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Toimilaitteen irrottaminen venttiilistä kuljetuksen, asennuksen tai  käytön aikana on 

kielletty! 

 

Venttiilin läppä on pidettävä suljettuna kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen      

aikana! 

Yleistä 

Venttiilin asennuksen, käytön, huollon ja korjauksen täydelliset ohjeet löytyvät     

Högfors- huolto-ohjeista. 

 

Venttiilin nostaminen toimilaitteesta 

on kielletty! 
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 Vastaanottotarkastuksessa on varmistettava, että venttiili ja siihen liittyvät       

laitteet eivät ole vahingoittuneet kuljetuksessa.   

 Venttiiliä on varastoitava suojaavassa paikassa.  

 Pakkaus ei ole suunniteltu pitkäaikaista säilytystä varten ulkoilmassa.  

 

Venttiili toimitetaan toimilaitteen kanssa, joka on asennettu venttiiliin ja säädetty   

tehtaalla. 

Kuljetus ja varastointi 

Toimilaitteen tehdasasetusten vaihtaminen on kielletty! 
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Nosta venttiiliä alla olevien kuvien mukaisesti. Käytä nostoliinoja. 

Venttiilin nostaminen toimilaitteesta on kieletty! 

Nostaminen  
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Venttiiliä ei suositella asentamaan putkiston alimpiin kohtiin, eikä muihin paikkoihin 

missä putkistoon saattaa kerääntyä epäpuhtauksia.  

Venttiilin paikka putkistossa 
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Venttiili voidaan asentaa pysty- (A), vaakasuoraan (B) tai viistoputkistoon (C) 

A 

B 

C 
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L1 

L3 

L2 

Venttiili suositellaan sijoittamaan mahdollisimman kauas turbulenssilähteistä, esim. 

pumpuista, putkikäyristä tai putkiliitoksista.  

Minimietäisyydet *:  

Putkiliitoksen tai putkikäyrän jälkeen  L1 = DN x 3  

Ennen pumppua (imupuli)  L2 = DN x 3  

Pumpun jälkeen (painepuoli)  L3 = DN x 5 

* ilmoitettuihin etäisyyksiin vaikuttaa asennuskohteen olosuhteet, esim. virtausnopeus  
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Venttiili ei saa olla painelaitteen (säiliö, putkisto) viimeinen ympäristöä eristävä osa. 

Jos tätä ei voida välttää, tiiveys on varmistettava muilla keinoin, esim. hitsaamalla 

umpilaippa venttiilin avoimeen päähän.  

Älä asenna putkiston tukia venttiilin alle.  
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Venttiilin suositeltava asento putkistossa:  

 1) akseli vaakasuorassa, tai  

 2) akseli kallistettu niin, että se on mahdollisimman lähellä vaakatasoa (a < 45°) 

Kulma a <45° 

Suositeltava asento Sallittu asento 

Sallittu asento Ei suositeltava asento 

Kulma a <45° 

a 

a 
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Hitsaus suositellaan suorittamaan liitosputkea käyttämällä, jotka hitsataan työpajalla. 

Liitosputkien pituus vaihtelee 0,2—1,4 m, riippuen putken DN-koosta.  

Puhdista putket ja venttiili ennen hitsausta. 

0.2—1.4m 

Suositeltu asennus 

 

Läppä on pidettävä suljettuna      

asennuksen ja hitsauksen aikana! 
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Kiinnitä putki ja venttiili 4-8 silloituksella, riippuen venttiilin DN-koosta.  Hitsin pituus 

enintään 80 mm. Hitsausjärjestys on 1-2-3-4-5-6, kuten kuvassa esitetty.  

Lopullinen kiinnityshitsaus suoritetaan järjestyksessä 1-2-3-4, kuten kuvassa esitetty. 

HUOMIO! Varmista, että venttiilin runko ei ole deformoitunut hitsauksen aikana. 

Hitsaus 

1 

5 
3 

6 

2 

4 

1 

1 

2 

2 3 

3 

4 

4 

Hitsausliitoksen on pinnoitettu korroosioestoaineella. Korroosioestoaine on         

poistettava ennen hitsausta, joko mekaanisesti tai käyttämällä orgaanista liuotinta.  
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Venttiilin läppä pitää olla suljettuna koko asennuksen ja hitsauksen aikana! 

Asennuksen jälkeen putkisto on huuhdeltava epäpuhtauksien poistamiseksi. 

Huuhtelu 

Jos venttiili hitsataan pystysuoraan      

putkistoon,  läpän päällä pitää olla suojana 

vähintään 100-150 mm vettä. 

Huuhtelu suoritetaan lisäämällä painetta ja     

virtausta putkistoon.  

Venttiilin läppä avataan 25-30 asteetta, jolloin 

virtausnopeus on suurimmillaan venttiilin        

tiivistealueella.  
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Käyttöönotto 

Paine-eron ollessa suuri on putkiston täytössä käytettävä ohitusventtiiliä.                

Ohitusventtiili tarvitaan DN400 ja sitä suuremmille venttiileille. 

Ohitusventtiilin koko riippuu putkilinjan pituudesta. Pienen ohitusventtiilin käyttö  

johtaa pitkiin täyttöaikoihin.  Suositeltava  ohitusventtiilin koko on 10 - 20 % venttiilin 

koosta. 

 

Venttiilin läppä pitää olla suljettuna, kunnes putkisto on täytetty väliaineella! 
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Venttiilin käyttö säätötehtävissä 

Högfors-venttiilit soveltuvat sulku- ja säätötehtäviin.                       

Säädössä läpän käyttökulma on alueella 10-80°. 

 

Venttiilin KV-arvot, tilavuusvirrat ja niiden laskukaavat on esitetty 

venttiilin tuotekortissa. 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Högfors edustajaan. 

Levyn asento alle <10 astetta ei sovellu säätöä varten! 

α = 10˚....80˚ 
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Supisteen DN-koko ei saa alittaa 50 % pääputkiston DN-koosta! 

DN > DN (putken supistus)> (DN / 2) 

Supisteen käyttö johtaa virtausnopeuden kasvun:   

Hyväksyttävä virtausnopeus vedelle: 

- suositeltava  - 2 m / s,  

- suurin sallittu - 5 m / s,  

- lyhyen ajan suurin sallittu - 7,5 m / s. 

Virtausnopeus ei saa ylittää ylhäällä esitettyjä arvoja! 

Käyttäessä supisteita putkistossa, ota huomioon lisääntyneet mekaaniset rasitukset, 

jotka kohdistuvat venttiiliin. Käytä lisätukia. 

DN (säätö) 
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Kun venttiiliä käytetään säätötehtävissä, venttiilin tiiveys saattaa heikentyä. Putkiston 

luotettavuuden parantamiseksi on suositeltava käyttää kahta venttiiliä; ensimmäinen 

sulkutehtäviin ja toinen säätötehtäviin.  

Vältä jatkuvia kavitaatio-olosuhteita! 

 

Jatkuvat kavitaatio-olosuhteet saattavat nopeuttaa venttiiliosien kulumista, joka      

lyhentää venttiilin käyttöikää. 

Kavitaatio ilmenee yleensä äkillisen melun ja värähtelyn kasvuna. 

Useimmissa tapauksissa kavitaatiovaaraa voidaan vähentää merkittävästi oikeilla    

ratkaisuilla putkilinjojen suunnittelussa.  

 

Kavitaatio 
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Jos läppä on auki 0 - 10°, on ennen sulkemista suositeltavaa avata läppä 25° - 30° kul-

maan, jotta virtaus pääsee huuhtelemaan tiivistepinnoille mahdollisesti kerääntyneet 

epäpuhtaudet. 

1. Läppä auki 10°  

2. Huuhteluasento, läppä auki 25°  

3. Läppä kiinni  

1 

2 

3 
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Venttiilin käyttö 

Älä käytä liikaa voimaa pyörittämään vaihteen käsipyörän kääntämiseen. Käsipyörän 

koko vastaa yhden ihmisen vaadittua momenttia. Älä käytä työkaluja käsipyörän 

kääntämiseen. Älä säädä toimilaitteen tehdasasetuksia. 

Toimilaitteen irrottaminen venttiilin ollessa paineen alaisena on kielletty! 

Toimilaitteen irrottaminen venttiilistä aiheuttaa tehdasasetuksien menetyksen. 

Jos toimilaite joudutaan asentamaan uudelleen, on toimilaitekin säädettävä              

uudelleen. 
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Jokainen käsivaihde ja sähkötoimilaite sisältää mekaanisen asennonosoittimen. 

Jos venttiili on jo asennettu putkistoon, läpän likimääräisen asennon voi tarkastaa   

ylä-akselin päässä olevasta urasta. 

Ylä-akselin päässä 

oleva ura. 

Asento "KIINNI“ Asento "AUKI" 



ASENNUS– JA KÄYTTÖOHJE   31300CS SARJA 

21 

 

Vianmääritys Högfors 31300 sarja 

Vianmäärityksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ennen työn aloittamista, 

henkilön tulee lukea huolellisesti asennus- ja huolto-ohjeet. 

Ota yhteyttä Högfors edustajaan, jos sinulla on kysyttävä tai tarvitsen neuvoja. 

Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu 

Vuoto heti venttiili-       
asennuksen jälkeen. 

Hitsauksesta aiheutunut 
rungon deformaatio. 

Huuhtele läpän tiiviste 
avaamalla läppä 25 - 30°. 
Toista kolme kertaa. 
Jos vuoto jatkuu, pura 
venttiili ja tarkasta sisä-
osat. 

Läppä auki hitsauksen   
aikana. Tiivistepinnan  
vaurio hitsauksen takia. 

Asennusepäpuhtaudet  
läpän ja tiivistepinnan    
välissä. 

Venttiili ei ole tiivis. 

Vuoto ohitusventtiilin 
kautta. 

Varmista, että                
ohitusventtiili on suljettu. 

Läppä ei ole "kiinni"   
asennossa. 

Tarkista läpän asento     
ylä-akselin pään urasta. 

Epäpuhtauksia läpän ja 
tiivisteen välissä. 

Huuhtele läpän tiiviste 
avaamalla läppä 25 - 30°. 
Toista kolme kertaa. 
  

Tiivistepinnan vaurio tai 
kuluma. 

Vaihda sulkutiiviste.    
Puhdista ja tarkista        
tiivistepinta. 

Äkillinen melun ja           
värähtelyn kasvu. 

Kuristunut tai kavitoitunut 
virtaus johtuen venttiilin 
väärinkäytöstä tai putkilin-
jaston suunnitteluviasta. 

Ota yhteyttä Högfors 
edustajaan. 

Läppä jumittaa tietyssä 
asennossa. 

Mekaanisia vaurioita     
kierukkavaiheessa. 

Ota yhteyttä Högfors 
edustajaan. Vianmääritys 
riippuu toimilaitteen    
merkistä ja mallista. 

Korroosio kierukkavaih-
teen  sisäisissä osissa. 

Vuoto venttiilin ja            
toimilaitteen välistä. 

Karatiiviste vuotaa. 
Kiristä karatiivisteen     
pultit. 
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Venttiilin asennuksen, käytön, huollon ja korjauksen täydelliset ohjeet löytyvät      

Högfors- huolto-ohjeista. 

Venttiili ei aukea. 

Toimilaitteen toimintahäi-
riö. 

Ota yhteyttä Högfors 
edustajaan. Vianmääritys 
riippuu toimilaitteen     
merkistä ja mallista. 

Toimilaite on jumittunut. 

Epäpuhtauksia läpän ja 
tiivisteen välissä. 

Ota yhteyttä Högfors 
edustajaan. 

Väliaineen paineesta     
johtuva väärä                  
sulkumomentti. 

Avaa ohitusventtiiliä     
paine-eron vähentämisek-
si. 

Vaihteen käsipyörää     
pyörittäessä, läpän asento 
ei muutu. 

Kiilat irti tai löysällä        
akselin ja toimilaitteen   
välistä. 

Tarkista kiilojen asento ja 
kunto akselin ja toimilait-
teen välissä. Ota yhteyttä 
Högfors edustajaan. 

Toimilaite vaurioitunut. 
Ota yhteyttä Högfors 
edustajaan. 


