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1 EU-försäkran om överensstämmelse 
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2 Beskrivning av ventilen 
 

DN 150-200 
 
 
 

 
DN 250-800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ventilhus 

2 Svetsände 

3 Spindel/axel 

4 Kula 

5 Tapp 

7 Fläns 

8 Bussningsinsats, övre del 

10 Bussningsinsats, undre del 

12 Bricka 

15 Bricka 

16 Bricka 

17 O-ring 

18 O-ring 

20 O-ring 

21 U-muff 

22 Tätningselement 

23 Trådring 

24 Stödring 

25 O-ring 

26 Typskylt 

27 Spårskruv 

28 Spårstift 

29 Spårring 

30 Spårskruv 

31.1 Spårskruv 

31.2 Sexkantskruv 

34 Spårskruv 

35 Sexkantskruvtapp 

36 Passkil 

37 Passkil 

38 Lagerbussning 

39 Lagerbussning 

43 Tandbricka 
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3 Avsett användningsområde 
 

Produkten är enbart avsedd för att stänga av eller vidarebefordra medier inom 

godkända tryck- och temperaturgränser efter installation i ett rörsystem. Se vidare P/T- 

(tryck/temperatur-) diagrammet beträffande tillåtna gränsvärden beroende på använda 

material. Den ansvariga personalen måste ovillkorligen ha kännedom om 

bruksanvisningen! 

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före installation och driftsättning och var 

särskilt uppmärksam på riskvarningarna och säkerhetsföreskrifterna! 
 

! 
VARNING 

Om riskvarningarna och säkerhetsföreskrifterna i 

bruksanvisningen inte följs kan farliga situationer uppkomma och 

tillverkarens garanti blir då ogiltig. 

Kontakta tillverkaren på telefon +43 2252 600-0 för vidare 
upplysningar. 

Med förbehåll för tekniska förändringar och tryckfel! 
 

4 Testning av KLINGER-ventiler 
 

KLINGER-ventilerna är tryckprovade enligt EN 12266-1. Tryckprovningen omfattar 

testen P10, P11 och P12. Test av kulans tryckmotstånd (P20) ingår inte i 

standardpaketet. 

5 Märkning av ventilerna 
 

Varje ventil är märkt med följande uppgifter på antingen ventilhuset eller typskylten. 
 

 Beteckning Kommentar 

Tillverkare KLINGER Adress se bruksanvisningen 

Modell t.ex. KHI Tillverkarens typbeteckning 

Storlek DN och numeriskt 
värde 

Numeriskt värde i mm, t.ex. DN 150 

PN / 
tryckklass 

Numeriskt värde för 
PN 
/ tryckklass 

Anger högsta tillåtna tryck vid 
rumstemperatur, t.ex. PN 40 

FA-nummer Siffror / bokstäver FA-numret används för 
identifieringsändamål 

Material t.ex. 1.0619 eller VIII Enligt materialnormer 
 CE Marknadsgodkännandesymbol 
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6 Säkerhetsföreskrifter 

All driftpersonal måste ha kännedom om denna bruksanvisning. 

6.1 Allmänna säkerhetsfrågor 

För ventiler gäller samma säkerhetsföreskrifter som för de rörsystem där ventilerna är 

installerade. Denna bruksanvisning visar enbart de säkerhetsföreskrifter som 

därutöver måste följas för ventiler. 

6.2 Säkerhetsanvisningar för operatörer 
 

 

! 

Livsfara 

En ventil med ett tillåtet tryck-/temperaturområde som inte är 

tillräckligt för driftförhållandena får inte användas! Området framgår 

av P/T-diagrammet. Vid material, tryck eller temperaturer som inte 

framgår där måste tillverkaren ovillkorligen tillfrågas. 

Om denna föreskrift inte följs kan livshotande situationer uppstå 
och rörsystemet kan bli skadat. 

 

! 

Livsfara 

Det måste kontrolleras att material som har valts till delar som 

kommer i kontakt med medierna är lämpliga för de medier som 

används. Tillverkaren påtar sig inte något ansvar för skador som 

orsakas av korrosion eller av aggressiva medier. 

Om denna föreskrift inte följs kan livshotande situationer uppstå 
och rörsystemet kan bli skadat. 

 
Följande delar faller inte under tillverkarens ansvar. Följaktligen måste det när ventilen 

används ha säkerställts att 

» ventilen enbart används för sitt avsedda ändamål så som det beskrivs under 

”Avsett användningsområde”, 

» det ställdon som i efterhand monterats på ventilen är anpassad till ventilen och 

är rätt injusterad i ändläget, 

» ställdonstillverkarens säkerhetsanvisningar följs när ventilställdonet ansluts till 

elnätet, 

» ventilerna är korrekt installerade i systemet, särskilt de som ansluts till 

rörsystemet genom svetsning, 

» ventilerna inte utsätts för ytterligare spänningar. 

» driftparametrarna och driftförhållandena har klargjorts med ventiltillverkaren och 

att driftförhållanden som vibrationer, tryckslag, tryckstötar, erosion etc. 

förhindras, 

» anslutningar och ventiler i rörsystemet som ska användas vid drifttemperaturer > 

50 °C eller < -20 °C är skyddade mot beröring, 

» driftföretagets och/eller systemtillverkarens säkerhetsföreskrifter följs under 

svetsningsarbete, 

» ventilen används och underhålls enbart av utbildad personal, 

» ventiler som används med farliga medier (brandfarliga, frätande, hälsoskadliga 

etc.) hanteras i enlighet med vad dessa risker kräver. Tillhörande 

hanteringsföreskrifter faller under driftföretagets ansvar. 

» Driftföretaget måste ta hänsyn till alla ergonomiska risker, t.ex. åtkomlighet, 

mätare etc. 
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» Vid idrifttagning / första trycksättning (tryckprovning, provdrift) måste 

tillräckliga säkerhetsavstånd hållas. 

» Det är förbjudet att öppna skruvförband (utom de på handspakar och rattar) 

när mediet är trycksatt. 

» Installation och demontering av ventiler får bara utföras när rörledningen är 

tryckavlastad och avtappad. 

» Alla anslutningar som lossas måste efteråt dras åt korrekt. 

» Inga skruvar i tryckbärande delar får lossas om inte detta beskrivs i 

bruksanvisningen. 

» Skruvförband får inte öppnas med våld. 

» Under längre stillestånd måste ventilen tappas ur om mediet kan frysa till, och 

trycket måste avlastas om mediet kan expandera. 

6.3 Riskvarningar 
Mekaniska risker: 

» Se upp för eventuella skarpa eller utskjutande delar som kan medföra risk för 
personskador. 

» Var särskilt försiktig vid idrifttagningen: Stick inte in händerna i öppningen 

medan ventilen stänger, eftersom det kan medföra risk för personskador. 

» Se upp för fallande delar under transport, underhåll och idrifttagning. 

» Vid hantering av lyftdon måste säkerhetsföreskrifterna för lyftdonen följas. 

» Obehörig och felaktig hantering kan medföra icke önskvärda och plötsliga 

tryckfall och orsaka betydande sakskador. 

» För ventiler med montagekonsol måste det säkerställas att rörliga ventildelar 

inte medför risk för personskador. 

Elektriska risker: 

» För ventiler med elektriska ställdon måste ställdonstillverkarens bruksanvisning 

och säkerhetsföreskrifter följas. 

Termiska risker: 

» Under drift kan ventilytorna få höga eller låga temperaturer. 

Varning: Risk för brännskador. 

» Varning: Heta ytor kan orsaka självantändning av brandfarliga material genom 

antingen kontakt eller värmestrålning. 

Risk på grund av buller: 

» Beroende på användning och driftförhållandena kan höga bullernivåer orsakas 

av kavitationsförlopp, och detta kan medföra risk för hörselskador. 

» Vid öppning av en invändigt trycksatt ventil kan medföra kraftig 

bullerexponering på grund av utströmmande medier. Risk för hörselskador. 

Vibrationsrisker: 

» Varning: Om en ventil plötsligt öppnas eller stängs kan följden bli icke önskvärda 

tryckstötar och vibrationer i röret, vilket eventuellt kan skada ventilen eller 

rörsystemet. 
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Risker på grund av elektromagnetisk strålning: 

» Risker som orsakas av eventuellt uppkommande elektromagnetisk strålning ska 

behandlas i ställdonstillverkarens bruksanvisning. 

Risker i samband med driftmiljön: 

» Omgivningsatmosfären och omgivningstemperaturen måste anpassas så att de 

inte påverkar ventilen, ventilställdonet eller mediet ogynnsamt. 

Transportrisker: 

» Se vidare kapitlet ”Transport och förvaring” beträffande transportrisker. 

Risker i samband med underhåll: 

» Allt underhålls- och reparationsarbete, med undantag för smörjning och 

påföljande packning av packboxar, ska utan undantag utföras i tryckavlastat 

tillstånd. Om det är nödvändigt ska ventilen tappas ur före service. 

» Ventiler får demonteras från rörsystem enbart i tryckavlastat och avtappat 

tillstånd. 

» Var uppmärksam på utströmmande medier vid återtätning. 

» Varning: Risk för bränn- och frätskador (på grund av brand och kemikalier) och 

risk för förgiftning genom ventiler som används med farliga medier. Var 

uppmärksam på medierester under underhålls- och idrifttagningsarbeten. 

» Underhåll och reparationer får bara utföras av utbildad personal. 

Risker vid urdrifttagning: 

» När ventiler tas ur drift måste de tömmas helt, och man måste vara uppmärksam 

på risker på grund av medierester. 

» Om ventiler inte längre ska användas måste de omhändertas korrekt. 

Risker när avtappningsventiler öppnas: 

» Risk på grund av utströmmande medium. Om ventilen används i vattensystem 

med hög temperatur får avtappningskulventilen inte öppnas förrän det har 

säkerställts att avtappningsledningen antingen är vederbörligen trycksatt eller 

att dess temperaturen är lägre än 100 °C (för att förhindra ångstötar i 

avtappningsvolymen). 

Risk på grund av materialbrott: 

» Gjutjärnsdelar är särskilt känsliga för skört brott och stötar. 

Hänsyn till detta måste tas vid valet av material. 
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7 Tekniska data 
7.1 Materialkoder 

Materialkodernas huvudkriterium är ventilhusets grundmaterial. 
 

Symbol Ventilhus Invändiga delar 

III Gjutjärn Utan delar av icke-järnmetaller 

IV Mässing Delar av icke-järnmetaller möjliga 

VI Segjärn Utan delar av icke-järnmetaller 

VII Stålgjutgods Delar av icke-järnmetaller möjliga 

VIII Stålgjutgods Utan delar av icke-järnmetaller 

X Rostfritt stål 
Delar i kontakt med mediet är 

syrabeständiga 
Xc Rostfritt stål Alla delar syrabeständiga 

Tabellen ovan kan också innehålla materialkoder som inte är tillgängliga för denna produkt. 

 

7.2 Tryck-/temperaturdiagram 

Tillämpliga högsta gränsvärden under drift för tryck och temperatur avgörs av deras 

inbördes sammanhang. Tryck-/temperaturdiagrammet är ett idealiskt verktyg vid val 

av lämplig ventil med fördefinierade driftegenskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
! 

VARNING 

Diagrammen visar alla driftgränsvärden som är möjliga för KLINGER-
ventiler. Tillämpningsområdet för standardventiler är från -10 °C till 
+200 °C. Specialutföranden med lämpliga tätningssystem finns för 
temperaturområdet från -45 °C till -10 °C och från 200 °C till 260 °C. 
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7.3 Åtdragningsmoment 
 

Åtdragningsmoment för toppflänsens sexkantskruvar (pos. 31): 

 

Nominell 

storlek 

 
Dimension 

Åtdragningsmoment (Nm) 

VII, VIII 

150 M 12 28 

200 M 16 68 

250, 300 M 16 220 

350, 400 M 20 428 

500, 600 M 20 428 

700, 800 M 30 1 478 

 

7.4 Vikttabell 
 

Tabellen visar uppskattade vikter för en PN 40 kulventil med flänsanslutning (fullt 

genomlopp). 

 

DN 
Vikt (exkl. växel) Vikt (inkl. växel) 

150 73 kg 91 kg 

200 138 kg 158 kg 

250 196 kg 242 kg 

300 274 kg 332 kg 

350 442 kg 507 kg 

400 575 kg 689 kg 

500 985 kg 1 190 kg 

600 1 642 kg 1 847 kg 

700 2 678 kg 3 070 kg 

800 3 796 kg 4 188 kg 
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8 Transport och lagring 

 
Kontrollera omedelbart vid mottagningen att leveransen är komplett och inte har några 

transportskador. Se dessutom noga till att ventilerna och eventuellt monterade ställdon 

inte har skadats under transporten. Kontrollera också att de levererade ventilerna 

(typer, nominella storlekar etc.) överensstämmer med beställningen. Meddela 

omedelbart eventuella avvikelser till KLINGER Sweden. Kontakta det ansvariga 

fraktföretaget beträffande skador som uppenbart har orsakats genom transporten. 

Ballostar® KHI kulventiler levereras i ÖPPEN-läge med anslutningarna täckta med 

lock som skydd mot smuts och skador. Locken får inte tas bort förrän omedelbart före 

installationen. 

 
» Lagring i standardfabriksförpackning. 

» Lagra ventilerna i slutna utrymmen i en icke aggressiv atmosfär och i skydd 

för fukt och föroreningar. 

» Om skyddsplåtar eller krympfolie används måste det säkerställas – med 

lämpliga åtgärder – att luften innanför skydden är fri från kondens. 

» Lämpliga skyddsåtgärder rekommenderas vid lagring i dammiga 

utrymmen. 

» För att undvika förväxlingar bör alla lagrade delar märkas enligt följesedlarna 

och förvaras på rätt ställe. 

» Temperaturen i lagerlokalerna bör inte ligga utanför gränsvärdena -20 °C och 

+50 °C. Snabba temperaturväxlingar bör förhindras där det är möjligt 

(kondensvatten). 

» Eventuella förändringar som KLINGER Sweden har vidtagit och som 

påverkar lagringsförhållandena kommer att meddelas i god tid genom ett 

informationsbrev. 

» Bruksanvisningen utgör en del av leveransen och måste förvaras 

tillsammans med produkten. Det säkerställer att alla viktiga uppgifter och 

dokument kan vidarebefordras. 

» Lyftstroppar som passar till ventilens vikt och lyftanordningar (om sådana 

finns) ska användas vid hanteringen. 

 
För skador som orsakas av felaktig lagring eller hantering påtar sig KLINGER Sweden 

inte något ansvar enligt garantin och produktansvarighetslagen. 
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9 Funktionsprincip 
 

Tack vare det ”elastiska tätningssystemet” garanterar kulventilen absolut täthet i både 

högtrycks- och lågtrycksscenarior. Detta åstadkoms genom två fjädrande 

tätningselement som fungerar oberoende av varandra. Den erforderliga kontaktkraften 

åstadkoms a) genom förspänning under montaget och b) genom det differenstryck som 

skapas i ventilen (figur 1). 

De krafter som uppstår vid kulan, lika med avstängningstvärsnittsytan multiplicerad 

med det rådande differenstrycket, överförs inte till tätningsringarna utan i stället till 

kulans lagring, som är monterad för detta ändamål. Detta medför att tapplagringen och 

tätningsfunktionen är konstruktivt frikopplade från varandra. Det moment som krävs för 

att vrida avstängningselementet kan därför hållas lågt. 

Konstruktionssättet minskar slitaget och förlänger ventilens användningstid. 

 

Figur 
1 
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10 Driftsätt 

Under monteringen av ventilhuset och studsen deformeras tätningssystemet elastiskt. 

De båda förspända elastiska tätningselementen av rostfritt stål skapar tillsammans 

med tätningsringarna och en periferitätning ett tätningssystem med kulan, både 

uppströms och nedströms om kulventilen. En stödring skyddar det elastiska 

tätningselementet och en trådring används för att låsa tätningsenheten. (Figur 2) 
 

 

Figur 2  

U-muff, O-ring 

 

 
Trådring 

 

 

Stödring 
Tätningsring 

 
Kula 

 
 
 
 

På grund av elasticiteten har man upp till ett visst tryck två primärtätningspunkter vid 

genomloppet. Differensytorna vid tätningselementet gör att trycket från mediet på 

kulventilens uppströmssida pressar tätningsringen mot kulans yta. Om trycket i 

ventilens hålrum överstiger arbetstrycket, lyfts tätningselementet från kulan på den icke 

trycksatta sidan. (Figur 3) 
 
 

Figur 3 
 
 
 
 

 

Tryck hos 

mediet 

Nolltryc

k 

 
 
 
 
 
 

 

Kulventilen kan trycksättas i båda flödesriktningarna. 

Värmeutvidgningar kompenseras av tätningselementens elasticitet. 

 
 
 
 
 
 

Tryckavlastning av 

hålrummet när arbetstrycket 

överskrids 
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Ett manöverdon används för att manövrera kulan. Förbindelsen mellan spindel och nav 

åstadkoms med passkilar. Ett flertal O-ringar säkerställer tätheten mot atmosfären. För 

att underlätta vid service är de placerade i bussningsinsatser. Uppkommande 

lagerkrafter tas upp av lagerbussningarna. 
 
 

Figur 4 
 
 

 

 
Bussningsinsats, övre 
del 

 
 

 
O-ringar 

 
 

 
Bussningsinsats, 
undre del 

 
 

 
Manöveraxel 

O-
ring 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lagerbussnin

g Passkil 

Kula 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alla tätningar och lager är UNDERHÅLLSFRIA 
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11 Bestämmelser för installation och idrifttagning 
 

Som skydd mot föroreningar och skador är ventilanslutningarna täckta med lock. Vi 

rekommenderar att locken inte tas bort förrän strax före installationen. 

Ballostar® KHI kulventiler kan installeras i godtycklig riktning. Installationen bör utföras 

i ”öppet” läge (leveranstillståndet) så att kulans yta inte kan skadas. 

Ventiler med svetsändar kan normalt svetsas in i rörsystem med hjälp av 

smältsvetsning. I detta sammanhang måste svets- och kvalitetsbestämmelserna och 

tillhörande normer följas. Svetsningen får följaktligen bara utföras av behörig personal. 

Driftföretagets och/eller systemleverantörens säkerhetsföreskrifter måste också följas. 

Installation av ventiler med flänsändar får bara utföras av utbildad personal i enlighet 

med EN 1591. I sådana fall måste man se till att ventilen inte utsätts för ytterligare 

dragkrafter, till exempel på grund av för stort avstånd till anslutningsflänsarna. 

Efter installationen och före idrifttagningen måste det säkerställas att fasta partiklar och 

föroreningar som inte hör till mediet har tagits bort från rörsystemet och/eller från 

anläggningen. 

Tryckprovning och funktionskontroll måste utföras före idrifttagningen. Före 

idrifttagning av ventiler i ångrör måste en noggrann kondensatavtappning göras för att 

förhindra risker i form av ångstötar. I extrema fall kan en ångstöt medföra att ventilen 

går sönder. Snabba tryck- och temperaturökningar bör undvikas i alla driftskeden (start 

– drift – avstängning). 

Högsta tillåtna provningstryck är 1,1 x PN om ventilen står i stängt läge. Ventilen måste 

vara öppen vid provtryckning av rören (1,5 x PN). 

Kulventilerna måste också säkras mot vältning eller fall under transporten till 

installationsplatsen. De måste dessutom skyddas mot kollisioner med varandra och 

mot andra slag av skador. 



wT 2862/02 

Sida 16 

 

 

D A 

C B 

 

 

11.1 Svetsningsföreskrifter 
 

Kulventilen måste stå i ÖPPEN-läge under hela svetsningsprocessen. Det förhindrar 

att kulans yta skadas. 

Gällande krav för svetsning och teknisk kvalitet och tillhörande normer måste följas 

under svetsningen. 

Temperaturen vid svetsning får inte överstiga 200°C vid följande avstånd från 

svetsfogen: För ventiler upp till DN 350 gäller 115 mm, för ventiler ≥ DN 400 170mm. 

Förstahandsmetoderna för framställning av svetsfogar är följande: 

- Manuell elsvetsning 0 
- TIG 

- MAG / MIG 
 
 

Svetsfogsekvensen bestäms 9 3 
enligt följande: 

Vertikal nedåtgående fog:  

A - C - D - B  

Uppåtgående fog: A - C - B - D 

6 
 

12 Service och underhåll 
 

Service- och underhållsintervallen ska bestämmas av operatören beroende på 

driftsättet, eftersom ventilerna kan användas under ett antal olika driftförhållanden. 

För att förlänga användningstiden vid lågt antal aktiveringar rekommenderar vi att 

aktivering då och då genomförs. Det räcker att flytta kulan några få vinkelgrader. 

Service- och underhållsarbete får bara utföras av utbildad personal. 

Innan service- och underhållsarbete påbörjas måste det säkerställas att rörsystemet 

är tryckavlastat och att inga medierester finns kvar. 

Vid eventuell otäthet mot atmosfären bör åtdragningsmomenten kontrolleras mot 

tabellen. 

När ett ställdon demonteras måste det säkras mot vridning innan anslutningsskruvarna 

lossas. 
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12.1 Byte av tätningar 

12.1.1 Byte av tätningar i ventiler i ledningar 
 

» Tryckavlasta rörsystemet 

» Ställ ventilen i ÖPPEN-läge 

» Ta bort ventilspaken respektive ställdonet 

» Lossa sexkantskruvarna i toppflänsen (pos. 31) och lyft toppflänsen (pos. 

7) med O-ringen (pos. 17) över axelns/spindelns ände 

» Ta bort brickan (pos. 16) – observera att dessa måste monteras tillbaka 

med rätt antal och bärförmåga vid återmonteringen 

» Dra ut bussningsinsatsen – övre delen (pos. 8) ur ventilhuset – använd 

utdragningsspåret 

» Byt O-ringarna (pos. 25, 17) enligt reservdelsförteckningen. Rengör 

reservdelarna och smörj dem med ett lämpligt fett för att underlätta 

installationen 

» Kontrollera lagerytan (pos. 38). Byt lagren om skador upptäcks 

» Installera i omvänd ordningsföljd 

Figur 5 
 
 
 
 
 
 

 
Utdragningsspår 
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12.1.2 Byte av tätningar i demonterade ventiler 
 

» Ta bort konsoler etc. 

» Ta ut sexkantskruvarna (pos. 31) och dra ut flänsen (pos. 7) tillsammans med 

O-ringen (pos. 17) över axelns/spindelns ände. Ta bort brickan (pos. 16). 
 
 

Figur 6 

 
 

 
» Ta försiktigt ut axeln/spindeln (pos. 3) och bussningsinsatserna (pos. 8, 10) ur 

ventilhuset tillsammans med tätningsringarna och lagerbussningarna 
 

 

! 

VARNING 

Alla enskilda delar, särskilt tätningar och tätningsytor, måste kontrolleras 
noggrant före installationen och bytas ut mot nya delar om de är 
skadade. Synlig smuts på maskinbearbetade ytor måste tas bort. Stryk 
ett tunt lager fett på rengjorda enskilda delar före installationen. 

 

12.1.3 Standardsmörjmedel 
 

O-ringar: Silikonfett OKS 1110 

Övriga delar: MOLYKOTE 55 M 

 
I speciella fall måste nedanstående smörjmedel användas i ordningsföljd, t.ex.: 

Syrgastillämpningar Klüberalfa YV93-302 

Gastillämpningar Klüber Nontrop ZB91 

Sterilångtillämpningar Klüberalfa YV91 
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13 Montering av ställdon 

 
Senare montering av ett ställdon kan utföras när som helst, och ventilen behöver inte 

demonteras. Montera ställdonet med ett åtdragningsmoment motsvarande dess 

nominella storlek. Värdena ska överenskommas med tillverkaren efter en teknisk 

genomgång (tryck, tätningsmaterial, medier etc.). Kopplingarna måste tillverkas i 

enlighet med ställdonets storlek. 

Som standard är toppflänsen dimensionerad och tillverkad enligt ISO 5211. 

 
 

Koppling 

Figur 7 Koppling 

 

Anslutningsfläns 
 
 

Konsol 
 
 
 
 
 
 

DN 125 – 200 DN 250 – 800 

 

13.1 Anslutning av ställdonet 

Vid anslutning av ställdon måste ställdonstillverkarens föreskrifter ovillkorligen följas. 

Tillverkaren av KLINGER Ballostar® KHSVI VVS påtar sig inte något ansvar för skador 

som har orsakats av felaktig installation av ställdon. I osäkra fall bör varje installation 

av ställdon diskuteras med både ställdons- och ventiltillverkaren. Installationsarbetet 

får bara utföras av utbildad personal. 

» Ställ kulventilen i ”ÖPPEN”-läge. 

» Montera kopplingselementet 

» Fäst konsolen på kulventilen (DN 150, DN 200) eller montera flänsen på 

växeln/ställdonet (DN 250-DN 800) 

» Placera ställdonet i rätt läge och skruva samman. Dra åt vid behov. 

» Ställ in ändlägena. 

» Gör en funktionskontroll. 

 

! 

VARNING 

Beträffande elektriska ställdon måste det säkerställas att ändlägena 

justeras så att det är gränslägesbytarna aktiveras och inte av 

vridmomentbrytarna. 
 

! 
VARNING 

Ventilen stänger medurs. Se noga till att 90° rörelsen mellan 
ändlägena för ÖPPEN och STÄNGD att gränslägesbrytarna är 
noggrant injusterade. 
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14 Reservdelsförteckning 

Kulventil Ballostar® DN 150 
 

Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 45/54x1 

16 3 Packning K-Sil 46/58x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 56.75x3.53 

20 1 O-ring *) 47x5.33 

25 2 O-ring *) Identisk med pos.20 

38 2 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 45/50x20 

 

Kulventil Ballostar® DN 200 
 

Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 60/70x1 

16 3 Packning K-Sil 61/75x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 72.62x3.53 

20 1 O-ring *) 59.7x5.33 

25 2 O-ring *) 47x5.33 

38 2 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 60/65x25 

 

Kulventil Ballostar® DN 250 
 

Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 70/80x1 

16 3 Packning K-Sil 71/85x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 82.14x3.53 

20 1 O-ring *) 69.2x5.33 

25 2 O-ring *) 69.2x5.33 

38 2 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 70/75x40 

 

Kulventil Ballostar® DN 300 
 

Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 70/80x1 

16 3 Packning K-Sil 71/85x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 82.14x3.53 

20 1 O-ring *) 69.2x5.33 

25 2 O-ring *) Identisk med pos.20 

38 2 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 70/75x40 

 
*) O-ring sammansatt i enlighet med användningsområdena  

Med förbehåll för ändrade utföranden och dimensioner. 



Kulventil Ballostar® DN 350 
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Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 90/105x1 

16 3 Packning K-Sil 91/110x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 110.73x3.53 

20 1 O-ring *) 91.45x5.33 

25 2 O-ring *) 91.45x5.33 

38 2 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 90/95x48 

 

Kulventil Ballostar® DN 400 
 

Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 90/105x1 

16 3 Packning K-Sil 91/110x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 110.73x3.53 

20 1 O-ring *) 91.45x5.33 

25 2 O-ring *) 91.45x5.33 

38 2 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 90/95x48 

 

Kulventil Ballostar® DN 500 
 

Pos. Ant
al 

Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 120/135x1.5 

16 3 Packning K-Sil 122/140x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 139.06x5.33 

20 1 O-ring *) 126.36x7.00 

25 2 O-ring *) 120.2x7 

38 2 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 120/125x60 

 

Kulventil Ballostar® DN 600 
 

Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 120/135x1.5 

16 3 Packning K-Sil 122/140x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 139.06x5.33 

20 1 O-ring *) 126.36x7.00 

25 2 O-ring *) 120.2x7 

38 
1 Lagerbussning 

St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 
120/125x60 

1 Lagerbussning 120/125x100 

 
*) O-ring sammansatt i enlighet med användningsområdena  

Med förbehåll för ändrade utföranden och dimensioner. 



Kulventil Ballostar® DN 700 
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Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 150/180x2 

16 3 Packning K-Sil 151/190x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 189.87x5.33 

20 1 O-ring *) 177.16x7 

25 2 O-ring *) 151.76x7 

38 3 Lagerbussning St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 150/155x60 

 

Kulventil Ballostar® DN 800 
 

Pos. Antal 
Beteckning 

enskild del 

Material 
Dimension 

VII VIII 

15 1 Packning KFC-25 150/180x2 

16 3 Packning K-Sil 151/190x0.3/0.5 

17 1 O-ring *) 189.87x5.33 

20 1 O-ring *) 177.16x7 

25 2 O-ring *) 151.76x7 

38 
1 Lagerbussning 

St/Bz/Flon AISI 316 L/PTFE 90 
150/155x60 

2 Lagerbussning 150/155x80 

 
*) O-ring sammansatt i enlighet med användningsområdena  

Med förbehåll för ändrade utföranden och dimensioner. 

 

15 Avfallshantering 

 
Om inte en annan behandling föreskrivs i lag ska de använda materialen sorteras med 

avseende på deras egenskaper och tillföras till återvinning av grundmaterial. Detta 

förutsätter att grundmaterialen har genomgått dekontaminering enligt driftföretagets 

anvisningar. 


