
Ručné koleso
 - otvoriť (I), zavrieť (0)

Popis
Uzatváracie ventily UV116, UV216 sú ručné armatúry určené
pre uzatváranie prietoku média. Vyznačujú sa vysokou tesnosťou, 
prednosťou je kompaktná konštrukcia armatúry. Ventily sú vybavené 
spätným sedlom, umožňujúcim výmenu upchávky za ,
pri plne otvorenom ventile.

Použitie
Ventily sú určené pre použitie v kúrenárstve a priemysle, predovšetkým 
v horúcovodných, UV216 prípadne aj v parných okruhoch. Široká škála 
svetlostí umožňuje použitie týchto armatúr od najmenších prietokov 
(napr. vzorkovacie ventily), až po najväčšie prietoky na hlavných 
potrubných trasách.

Inštalácia a údržba ventilu
Pred montážou ventilu do potrubia je nutné odstrániť záslepky, 
chrániace vstupné a výstupné hrdlo. Ventily môžu byť namontované
v ľubovoľnej polohe, je však potrebné zaistiť obsluhe dostatočný 
priestor pre manipuláciu s ručným kolesom. Smer prúdenia je určený 
šípkami na telese. Obrátený (striedavý) smer prúdenia je prípustný,
s obmedzenými hodnotami záverných tlakových spádov.

prevádzky

Ventily sú bezúdržbové a nevyžadujú žiadne preventívne revízie alebo servisné zásahy, okrem dotiahnutia 
upchávky pri prípadnej netesnosti. Upchávku je potrebné doťahovať postupne o 1/4 otáčky, len do dosiahnutia 
opätovnej tesnosti.
Pri prípadnej výmene upchávkového tesnenia je nutné dôkladne vyčistiť upchávkový priestor a skontrolovať,
či nie je poškodený povrch vretena. Upchávkové krúžky je možné objednať u dodávateľa ako náhradný diel.

V dobe trvania záruky nesmie byť na armatúre vykonaný žiadny zásah okrem dotiahnutia upchávky.
Pred akýmkoľvek zásahom na armatúre musí byť potrubný systém zbavený tlaku. Osoba vykonávajúca zásah 
musí byť preškolená o výrobku. Ďalej musí byť preškolená o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Pri zistení poruchy na ventile je nutné postupovať podľa bodu a), b) alebo c).

a) Poslať ventil na adresu spoločnosti LDM Bratislava s.r.o., kde bude posúdená oprávnenosť záruky
a vykonaný servis alebo výmena výrobku.

b) Nahlásiť poruchu servisnej organizácii a nechať si zaslať na zapožičanie náhradnú armatúru. Zaslať 
pôvodnú armatúru do servisu, kde bude posúdená oprávnenosť záruky a vykonaný servis alebo výmena 
výrobku.

c) Vyžiadať si servisný zásah priamo na mieste.

Na výrobok je výrobcom poskytovaná záruka po dobu 24 mesiacov od dátumu expedície. V prípade, že je 
záruka uznaná, hradí výrobca opravu či náhradu výrobku a jeho dopravu späť k zákazníkovi. V prípade, že si 
zákazník vyžiada servisný zásah priamo na mieste aplikácie, hradí nevyhnutné cestovné náklady. Ak nie je 
záruka uznaná, hradí zákazník všetky vzniknuté náklady.
Výrobca neručí za chod a bezpečnosť výrobku za odlišných podmienok, ako sú uvedené v týchto pokynoch pre 
montáž a údržbu a v katalógovom liste výrobku. Akékoľvek použitie výrobku za iných podmienok je nutné 
konzultovať s výrobcom. Poruchy na ventile vzniknuté vplyvom nečistôt média nie sú posudzované ako 
záručné.

Poruchy a ich odstránenie

Podmienky záruky

Nakladanie s odpadmi
Obalový materiál a armatúry sa po ich vyradení likvidujú bežným spôsobom, napr. odovzdaním 
špecializovanej organizácii k likvidácii (teleso a kovové diely - kovový odpad, obal + ostatné nekovové diely
- komunálny odpad).
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LDM Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 4341 5027, 8
fax: +421 2 4341 5029
E-mail:

http://www.ldm.sk

ldm@ldm.sk
obchod@ldm.sk
servis@ldm.sk

ADRESA VÝROBNÉHO ZÁVODU

VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE PRE SR

ĎALŠIE ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIA

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Česká republika
tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: 
http://www.ldmvalves.com

sale@ldm.cz

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Deutschland
tel.: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 1772960469
E-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com

OOO "LDM Promarmatura“

Moscow Region
Russia
tel.: +7 495 7772238
fax: +7 495 7772238
mobile: +7 9032254333
E-mail: 

Jubilejniy prospekt, dom. 6a, of. 601
141407 Khimki

inforus@ldmvalves.com

TOO “LDM”
Shakirova 33/1, kab. 103
100012 Karaganda
Kazakhstan
tel.: +7 7212566936
fax: +7 7212566936
mobile: +7 7017383679
E-mail: sale@ldm.kz

LDM Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska
tel.: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
E-mail: ldmpolska@ldm.cz

LDM Bulgaria OOD
z. k. Mladost 1
bl. 42, floor 12, app. 57
1784 Sofia
Bulgaria
tel.: +359 29746311
fax: +359 28771344
mobile: +359 888925766
E-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

www.ldmvalves.com

SERVISNÁ ORGANIZÁCIA

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Česká republika
tel.: +420 465 502 411-13
fax: +420 465 531 010
E-mail: servis@ldm.cz

Výrobca poskytuje záručný aj pozáručný servis.

LDM, spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeniť svoje výrobky a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
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