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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Marka: DAV Tech Srl
Adress:  Via Ravizza, 30 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALY

OŚWIADCZAM, ŻE 
CZOŁGI: PT2.0 - PT2.0LLS - PT 2.0LLS-AN - PT5.0 - PT5.0LLS - PT 10.0 PT 10.0LLS - PT 16.0 - PT 16.0LLS

SPEŁNIĆ WYMOGI DOTYCZĄCE OZNACZENIA CE Zgodnie z PED

Wszelkie modyfikacje lub modyfikacje tego samego pobrania DAV Tech z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Montecchio Maggiore March 8, 2010

     
     Przedstawiciel prawny
     Giancarlo Grazioli
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2 DANE TECHNICZNE

Nazwa PT 2.0 - PT 5.0 - PT 10.0 - PT 16.0
Przeznaczenie Zbiornik ciśnieniowy

Materiał Stal nierdzewna i aluminium

Dane
Ciśnienie projektowe             
(mod. PT2.0 - PT2.0LLS - PT 2.0LLS-AN - PT5.0 - PT5.0LLS - PT 10.0 - PT 10.0LLS)                                                     (bar) 5.0

Dopuszczalne ciśnienie robocze: (1)
(mod. PT2.0 - PT2.0LLS - PT 2.0LLS-AN - PT5.0 - PT5.0LLS - PT 10.0 - PT 10.0LLS)   (bar) 5.0

Ciśnienie projektowe (mod. PT 16.0 - PT 16.0LLS) (bar) 3.0
Dopuszczalne ciśnienie robocze: (1) (mod. PT 16.0 - PT 16.0LLS) (bar) 3.0
Kontrola ciśnienia:                              (bar) 10
Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (bar) 5.0
Max ciśnienie wlotowe (regulator ciśnienia) (bar) 10.0
Temperatura pracy (min.) (C°)  +10
Temperatura pracy (max.) (C°)  +50
Objętość (Ltr)  2-5-10-16 litry

(1) Zbiornik jest zaprojektowany na <= 1000 cykli naprężeń między stanem bezciśnieniowym a ciśnieniem roboczym i/lub wahaniami 
ciśnienia <10% dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

(2) Objętość użytkowa odnosi się do stacjonarnej instalacji. Nie wzięto pod uwagę wyposażenia wewnętrznego, które zmniejsza 
objętość i/lub wykorzystanie zbiorników wewnętrznych (np. beczek lub innych pojemników). W zależności od warunków użytkowania 
może być konieczne zmniejszenie objętości użytkowej, aby uniknąć uszkodzenia akcesoriów i komponentów w wyniku infiltracji.



4 FUNKCJONOWANIE

4.1 Ogólne zasady
Standardowy model zbiornika ciśnieniowego składa się ze zbiornika ze zdejmowaną pokrywą, na którym jest 
zamontowany zespół doprowadzania powietrza składający się z: regulatora ciśnienia z manometrem i kulą zaworową; 
zawsze na pokrywie znajduje się wyjście produktu i zawór bezpieczeństwa. Pod działaniem ciśnienia statycznego 
wywieranego przez poduszkę z powietrzem płynne lub pastowate produkty są wypychane ze zbiornika w kierunku 
dozownika takiego jak zawór dozujący DAV Tech. Wydajność urządzenia poprawia się w połączeniu ze zbiornikiem pod 
ciśnieniem, w rzeczywistości w ten sposób uzyskuje się stałe i optymalne dozowanie produktu. Zbiorniki ciśnieniowe 
są odpowiednie do różnych zastosowań, takich jak mieszanie i dozowanie w przemyśle, inżynierii mechanicznej i 
instalacji itp. Regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą regulatora ciśnienia zamontowanego na pokrywie zbiornika. 
Po ustawieniu ciśnienia roboczego zbiornika zapewnia stały przepływ produktu. Na życzenie zbiorniki mogą być 
również wyposażone w mieszadła, które zapewniają konsystencję jednorodnego materiału i pozwalają uniknąć jego 
osadzania się na dnie zbiornika. W zależności od wielkości zbiornika można wybierać pomiędzy mieszadłami ręcznymi, 
pneumatycznymi i elektrycznymi. Zbiorniki mogą być wyposażone w różne akcesoria, takie jak wskaźnik minimalnego 
poziomu, elektryczne taśmy grzewcze itp.

5 INSTRUKCJE

5.1 Warunki pracy
Przed przystąpieniem do napełniania zbiornika produktem, który ma zostać użyty, upewnij się, że nie jest to substancja 
niebezpieczna. Zapoznaj się z informacją o produkcie i ewentualnie kartą charakterystyki dostarczoną przez producenta, 
w przypadku braku takich informacji zażądaj tych danych od producenta. Przestrzegaj zasad dotyczących postępowania 
z produktem i informacji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta produktu. Materiały agresywne 
i żrące mogą powodować uszczerbek na zdrowiu. Operator musi zweryfikować kompatybilność między produktem 
a materiałami zbiornika i uszczelek. W tym względzie w szczególności należy wziąc pod uwagę takie aspekty, jak 
korozja i ścieranie. Zbiornik można uruchomić tylko w obecności niezbędnych urządzeń zabezpieczających (zaworów 
bezpieczeństwa, manometrów itp.), które muszą być sprawne i gotowe do użycia. W przypadku zadziałania zaworu 
bezpieczeństwa mogą wydostać się niebezpieczne substancje do środowiska. Z tego powodu w pewnych warunkach 
użytkowania może być konieczne zastosowanie innych niż standardowe urządzeń zabezpieczających. System zasilania 
klienta i system redukcji ciśnienia powietrza muszą zapewniać natężenie przepływu niższe niż natężenie przepływu 
wylotowego zaworu bezpieczeństwa. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy producent musi 
zapewnić brak możliwości wytwarzania zbyt wysokiego ciśnienia lub wytworzenia się niedopuszczalnej próżni za 
pomocą urządzeń zabezpieczających.
Nie należy przekraczać pojemności użytkowej i ciężaru napełniania podanej na tabliczce znamionowej zbiornika. 
Temperatura otoczenia nie może przekraczać dopuszczalnej temperatury roboczej. Podczas pracy chronić przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem, zwłaszcza urządzenia zabezpieczające. Wynikiem źle wykonanej instalacji, 
nieodpowiedniego użytkowania - niezgodnego z wymogami  bezpieczeństwa, usunięcia niedozwolonych elementów 
zabezpieczenia, nie przeprowadzania konserwacji lub zmian konstrukcyjnych zbiornika  mogą być uszkodzenia ciała 
lub szkody majątkowe.

3 OGÓLNE ZASADY

3.1 Sterowanie specjalne
Jeżeli w wyniku modyfikacji nastąpiła zmiana eksploatacji, to z uwagi na możliwe zmiany w zbiorniku ciśnieniowym, można 
go uruchomić dopiero po sprawdzeniu przez dostawcę jego stanu i zgodności z przepisami bezpieczeństwa. Po osiągnięciu 
określonej liczby cykli (naprężeń), skontaktuj się z dostawcą, aby umówić się na następną procedurę. W przypadku, gdy 
dopuszczalne parametry pracy (dopuszczalne ciśnienie robocze, temperatura maksymalna, dopuszczalna eksploatacja) 
zostały przekroczone, zbiornik ciśnieniowy można uruchomić dopiero po zweryfikowaniu przez producenta jego stanu. 
Dotyczy to również przypadku, gdy zbiornik był narażony na działanie ognia.

Instrukcja obsługi i serwisu
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6 PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Zbiorniki ciśnieniowe mogą być używane wyłącznie z płynem lub pastą pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Rodzaj 
produktu, który można zastosować, musi spełniać kryteria opisane na tabliczce znamionowej oraz posiadać parametry 
opisane w rozdziale Dane techniczne. Zbiornik należy użytkować wyłącznie z danymi eksploatacyjnymi podanymi na 
tabliczce znamionowej oraz w rozdziale Dane techniczne. Producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za instalację 
będącą częścią dostawy, tj. za zbiornik ciśnieniowy i akcesoria. Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i precyzyjne użytkowanie zbiornika. Producent nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia materiałów spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem i/lub 
nieprawidłową instalacją lub konserwacją. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga uważnego przeczytania, 
zrozumienia i poszanowania wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

7  UŻYCIE NIEPRAWIDŁOWE

> Nie wolno zasilać  systemu trującymi, palnymi lub agresywnymi gazami. Absolutnie zabrania się zasilania zbiornika 
czystym tlenem, ponieważ armatura jest pokryta cienką warstwą smaru: NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU. Nie 
używać systemu z azotem w przypadku braku odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

> Zbiornik nie powinien być używany jako pojemnik do transportu materiałów.

> Nie pozostawiać produktu zbyt długo w zbiorniku.

> Nie używać zbiornika z produktami niekompatybilnymi z materiałem zbiornika i uszczelkami, które mogą powodować 
korozję lub ścieranie.

> Nie usuwać ani nie zasłaniać tabliczki znamionowej zbiornika.

> Nie modyfikować elementów konstrukcji zbiornika i akcesoriów.

> Akcesoria zamontowane na zbiorniku z funkcjami bezpieczeństwa nie mogą być modyfikowane lub wyłączane. Nie 
usuwać ani nie uszkadzać zaworu bezpieczeństwa. Chronić urządzenia zabezpieczające przed zanieczyszczeniami 
i zabrudzeniem.

8 UŻYWANIE ZBIORNIKA W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

8.1 Obszary zagrożone wybuchem
Operator musi zdecydować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które miejsca są obszarami zagrożonymi 
wybuchem. W przypadku wątpliwości co do definicji takich obszarów powinien skontaktować się z właściwymi władzami.

8.2 Przydatność systemu w obszarach zagrożonych wybuchem.
Zbiornik ciśnieniowy, którego dotyczy niniejszy dokument, nie jest urządzeniem w rozumieniu dyrektywy 94/9 / WE 
(ATEX) 3. Zbiornik, nawet użytkowany zgodnie z normami, w zależności od zastosowanego produktu może stwarzać 
zagrożenie wybuchem, dlatego akcesoria obecne na zbiorniku należy traktować jako urządzenia autonomiczne zgodnie 
z powyższą dyrektywą. W przypadku, gdy zbiornik jest używany w obszarze zagrożonym wybuchem i/lub produktami 
łatwopalnymi lub wybuchowymi, odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie dane techniczne i wszelkie certyfikaty 
odpowiadają normom ATEX, spoczywa na użytkowniku.

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE PT



9 INSTALACJA ZBIORNIKA
a) Ustawić lub zamocować zbiornik w taki sposób, aby uniemożliwić jego przemieszczanie się, co zagrozi jego funkcjonalności. Miejsce 

instalacji musi umożliwiać odpowiedni dostęp do obsługi, konserwacji i kontroli.
Instalację należy wykonać w taki sposób, aby w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania operatorzy lub osoby trzecie nie 

znajdowały się w niebezpieczeństwie. Należy przygotować niezbędne strefy ochronne.
b) Na obszarze co najmniej 5 metrów wokół zbiornika nie mogą pojawiać się: ogień, bezpośrednie światło słoneczne i dym. Materiały 

łatwopalne zwiększają ryzyko wybuchu lub pożaru w obszarze roboczym.
c) Klient musi zapewnić uziemienie systemu w celu zapewnienia ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi.
d) Klient musi zapewnić przyłącza do mieszadeł oraz jednostek pomiarowych i regulacyjnych (jeśli występują). Cała praca musi być 

wykonywane przez techników lub wykwalifikowany i upoważniony personel.
e) Dostarczone przez klienta rury i kształtki oraz połączenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i bezpiecznie wytrzymywać 

naprężenia mechaniczne, chemiczne i termiczne przewidziane przez tryb pracy.
f) Przed uruchomieniem należy oczyścić elementy zbiornika, które będą miały kontakt z produktem przy użyciu odpowiedniego 

detergentu.

10 PRACA ZE ZBIORNIKIEM
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Przy napełnianiu, czyszczeniu, konserwacji i naprawach należy zbiornik musi być całkowicie rozhermetyzowany.
Stosowanie rozpuszczalników lub detergentów na bazie chlorowcowanych węglowodorów i chlorku metylenu w kontakcie 
z elementami aluminiowymi lub ocynkowanymi może wywołać reakcje chemiczne. Może to spowodować ich utlenienie, w 
przypadkach skrajnych reakcji może dojść do wybuchu. Nie otwierać zbiornika do całkowitego obniżenia ciśnienia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ. W układach wyposażonych w mieszadła, przed otwarciem mieszadło należy wyłączyć i 
zapobiec przypadkowemu włączeniu. Jeśli istnieje ryzyko uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, należy nosić 
odzież ochronną i sprzęt ochrony dróg oddechowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

9.1 Model z czujnikiem niskiego poziomu (LLS)
Wewnętrzny pływak zbiornika sygnalizuje, poprzez normalnie 
zamknięty styk, że produkt w środku jest poniżej minimalnego 
poziomu. Na styk działa maksymalne napięcie 230 V i prąd 0,2 
A. Oto przykład zastosowania - światło zaświeci się gdy poziom 
płynu spadnie poniżej minimum.

Nigdy nie napełniać zbiornika powyżej jego objętości użytkowej. Zbiornik najprościej jest napełnić zdejmując górną pokrywę.
1 Wyjąć zbiornik ciśnieniowy
2 Otworzyć zawór kulowy i spuścić całe powietrze
3 Odkręcić 4 nakrętki motylkowe
4 Zdjąć pokrywę
5 Napełnić zbiornik
6 Zamknąć nakrętki motylkowe i dokręcić je na krzyż
7 Zamknąć zawór kulowy
8 Podłączyć stopniowo ciśnienie do zbiornika
Produkty, które są stosowane w zbiorniku mogą być dostarczany w beczkach lub w specjalnych jednorazowych suszach, 
można je również wlać bezpośrednio do zbiornika.

Napełnianie

Przed otwarciem zbiornika, należy upewnić się, że został rozhermetyzowany i że wszystkie przewody 
ciśnieniowe są zamknięte.

ALIMENTAZIONE
MAX 230V GALLEGGIANTE

CON CONTATTO NC

SEGNALAZIONE
0.2A 1

2

DOSTAWA
MAKS. 230 V PŁYWAK Z

KONTAKT NC

SYGNAŁ 
0,2A
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11 SYSTEM CZYSZCZENIA

> Przestrzegaj zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa podanych przez producenta używanego środka czyszczącego. 
Agresywne lub powodujące korozję środki czyszczące mogą powodować zagrożenie dla zdrowia.

> Podczas wszystkich prac związanych z czyszczeniem należy używać środków ochrony osobistej i środków ochrony dróg 
oddechowych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy.

> Podczas czyszczenia należy upewnić się, że wszelkie osady materiału nie zapalą się w kontakcie z używanymi narzędziami 
lub źródłami ciepła.

> Stosowanie materiałów łatwopalnych zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru w miejscu pracy.
> Do czyszczenia nie używaj twardych ani spiczastych przedmiotów, które mogłyby porysować powierzchnię.
> Używać wyłącznie detergentów, które w kontakcie z elementami zbiornika nie powodują reakcji chemicznych ani termicznych.
> Nigdy nie zanurzaj całkowicie zbiornika w kąpieli z rozpuszczalnikiem lub detergentem. W przeciwnym razie nie będzie już 

gwarantowane prawidłowe działanie elementów zbiornika, w szczególności elementów zabezpieczających.
> Do czyszczenia elementów zbiornika nie wolno używać produktów, które mogą powodować korozję.

1. Zamknij wlot i wylot powietrza zaworu kulowego (jeśli występuje).
2. Otwórz zawór odpowietrzający, obracając go w lewo.
3. Nie wolno otwierać zbiornika aż do całkowitego wypuszczenia powietrza z wnętrza.

10.3 Zakończenie eksploatacji

Czyszczenie należy przeprowadzać dopiero po obniżeniu ciśnienia w zbiorniku i odłączeniu 
przewodów.

Ciśnienie pozostające w zbiorniku należy spuszczać tylko przez zawór odpowietrzający. Nigdy 
nie spuszczać ciśnienia przez zawór bezpieczeństwa, pokrętła lub korek wlewu. 

10.2 Uruchomienie
1. Sprawdź, czy mocowania zbiornika są dobrze przykręcone (w szczególności złącze sprężonego powietrza 
i materiału). Przewód doprowadzający materiał należy wsunąć w ostrołukową złączkę do momentu dotknięcia dna 
zbiornika (lub puszki włożonej do zbiornika), podnieść go o kilka mm i dokręcić złączkę tak, aby zdeformować ostrołuk.
2. Sprawdź, czy wszystkie pokrętła mocujące pokrywę do zbiornika są dobrze dokręcone;
3. Upewnij się, że urządzenia zabezpieczające są w dobrym stanie.
4. Upewnij się, że zawór odpowietrzający jest zamknięty.
5. Obróć pokrętło regulatora ciśnienia w lewo do oporu.
6. Upewnij się, że dozownik (np. pistolet natryskowy) podłączony do zbiornika jest gotowy do użycia.
7. Zasil regulator ciśnienia pneumatycznego.
8. Wymuś otwarcie zaworu (zaworów) dozującego (dozujących), aby usunąć powietrze obecne w obwodzie.
9. Powoli przekręć pokrętło regulatora ciśnienia w prawo, aż manometr wskaże żądane ciśnienie. Gdy maksymalne 
ciśnienie ustawione przez zawór bezpieczeństwa zostanie przekroczone, ten otwiera się; w takim przypadku zmniejsz 
ciśnienie, obracając pokrętło regulatora ciśnienia w lewo.
Uwaga: aby uniknąć trudności w ustawieniu ciśnienia roboczego, należy ustawiać żądane ciśnienie zaczynając od 
niższej wartości.

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE PT



11.1 Czyszczenie do użytku w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

W przypadku gdy zbiornik używany jest w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, przed przystąpieniem do jego 
napełniania, w trakcie użytkowania oraz w trakcie czyszczenia należy zadbać o zapewnienie maksymalnej higieny.
Przestrzegaj przepisów prawnych dotyczących postępowania z produktami spożywczymi i farmaceutycznymi. Niewłaściwe 
lub niewystarczające czyszczenie może prowadzić do ryzyka infekcji, choroby lub zakażenia przez przetworzoną żywność 
lub produkt farmaceutyczny. Używaj tylko odpowiednich środków czyszczących, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, 
nadają się do użytku spożywczego lub farmaceutycznego. Podczas czyszczenia należy uważać, aby usunąć wszelkie 
pozostałości detergentu ze zbiornika. Stosować wyłącznie zbiorniki nie ulegające korozji.

12 KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

Czynności konserwacyjne

a) Regularnie w ustalonych odstępach czasu sprawdzaj części pełniące funkcję bezpieczeństwa, weryfikując ich dokładność 
podczas konserwacji. Częstotliwość kontroli i stopień dokładności muszą zostać ustalone przez operatora na podstawie 
własnego doświadczenia w zależności od rodzaju zastosowania, jednakże kontrole muszą być przeprowadzane co 
najmniej raz na 3 miesiące.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oceny harmonogramu konserwacji, należy 
skontaktować się z wyspecjalizowanym personelem. Sprawdzenie, czy zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo: przy 
zbiorniku pod ciśnieniem (min. 80-90% maksymalnego ciśnienia) obróć nakrętkę pierścieniową lub śrubę zabezpieczającą 
o kilka obrotów w lewo (w zależności od modelu) aż do otwarcia zaworu wydmuchowego. Ponownie zakręć nakrętkę lub 
śrubę, do oporu w prawo. Sprawdź, czy uszczelka lub pierścień bezpieczeństwa nie są uszkodzone. Odkręć manometr i 
skontroluj go za pomocą narzędzia odniesienia. Wymień natychmiast wszystkie uszkodzone lub niedziałające elementy 
zabezpieczające na oryginalne.
b) Regularnie sprawdzaj działanie regulatora ciśnienia
c) Regularnie sprawdzaj działanie wlotu i wylotu zaworu kulowego.
d) Sprawdź, czy na ścianach zbiornika nie ma śladów korozji lub ścierania. W przypadku zużycia ścian wyłączyć zbiornik 
z eksploatacji.

Wszystkie elementy pełniące funkcje zabezpieczające i elementy poddawane ciśnieniu należy wymieniać na oryginalne 
części zamienne.

Inspekcja (powtarzające się kontrole)

a) Należy przestrzegać terminów kontroli, terminowo kontaktować się z kompetentnym personelem monitorującym.
b) Po osiągnięciu liczby cykli obciążeniowych wskazanej w danych technicznych należy powiadomić uprawnioną jednostkę.
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Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie, bez powiadomienia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w niniejszym 
podręczniku. Ilustracje nie są wiążące.
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