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CENTERLINE - Przepustnice serii VIA/RS DN 40 - 600 
 

Przepustnice CRANE Typu VIA/RS przeznaczone są do 
instalacji między kołnierzami szyjkowymi DIN 2632 dla PN 
10, DIN 2633 dla PN 16 lub ANSI B 16.5 klasa 150. (W 
przypadku użycia innych kołnierzy prosimy o potwierdzenie 
zgodności z producentem) 

Zewnętrzna średnica korpusu typu międzykołnierzowego 
jest tak skonstruowana, że centrowanie następuje przez 
śruby kołnierza. 

Typ z łapami (dokołnierzowa) jest wykonany tak, że 
korpus posiada nadlewy korpusu,  w których umiesz-
czone są gwintowane otwory pod śruby mocujące zawór 
z kołnierzem. Długość śrub musi być dobrana tak, aby 
żadna z nich nie stykała się po dokręceniu śrub mocują-
cych zawór. 

Typ z łapami (dokołnierzowa)centruje się samo-
czynnie podczas montażu. Może być on użyty na końcu 
rurociągu, kiedy ciśnienie nie jest powyżej 10 bar (w przy-
padku zaworów pasowanych z dyskiem dla ciśnienia za-
mknięcia 3.5 bar, ciśnienie robocze powinno maksymalnie 
wynosić 3.5 bara). Dla aplikacji gazowych typ z łapami 
nie można stosować na zakończeniu rurociągu. 

Przepustnice CRANE Typu VIA/RS można stosować w 
instalacjach dwukierunkowych oraz instalować poziomo i 
pionowo. 

Uszczelka jest tak wykonana, że nie należy sto-
sować żadnych dodatkowych uszczelek między zawo-
rem a kołnierzem. 

1. Instalacja 
Instalacja jest prosta i szybko wykonalna : 

1.1. Zamknij zawór i wsuń między kołnierze. 

1.2. Włóż śruby kołnierzowe i dokręć równomiernie. 

1.3. Sprawdź działanie zaworu przez kilkukrotne jego 
otwieranie i zamykanie. 

2. Konserwacja 
Przepustnice CRANE Typu VIA/RS nie wymagają kon-
serwacji, takiej jak smarowanie. Jeżeli jest to ko-
niecznie części mogą być łatwo i szybko wymienione 
przy użyciu standardowych narzędzi. 
3. Demontaż z rurociągu. 
Przepustnice CRANE Typu VIA/RS mogą być demon-
towane z rurociągu w następujący sposób: 

 
3.1. Upewnij się czy ciśnienie w rurociągu jest zredu-

kowane do zera. 
 
3.2. Zamknij zawór. 

 
3.3. Poluzuj i usuń śruby z kołnierzy i wysuń zawór z 

rurociągu. 

4. Demontaż 
 

4.1. Otwórz całkowicie zawór 

4.2. Zdemontuj napęd odkręcając go od korpusu (1) 

4.3. Wymontuj śrubę bezpieczeństwa górnego trzpie-
nia (12), wyciągnij górny trzpień (4) wraz z 
pierścieniem sprężynującym (8) i tulejką (7) z 
korpusu. 

4.4. Usuń kołek (6) i wyjmij dolny trzpień (5) z korpusu 
(1). 

4.5. Wypchnij dysk z uszczelnienia (2) (Nie przechylać!). 
Dla DN 350-600 usuń tuleję (11) z dysku 

4.6. Wyciśnij uszczelnienie (3) z korpusu (1). 

5. Montaż zaworu 
Ponowne zmontowanie zaworu należy wykonać w ko-
lejności odwrotnej jak opisano w punkcie 4. Przed do-
konaniem montażu należy bardzo dokładnie wyczyścić 
wszystkie elementy, ponadto gniazdo pod dolny i gór-
ny trzpień, należy przesmarować smarem stałym**. 

Podczas wymiany trzpienia (4) należy zwrócić uwagę 
na odpowiednie ustawienie aby nie zdeformo-
wać kwadratowych gniazd w dysku (3). 

6. Uwagi: 
a. Zwrócić uwagę na kąt otwarcia dysku podczas 

pracy przepustnic jako regulacyjne. Zalecany 
kąt otwarcia dysku w układach regulacyjnych – 
patrz karta katalogowa. 

b. Zastosowanie niewłaściwych przeciwkołnierzy 
może być przyczyną nieszczelności i uszko-
dzenia przepustnicy. Zalecane przeciwkołnie-
rze: norma i wymiary – patrz załączone rysunki. 

c. Wykonanie materiałowe odczytuje się z kodu 
umieszczonego na tabliczce znamionowej. Zna-
czenie poszczególnych symboli i odporność ci-
śnieniowo-temperaturowa: patrz karta katalo-
gowa. 

d. Niedopuszczać do powstawania uderzeń hy-
draulicznych, gdyż mogą być przyczyną uszko-
dzenia przepustnic. 

e. Naprawy powinny być wykonywane przez prze-
szkolony personel. 

 

**Rekomendowany smar: OKS 462 Fa, OKS Triebstr. 9. D-80993 Munchen
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Tabela wymiarów kołnierzy szyjkowych PN 10 wg DIN 2632 
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Tabela wymiarów kołnierzy szyjkowych PN 16 wg DIN 2633 
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