FABRYKA ARMATURY
Krosno, ul. Główna 9A
62-050 Mosina
www.idmar.eu
- zawory do gazu i wody
- zawory do ciepłownictwa
- zawory do pary i kwasoodporne

tel. 0048 061 813 63 44
fax 0048 061 819 19 66
handel@idmar.eu
Polecamy:
- zasuwy, przepustnice, filtry
- zawory grzybkowe i zwrotne
- armatura instalacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KURKÓW KULOWYCH DO WODY
1. BUDOWA
Kurki kulowe (sferyczne) służą do odcinania czynnika roboczego.
Powinny być eksploatowane zgodnie z wymaganiami dla armatury
odcinającej, tzn. tylko w pozycji:
- całkowicie otwartej,
- całkowicie zamkniętej.
Zamykanie (otwieranie) zaworu w prawo (lewo) odbywa się
poprzez obrót kuli o kąt 90º, który zapewnia ogranicznik. Obrót
wykonujemy przy pomocy klucza lub dźwigni do wyczuwalnego
oporu.
Kurek kulowy składa się z następujących elementów:
- korpus,
- trzpień,
- kula,
- uszczelnienie kuli,
- uszczelnienie trzpienia.

2. MONTAŻ I ROZRUCH
Przed zamontowaniem kurka należy sprawdzić:
- parametry techniczne kurka z parametrami instalacji,
- położenie kuli w pozycji „kurek otwarty”,
- czystość wnętrza kurka, przyłącza i rurociągu.
Parametry techniczne wyrobu umieszczone są na opakowaniu i
korpusie kurka.
3. EKSPLOATACJA
Kurki kulowe nie wymagają konserwacji w całym okresie
eksploatacji. Co najmniej raz na kwartał należy wykonać cykl
„otwarcie-zamknięcie” kurka aby zapobiec zapieczeniu się kuli.
4. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w pomieszczeniach
wpływami atmosferycznymi.
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KARTA GWARANCYJNA
1.

2.

3.

Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 24
miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą
usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, w
przypadku uznania zasadności reklamacji.
Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
- przeróbek dokonywanych bez wiedzy i zgody producenta,
- uszkodzenia zanieczyszczeniami z instalacji,
- uszkodzeń mechanicznych,
- przekroczenie dopuszczalnej temperatury i ciśnienia pracy,
- zerwania, przebicia lub nieczytelności oznaczeń na korpusie
- zaistnienia innych przyczyn zawinionych przez użytkownika i
powodujących trwałe zmiany w jakości lub funkcji wyrobu.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu karty
gwarancyjnej i dowodu zakupu urządzenia. Gwarancja nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.

