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ZAWÓR KULOWY
KULOVÝ VENTIL

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
NÁVOD K POUŽITÍ  
 

INSTRUKCJA 009/2021-1

½’’

60 bar

80 l/min

150°C 

Kulový kohout 1/2 "z nerezové oceli je k 
dispozici v několika verzích - bez krytu, v krytu, 
s motýlkem, s rukoje�. 

Zawór kulowy 1/2" ze stali nierdzewnej 
występuje w kilku wersjach - bez osłony, w 
osłonie,  z motylkiem, z rączką.

WYMIEŃ NA NOWY | VYMĚŇTE ZA NOVÝ  
 

ź ohyby a deformace těla
ź poškození krytu

Vyměňte ven�l, když si všimnete:

ź poškození nebo ohnu� motýla / rukoje�
ź únik vody

 

ź omezení pohybu nebo nemožnost pohybu motýla / rukoje� 

ź uszkodzenie lub wygięcie motylka/rączki

ź ograniczenie ruchu lub brak możliwości ruchu motylka/rączki

ź zagięcia i deformacje korpusu
Wymień zawór, gdy zauważysz:

ź wyciek wody

ź uszkodzenie osłony

KONSERWACJA STALI NIERDZEWNEJ
Stal nierdzewna jest znana z właściwości 
antykorozyjnych. Te właściwości zależą jednak  w dużym 
stopniu od warunków w jakich stal jest używana i od jej 
konserwacji. Produkty ze stali nierdzewnej należy 
czyścić, suszyć i konserwować produktami do tego 
przeznaczonymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
reżim czyszczenia produktów używanych w środowisku 
wysokiego zasolenia czy wilgoci. Ograniczy to ryzyko 
powstawania osadów korozyjnych, które tylko wizualnie 
wyglądają jak korozja stali, kiedy sama stal spełnia swoje 
zadanie i wyczyszczenie jej wystarczy, aby pozbyć się 
efektu rdzy. 

ÚDRŽBA NEREZOVÉ OCELI
Nerezová ocel je známá svými an�korozními vlastnostmi. Tyto 
vlastnos� však do značné míry závisí na podmínkách, ve 
kterých se ocel používá, a na její údržbě. Výrobky z nerezové 
oceli by měly být čištěny, sušeny a konzervovány výrobky k 
tomu určenými. Zvláštní pozornost je třeba věnovat čis�címu 
režimu produktů používaných v prostředí s vysokou slanos� 
nebo vlhkos�. Tím se sníží riziko vzniku korozních usazenin, 
které pouze vizuálně vypadají jako koroze oceli, když samotná 
ocel dělá svou práci a stačí ji zbavit efektu rzi. 

ZAWÓR ZAMKNIĘTY
VALVE CLOSED
 

ZAWÓR OTWARTY
VALVE OPEN
 

Zawór należy zamykać i otwierać powoli.
The valve must be closed and opened slowly. 
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UTRZYMANIE I GWARANCJA | ÚDRŽBA A ZÁRUKA  

Jak vyžadují systémy bezpečnos� potravin, všechny nástroje v zařízení na výrobu potravin by měly být 
udržovány v dobrém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost výroby. Stanovte metody a četnost čištění a 
dezinfekce a jejich hodnocení / účinnost. Definování těchto faktorů má vliv nejen na bezpečnost vyráběných 
potravin, ale také zaručuje trvanlivost sor�mentu odpovídající podmínkám zamýšleného použi�. Je 
odpovědnos� vlastníka procesu, aby bylo ověřeno opotřebení zařízení a aby bylo v případě potřeby 
vyměněno. 

Zgodnie z wymaganiami systemów bezpieczeństwa żywności wszelkie narzędzia w obrębie zakładu 
produkującego żywność powinny być utrzymywane w dobrym stanie, niezagrażającym bezpieczeństwu 
produkcji. Należy ustanowić metody i częstotliwość czyszczenia oraz dezynfekcji i ich efektywność. 
Zdefiniowanie tych czynników nie tylko wpływa na bezpieczeństwo produkowanej żywności, ale też 
gwarantuje odpowiednią do warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. Odpowiedzialnością właściciela 
procesu jest, aby zużycie sprzętu było weryfikowane i aby był on wymieniany, kiedy to konieczne.

SALMON HYGIENE nezaručuje, že dodané produkty jsou vhodné pro účely, pro 
které si je kupující přeje používat. Informace poskytované společnos� SALMON 
HYGIENE nepředstavují technické rady, jsou poskytovány v souladu s 
disponovanými znalostmi a povinnost ověřit je z hlediska zamýšleného použi� 
spočívá na kupujícím. 

SALMON HYGIENE nie gwarantuje, że dostarczone produkty są odpowiednie dla 
celów, w jakich Kupujący chce ich używać. Informacje podawane przez SALMON 
HYGIENE nie stanowią porad technicznych, są udzielane zgodnie z posiadaną 
wiedzą, a obowiązek ich weryfikacji pod kątem planowanego zastosowania 
spoczywa na Kupującym.

®MONTAŻ SZYBKOZŁĄCZA ŻEŃSKIEGO DO ZAWORU ULTRA HYGIENIC
INSTALLATION OF FEMALE QUICK COUPLING WITH THE ULTRA HYGIENIC® VALVE

 

3.
PAMIĘTAJ, ABY WKRĘCIĆ SZYBKOZŁĄCZE Z ODPOWIEDNIEJ STRONY
MAKE SURE TO SCREW THE QUICK COUPLING WITH THE CORRECT SIDE
 

2.
NANIEŚ KLEJ NA GWINT I ZAŁÓŻ USZCZELKĘ
APPLY GLUE TO THE THREAD AND PLACE THE GASKET
 

1.
POTRZEBNE AKCESORIA
ACCESSORIES NEEDED
 

Klucz płaski GZ-22, 27
Flat Wrench EXT-22, 27

 

Klej do gwintów
Thread locker

 

Uszczelka teflonowa
Teflon seal 

 

Nie zrzucać z wysokości na twardą powierzchnię. Nie obijać i nie ciągnąć po podłodze w trakcie 
przenoszenia węża. W celu lepszej ochrony używać wraz z osłoną ze stali nierdzewnej.

Nespadejte z výšky na tvrdý povrch. Nezdržujte se a netáhněte při přenášení hadice podlahu. Pro 
lepší ochranu použijte kryt z nerezové oceli. 

Směr odtoku vody a instalace rychlospojky je navíc označen šipkou na horní straně ven�lu. Při 
šroubování hadice k ven�lu přidržte ven�l na místě pomocí šipky s klíčem. 

Kierunek wypływania wody i montażu szybkozłącza oznaczona jest dodatkowo strzałką na wierzchu 
zaworu. Przykręcając węża do zaworu należy zawór przytrzymać kluczem w miejscu ze strzałką.

 


