownie zakontrować nakrętkę (920), przytrzymując przy tym 
dolną nakrętkę (920).

8.3.3 Wymiana membrany w zaworach membranowych   
 z pneumatycznym napędem tłokowym do zastosowań w  
 przemyśle i budynkach (patrz punkt 5.2.3)

Wymiana membrany jest opisana w punkcie 8.3.2. Przed wymianą 
membrany należy przeczytać punkt 8.3.2 i postępować zgodnie z 
nim.

Demontaż napędy pneumatycznego z elementu instalacji / 
montaż napędu pneumatycznego na elemencie instalacji

Demontaż
- Odpowietrz napęd i odłącz od sieci pneumatycznej.
- Odkręć nakrętkę sześciokątną (920.8) (ok. 1 obrót).
- Odkręć nakrętki sześciokątne (4 sztuki) (920.3).
- Obracaj sprzęgło (840) przy użyciu odpowiedniego narzędzia w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do całkowitego 
wykręcenia tłoczyska (209).

- Zdejmij napęd z pałąka (166.1)

Wskazówki bezpieczeństwa
-  Dalszy demontaż napędów z siłą sprężystą może być 

przeprowadzany wyłącznie w zakładach dostawcy.
- Napędy z funkcją zamykania lub otwierania 

sprężystego są wyposażone w akumulator 
sprężynowy. Śruby dwustronne (902) służące jako 
ściągacze nie mogą w żadnym wypadku być prze-
cinane albo wykręcane.



Montaż napędu pneumatycznego
Budowa napędu pneumatycznego typu LAP
- Ustaw napęd za pomocą śruby dwustronnej (902.2) względem 

perforacji w pałąku (166.1) i nasadź na pałąk (166.1) (uwaga: 
zwróć uwagę na położenie przyłącza pneumatycznego!).

- Dokręć nakrętki (920.6) na krzyż.
- Nakręć sprzęgło (840) na tłoczysko (209) na głębokość 3 do 4 

zwojów gwintu. W razie potrzeby ostrożnie przesuń tłoczysko 
(209) (OF/AZ) za pomocą sprężonego powietrza w kierunku 
zamknięcia.

- Przemieść napęd za pomocą sprężonego powietrza w otwarte 
położenie. Nakręć sprzęgło (840) do oporu na tłoczysko (209), 
a następnie poluzuj o jeden obrót.

- Zabezpiecz przeciwnakrętkę (920.8) na sprzęgle (840).
- Podłącz napęd do sieci pneumatycznej.

UWAGA   Jeśli podczas sprawdzania działania w przewodzie pod 
ciśnieniem działającym na zawór nakrętka (920) będzie przylegać do 
pałąka (166.1), to zawór jest prawdopodobnie nieszczelny w kierunku 
przepływu. Aby wyeliminować tę usterkę, należy przemieścić napęd 
w położenie otwarte, odkręcić nakrętkę (920.8) i wykręcić wrzeciono 
(200) o ok. 1/2 obrotu ze sprzęgła (840). Następnie należy ponownie 
zabezpieczyć nakrętkę (920.8) wraz ze sprzęgłem (840).

8.3.4 Wymiana membran w zaworach membranowych z   
 pokrętłem lub napędem pneumatycznym do technologii  
 procesów sterylnych

 Wymiana membrany w zaworze SISTO-C

W każdym zaworze membranowym najsilniej obciążonym elemen-
tem jest membrana. Oprócz obciążeń mechanicznych membrana 
jest narażona na zużycie eksploatacyjne ze strony przepływającego 
czynnika. Zaleca się poddawanie membrany regularnej kon-
troli, ustalanej w zależności od warunków eksploatacyjnych i 
częstotliwości przełączania. Membranę można skontrolować po 
zdemontowaniu górnej części z korpusu obudowy.

- Ustaw zawór w położeniu otwartym.

- Zdemontuj pokrywę (165), odkręcając śruby z łbami sześciokątnymi 
(901.1).

- Ustaw zawór w położeniu zamkniętym. W przypadku zaworów 
przełączanym ręcznie odbywa się to przez obrócenie pokrętła w 
prawo (961), w przypadku napędów z funkcją „otwarty-zamknięty” 
i funkcją otwierania sprężynowego poprzez dostarczenie 
sprężonego powietrza do górnego przyłącza sterowania, a w 
przypadku napędów z funkcją zamykania sprężynowego przez 
zamknięcie napędu przy braku ciśnienia.

- Zdemontuj membranę (443) z gwintem mocującym, obracając 
w prawo. W przypadku membran z oznaczeniem „MD 30” i „MD 
40” z dopiskiem „N” za oznaczeniem jakości elastomeru i wypu-
stem mocującym z tyłu membrany jest ona wciśnięta w element 
ciśnieniowy za pomocą tego wypustu (553). Poprzez równoc-
zesne ciągnięcie i obracanie możliwe jest lekkie odczepienie 
membrany (443) od elementu ciśnieniowego.

Montaż nowej membrany (443) powinien przebiegać następująco:

•  powierzchnie przylegania membran w obudowie i w pokrywie 
muszą być czyste i suche,

•  przemieść górną część (165) w sposób opisany powyżej 
w położenie zamknięcia (w przypadku górnych części 
przełączanych ręcznie należy to zrobić, obracając pokrętłem 
(961) w położenie zamknięcia),

• w przypadku elementów instalacji ze spiralą podporową (951) 
należy zwracać uwagę na to, aby by została ona włożona w 
pokrywę. Należy przy tym zwracać uwagę, aby ostatni zwój 
spirali podporowej wystawał ponad krawędź uszczelnienia. 

 Ostatni zwój spirali podporowej nie może się kończyć na 
wypuście elementu ciśnieniowego;

•  usuń ewentualne zabezpieczenie dwustronnej śruby mocującej 
membranę;
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•  wkręć membranę do oporu w element ciśnieniowy (553) i w celu 
prawidłowego ustawienia wykręć o maksymalnie 180°;

• membranę należy wkręcać do oporu w element ciśnieniowy i w 
celu zapobieżenia przeciążeniom membrany – nigdy nie dalej;

•  w celu zamontowania pokrywy (165) należy najpierw ustawić 
górną część w położeniu otwarcia (w przypadku napędów z 
funkcją „otwarty-zamknięty” i funkcją otwierania sprężynowego 
poprzez dostarczenie sprężonego powietrza do dolnego 
przyłącza sterowania, a w przypadku napędów z funkcją 
otwierania sprężynowego poprzez odłączenie sprężonego 
powietrza);

•  w przypadku zaworów ręcznych ustaw pokrętło (961) poprzez 
obrót w lewo w otwartym położeniu na tyle, by bariera cieplna 
membrany przylegała do pokrywy. Nie obracaj dalej;

• należy bezwzględnie zwrócić uwagę na to, by strzałka 
wystającego na zewnątrz wypustu znacznikowego membrany 
(443) była skierowana w kierunku przepływu gniazda zaworowe-
go. Tylko w takim przypadku można zapewnić funkcję odcinania 
przez zawór. Niedozwolone jest ustawianie membrany w taki 
sposób, by strzałka kierunku przepływu była ustawiona po-
przecznie, tj. równolegle do wypustu uszczelniającego obudowy 
(100);

• następnie nasadź pokrywę (165) na obudowę (100) i dokręć 
ręcznie śruby mocujące pokrywę (165);

• w górnej części dokręć równomiernie na krzyż śruby pokrywy 
zgodnie z tabelą momentów obrotowych;

•  w wersji z napędem (SF/OF/AZ) przemieść napęd w położenie 
zamknięte, a następnie dokręć równomiernie śruby w pokrywie 
na krzyż zgodnie z tabelą momentów obrotowych;

•  w przypadku wersji z napędem (SF/OF/AZ) przemieść napęd w 
położenie otwarte i w razie potrzeby sprawdź momenty obroto-
we śrub pokrywy.

Wymagane momenty obrotowe są podane w punkcie 10.

-  montaż wieloczęściowych membran PTFE i TFM patrz punkt 
8.3.1.1.

-  Należy zwrócić uwagę na to, aby śruby z łbami sześciokątnymi 
(901) mocujące pokrywę (165) na obudowie (100) były równo-
miernie dokręcane na krzyż. 

Wymiana membrany w zaworze SISTO-B

W każdym zaworze membranowym najsilniej obciążonym elemen-
tem jest membrana. Oprócz obciążeń mechanicznych membrana 
jest narażona na zużycie eksploatacyjne ze strony przepływającego 
czynnika. Zaleca się poddawanie membrany regularnej kon-
troli, ustalanej w zależności od warunków eksploatacyjnych i 
częstotliwości przełączania. Membranę można skontrolować po 
zdemontowaniu górnej części z korpusu obudowy.

- Ustaw zawór w położeniu otwartym.

- Zdemontuj pokrywę (165), odkręcając śruby z łbami sześciokątnymi 
(901.1).

Montaż nowej membrany (443) powinien przebiegać następująco:

•  powierzchnie przylegania membran w obudowie i w pokrywie 
muszą być czyste i suche;

•  przemieść górną część (165) w sposób opisany powyżej w 
położenie zamknięcia (w przypadku górnych części przełączanych 
ręcznie należy to zrobić, obracając pokrętłem (961) w położenie 
zamknięcia);

• w przypadku elementów instalacji ze spiralą podporową (951) 
należy zwracać uwagę na to, aby by została ona włożona w 
pokrywę. Należy przy tym zwracać uwagę, aby ostatni zwój spirali 
podporowej wystawał ponad krawędź uszczelnienia. Ostatni zwój 
spirali podporowej nie może się kończyć na wypuście elementu 
ciśnieniowego;

•  usuń ewentualne zabezpieczenie dwustronnej śruby mocującej 
membranę;

•  wkręć membranę do oporu w element ciśnieniowy (553) i w celu 
prawidłowego ustawienia wykręć o maksymalnie 180°;

• membranę należy wkręcać do oporu w element ciśnieniowy i w 
celu zapobieżenia przeciążeniom membrany – nigdy nie dalej;
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•  w celu zamontowania pokrywy (165) należy najpierw ustawić 
górną część w położeniu otwarcia (w przypadku napędów z 
funkcją „otwarty-zamknięty” i funkcją otwierania sprężynowego 
poprzez dostarczenie sprężonego powietrza do dolnego 
przyłącza sterowania, a w przypadku napędów z funkcją otwiera-
nia sprężynowego poprzez odłączenie sprężonego powietrza);

•  w przypadku zaworów ręcznych ustaw pokrętło (961) poprzez 
obrót w lewo w otwartym położeniu na tyle, by membrana 
przylegała do pokrywy. Nie obracaj dalej;

• następnie nasadź pokrywę (165) na obudowę (100) i dokręć 
ręcznie śruby mocujące pokrywę (165);

• w górnej części dokręć równomiernie na krzyż śruby pokrywy 
zgodnie z tabelą momentów obrotowych;

•  w wersji z napędem (SF/OF/AZ) przemieść napęd w położenie 
zamknięte, a następnie dokręć równomiernie śruby w pokrywie 
na krzyż zgodnie z tabelą momentów obrotowych;

•  w przypadku wersji z napędem (SF/OF/AZ) przemieść napęd w 
położenie otwarte i w razie potrzeby sprawdź ponownie momenty 
obrotowe.

Wymagane momenty obrotowe są podane w punkcie 10.

-  montaż wieloczęściowych membran PTFE i TFM patrz punkt 
8.3.1.1.

8.4..Wymiana.klapy

Odkręcając śruby z łbami sześciokątnymi (901), zdemontuj pokrywę 
(160.1). 
Klapa (746) leży teraz luźno w obudowie (100) i można ją wymienić. 
Przed wymianą i ponownym zamontowaniem klapy należy starannie 
oczyścić wszystkie powierzchnie uszczelnień. Montaż zamiennej kla-
py (746) odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy przy tym uważać, 
by klapa (746) była wycentrowana w pokrywie (160.1). Śruby z łbami 
sześciokątnymi (901) należy równomiernie dokręcić na krzyż.

8.5  Montaż elementów instalacji

Montaż elementów instalacji odbywa się każdorazowo w kolejności 
odwrotnej, niż demontaż.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego należy zawsze 
zastosować nowe uszczelki.
Po ponownym zmontowaniu i przed przekazaniem do użytkowania 
należy poddać elementy instalacji próbie szczelności zgodnie z 
normą DIN EN 12266. Należy też stosować się do punktu 6.3.1.

9.  Usterki i ich usuwanie
9.1  Informacje ogólne

Elementy instalacji SISTO i napędy pneumatyczne wyróżniają się 
solidną konstrukcją. Pomimo to nie zawsze można uniknąć usterek, 
wywołanych m.in. nieprawidłową obsługą, brakiem konserwacji lub 
zastosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem.
Wszelkie prace związane z naprawami i utrzymaniem ruchu muszą 
być przeprowadzane przez specjalistów z zastosowaniem odpo-
wiednich narzędzi i oryginalnych części zamiennych.

Zalecamy korzystanie z naszego personelu serwisowego.
Należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa zawartych w punk-
tach 2 i 8.

9.2 Usterki / działania zaradcze

9.2.1 Nieszczelność w obszarze kołnierzy    
  przyłączeniowych

Możliwe przyczyny to np.:

- zanieczyszczenia / ciała stałe w czynniku
- erozja, korozja, abrazja
- niedopuszczalnie wysokie naprężenia ze strony sił   
 oddziałujących na rury lub naprężenia termiczne.

Czynności zaradcze

> Demontaż, czyszczenie, wymiana uszczelek

9.2.2  Nieszczelność w obszarze mocowania obudowa  
  - osłona lub pokrywa – kołnierz pokrywy

Możliwe przyczyny to np.:

-  naprężenia pod wpływem ciśnienia,
- osiadanie uszczelki pod wpływem silnych wahań temperatury,
- narażenie na niedopuszczalne wartości ciśnienia,
- brak konserwacji,
-  niekorzystne oddziaływania na materiały uszczelniające w  
 wyniku niedostatecznej, wytrzymałości na działanie tempera 
 tury lub czynnika.

Czynności zaradcze

> Dokręcenie śrub sześciokątnych (901) w łączeniu kołnierza  
 pokrywy.
> Wymiana elementu uszczelniającego (411) (pierścienia) po  
 zdemontowaniu połączenia śrubowego pokrywy (902).
 Przed założeniem nowego pierścienia uszczelniającego   
 należy starannie wyczyścić powierzchnie uszczelnienia.

9.2.3 Nieszczelność w wyniku pęknięcia membrany

Możliwa przyczyna 

- pęknięta membrana

Czynności zaradcze

> Wymiana uszkodzonej membrany, patrz punkt 8.3

9.2.4  Nieszczelność w przejściu 

Możliwa przyczyna

- Obce ciała przy wypuście uszczelniającym
- Obce ciała przy krawędzi membrany lub uszkodzenie
- Nieprawidłowo ustawiona nakrętka ograniczająca w położeniu  
 zamknięcia

Czynności zaradcze

- Usuń obce ciała przy wypuście uszczelniającym i w razie  
 potrzeby wymień Membranę.
- Usuń obce ciała przy krawędzi membrany i w razie potrzeby  
 wymień membranę.
- Ustaw na nowo nakrętkę ograniczającą lub w razie potrzeby  
 wymień membranę.

W razie pytań należy kontaktować się z producentem.
        

 



  
SISTO-16 / SISTO-16TWA/HWA/DLU

                    Wielkość nominalna (DN)       15       15       20      25        25      32       40       50       65       80      100     125     150     200

        Membrana-Ø                40       65        65      65       65       92       92      115     168    168       202     202     280     280

Wykładzina              4 dziury   2dziury   4dziury 2dziury  4dziury  4dziury
Powłoka     Membrana

Bez wykładziny     EPDM, NBR,        3       10          4         10         4        10         10       15       20       20        40 40 50 50
Powlekane     CSM, IIR
Bez wykładziny     PTFE, TFM        4       20        15         20       15         25       25       40       55        55        80 80 100 100
Powlekane     (2-częściowa)
Z wykładziną      EPDM, NBR,       10         6         10        6         12         12     18       24         24 48 48 60 60
twardą    CSM, IIR

Z wykładziną     PTFE, TFM       18       13         18       13         22        22     36        50        50 70 70 90 90
twardą    (2-częściowa)

Z wykładziną     EPDM, NBR,        8        5           8         5         10         10        15      20 20 40 40 50 50 
miękką    CSM, IIR
Z wykładziną     PTFE, TFM      10          6        10         6         12        12       18      24 24 48 48 60 60 
miękką    (2-częściowa)

 
10.  Momenty dokręcenia (Nm) śrub łączących obudowę i osłonę lub pokrywę
............... (momenty dokręcenia obowiązują jedynie dla zakresu temperatury elementów instalacji pomiędzy +5 a +40ºC)

SISTO-KB/-KBS
Wykładzina     Membrana.    Wielkość nominalna (DN)
Powłoka    
      015 020 025 032 040 050 065 080 100  125  150.      200
Bez wykładziny     EPDM, NBR,   
Z wykładziną twardą     CSM, IIR   6 6 12 12 12 30 35 45 45 50 60 70
Powlekane

Z wykładziną     EPDM, NBR, 5 5 10 10 10 25 30 40 35 40 45 50 
miękką     CSM, IIR
 

SISTO-10/-10S/-10M
Wykładzina     Membrana.    Wielkość nominalna (DN)
Powłoka    
     015. ..020. 025. 032. 040. 050. 065. 080. .100.......125......150....200......250....300
Bez wykładziny     EPDM, NBR,   
Z wykładziną twardą     CSM, IIR   6 6 8 15 15 25 35 50 35 45 65 75 75 75 
Powlekane
Bez wykładziny
Z wykładziną twardą       PTFE   8 8 10 18 18 30 40 55 40 50 70 85 85 85
Powlekane     (2-częściowa)

Z wykładziną     EPDM, NBR  6 6 8 13 13 22 35 45 35 40 50 60 60 60
miękką     CSM, IIR

Z wykładziną     PTFE   6 6 8 15 15 25 35 50 35 40 55 65 65 65
miękką     (2-częściowa)

1)

1)
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1)

1)  Z utwardzoną okładziną = NR-H; PFA; PTFE; TFM
 Z powłoką = ECTFE; Rilsan
 Z miękką okładziną = IIR; CSM



SISTO-20. . .
                    Wielkość nominalna (DN) 15 15 15 20   25   32     40      50     65     80    100    125    150    200
.
       Membrana-Ø 40 65 65 65   65   92    92     115.....168.....168....202.....202. ...280....280
.
  Wykładzina       4dziury   2dziury   4dziury   4dziury 4dziury 
  Powłoka  ....Membrana. 

  Bez wykładziny      EPDM, NBR, 3 10 4 4 4 10 10 15 20 20 40 40 50 50
  Powlekane      CSM, IIR

  Bez wykładziny      PTFE, TFM 4 20 15 15 15 25 25 40 55 55 80 80 100 100 
  Powlekane      (2-częściowa)

  Z wykładziną       EPDM, NBR,  10 6 6 6 12 12 18 24 24 48 48 60 60  
  twardą      CSM, IIR  

  Z wykładziną       PTFE, TFM  18 13 13 13 22 22 36 50 50 70 70 90 90  
  twardą      (2-częściowa)

  Z wykładziną      EPDM, NBR,  8 5 5 5 10 10 15 20 20 40 40 50 50  
  miękką      CSM, IIR

  Z wykładziną      PTFE, TFM  10 6 6 6 12 12 18 24 24 48 48 60 60  
  miękką      (2-częściowa)

  PFA/PTFE/      EPDM, NBR, 3  6 6 6 12 12 18 24 24 48 48 60 60
  TFM      CSM, IIR

  PFA/PTFE/      PTFE, TFM 4  13 13 13 22 22 36 50 50 70 70 90 90 
  TFM      (2-częściowa)

SISTO-16S

                  Wielkość nominalna (DN) 15 15 20 20 25 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

      Membrana-Ø 40 65 65 65 65 65 65 92 115. 168. 168. 202. 202. 280. 280.

Wykładzina   4dziury 2dziury 2dziury 4dziury 2dziury 4dziury  2dziury
Powłoka     Membrana 

Bez wykładziny     EPDM, NBR,  10 10 4 10 4 10 10 15 15 20 40 40 50 50
Powlekane     CSM, IIR

Bez wykładziny     PTFE, TFM  20 20 15 20 15 20 25 40 40 55 80 80 100 100
Powlekane     (2-częściowa)

Z wykładziną     EPDM, NBR,  10 10 6 10 6 10 12 18 18 24 48 48 60 60
twardą    CSM, IIR

Z wykładziną     PTFE, TFM  18 18 13 18 13 18 22 36 36 50 70 70 90 90
twardą    (2-częściowa)

Z wykładziną     EPDM, NBR,  10 10 5 10 5 10 10 15 15 20 40 40 50 50 
miękką    CSM, IIR

Z wykładziną     PTFE, TFM  10 10 6 10 6 10 12 18 18 24 48 48 60 60 
miękką    (2-częściowa)

PFA/PTFE/    EPDM, NBR, 3   6  6 10 12 18 18 24 48 48 60 60
TFM    CSM, IIR

PFA/PTFE/    PTFE, TFM 4   13  13 18 22 36 36 50 70 70 90 90
TFM    (2-częściowa)

1)

1)
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1)  Z utwardzoną okładziną = NR-H; PFA; PTFE; TFM
 Z powłoką = ECTFE; Rilsan
 Z miękką okładziną = IIR; CSM



SISTO-16RGA

Wielkość nominalna (DN). . ..15.........20........25........32.........40.......50........65........80   
Wykładzina  
Powłoka     Membrana-Ø   40         40        65        65    65        92      115     168 

Bez wykładziny     EPDM, NBR    3    3  4  4 4    10    15 20

SISTO-LAD SF/OF/AZ
        Rozmiar
Membrana napędowa z kołnierzem 100       150      220
pośrednim
Górna i dolna część napędu   10 12  15
 

SISTO-C

Membrana-Ø       Średnica membrany (MD)
    
     30. 40. 65. 92. 115. 168. 202. 280
  
EPDM    1,5 3 8 12 14 18 32 40    

TFM-laminowane folią   1,5 3,5 8 12 18      

PTFE, TFM (2-częściowa)   2 4 10 18 30 40 60 75

SISTO-B
Membrana       Długość membrany (ML) 
    
       32. 46. 52. 58. 67. 82. 90. 108. 132. 158. 226. 260. 304 
 
EPDM      0,8 3,5 2,5 6 8 12 15 25 30 45 30 35 50 

TFM-laminowane folią    1 4  2,5 7 9 13 17 26      
   
PTFE, TFM (2-częściowa)    2 6   8 10 15 18 28 35 50 35 40 55

SISTO-RSKS
        Wielkość nominalna (DN
Wykładzina    
Powłoka    025. 032. 040. 050. 065. 080. 100. 125. 150. 200. 250. 300

Bez wykładziny    8   20 20 30 30 30 30 40 40 50
Z wykładziną miękką   8   15 15 20 20 15 15 25 25 30
Z wykładziną twardą   8   12 12 20 20 20 20 20 20 25

SISTO-20M
Wielkość nominalna (DN). . 10..........15.........20. .......25. ...32.......40........50
Wykładzina   
Powłoka     Membrana-Ø          40..........40.........40.........65........65.......92........92   

Bez wykładziny     EPDM   3 3 3 4 4 10 10

SISTO-20TWC. .
Wielkość nominalna (DN)                      15         20     25         32        40        50        65   80  100       125     150      200
Wykładzina
Powłoka     Membrana-Ø           40........65.........65........92........92......115......168.......168......202......202.....280......280..........

Bez wykładziny     EPDM       3  4   4  10 10    15     20  20   40   40         50        50
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1)

1)

1)

1)

1)

SISTO-RSK
Wykładzina       Wielkość nominalna (DN
Powłoka    025.......032......040.......050......065......080.....100.......125.....150......200......250.......300
 
Bez wykładziny       8 20 20  15  15 20   20 30 30 

Z wykładziną miękką   8 15 15 10 10 10 10 15 15
Z wykładziną twardą   8 12 12 10 10 15 15 20 20    

1)  Z utwardzoną okładziną = NR-H; PFA; PTFE; TFM
 Z powłoką = ECTFE; Rilsan
 Z miękką okładziną = IIR; CSM



11.  Uzupełnienie instrukcji obsługi/instrukcji montażu maszyn niekompletnych 
 w aspekcie Dyrektywy 94/9/WE (ATEX100)

Bezpieczeństwo 
 Symbol ten wskazuje na środki bezpieczeństwa, których należy koniecznie przestrzegać, szczególnie
 w odniesieniu do użytkowania armatury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w rozumieniu Dyrek-
 tywy 94/9/WE (ATEX 100a) w celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i mienia.

• Jeżeli armatura jest użytkowana w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, to należy koniecznie zwrócić uwagę na
 zapobieganie niedopuszczalnym metodom eksploatacji. W szczególności niedopuszczalne jest przekraczanie usta-
 lonego zakresu temperatur.
• Użytkownik jest zobowiązany do instalowania i użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wyłącznie
 środków pracy zabezpieczonych przed wybuchem.

Instalacja
• W przypadku użytkowania armatury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem należy ją włączyć do systemu 
 wyrównywania potencjału całego urządzenia.
• Komorę sprężynową napędów pneumatycznych szeregu produkcyjnego SISTO-LAP oraz SISTO-LAD należy przy
 użytkowaniu w atmosferze zagrażającej wybuchem w celu wentylacji podłączyć do rezerwuaru powietrza zabezpie-
 czonego przed wybuchem.

Eksploatacja
• Przy eksploatacji armatury zakłada się, że system i tym samym wnętrze armatury mające kontakt z czynnikiem jest
 stale wypełnione czynnikiem roboczym, tak by nie dochodziło tam do powstania atmosfery zagrażającej wybuchem. 
 Jeżeli użytkownik nie jest w stanie tego zapewnić, należy zastosować odpowiednie środki kontroli, patrz ATEX 
 100a, Załącznik II, Rozdział 1.5.5 i EN 1127-1.
• Temperatura powierzchniowa występująca na obudowie armatury odpowiada temperaturze czynnika roboczego. W
 każdym przypadku użytkownik urządzenia jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej temperatury czynnika 
 (temperatury roboczej). Maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika jest zależna od danej klasy temperaturo-
 wej.
• Unikać nagrzewania elementów zaworu przez promienie słoneczne i temperaturę otoczenia. 
• Unikać dodatkowych obciążeń wykraczających poza zwykłe wartości (np. siły i momenty zewnętrzne).

Konserwacja / Bieżące utrzymanie
• Prace konserwacyjne i związane z bieżącym utrzymaniem powinny być wykonywane na odpowiedzialność 
 użytkownika w taki sposób, by nie powstawały bądź nie były wyzwalane źródła zapłonu (np. wyładowania elektro-
 statyczne, iskry wywoływane mechanicznie).
• Użytkownik powinien regularnie kontrolować szczelność zarówno obudowy jak i różnych miejsc uszczelnianych, np. 
 z zastosowaniem specjalnego programu konserwacji. 
• Z zasady należy unikać osadzania się pyłów i zanieczyszczeń na powierzchni armatury.
• Do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych i powierzchni powlekanych tworzywem sztucznym należy
 używać wyłącznie wilgotnej ściereczki bawełnianej w celu uniknięcia naładowania statycznego.
• Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych SISTO.

Oznakowanie
• Armatury są komponentami nie zawierającymi własnego potencjalnego źródła zapłonu, w związku z czym nie 
 podlegają Dyrektywie 94/9/WE i nie wolno na nich umieszczać znaku ATEX. 

W razie niespełnienia wymienionych wskazówek „Bezpieczeństwo, instalacja, eksploatacja i konserwacja / bieżące 
utrzymanie” nie jest zapewnione prawidłowe użytkowanie armatury w rozumieniu Dyrektywy 94/9/WE (ATEX 100a). 
Stosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest w takich przypadkach zabronione.

Użytkowanie uszkodzonej armatury w otoczeniu zagrożonym wybuchem jest w każdym przypadku niedopuszczalne.

						23



SISTO Armaturen S.A.
18, rue Martin Maas • 6468 Echternach • (Luxembourg)
Tel.  (+352) 32 50 85-1• Fax (+352) 32 89 56 • e-mail: sisto@ksb.com
www.sisto.lu
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