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Introduktion och säkerhet

Introduktion och säkerhet
Nivåer för säkerhetsmeddelanden
Definitioner

Nivåer för säkerhetsmeddelanden Indikation
En farlig situation som, om den inte undviks, leder
till dödsfall eller allvarliga personskadorFARA:

En farlig situation som, om den inte undviks,
VARNING: leder till dödsfall eller allvarliga personskador

En farlig situation som, om den inte undviks,
VIKTIGT: kan leda till lindriga eller måttliga personskador

Risk för elektriska stötar om anvisningarna inte
Elektrisk fara: följs noggrant

• En situation som, om den inte undviks,
ANMÄRKNING: kan leda till ett oönskat resultat eller

tillstånd
• Användning utan risk för personskador

Hälsa och säkerhet
Allmänna säkerhetsåtgärder

Denna produkt är konstruerad och tillverkad med metoder och material av hög kvalitet som
uppfyller alla gällande branschstandarder. Produkten får endast användas som rekommende-
rats av en ITT-ingenjör.

VARNING:
• Felaktig tillämpning av ventilen kan resultera i personskador eller skador på egendom. Välj

ventiler och ventilkomponenter av lämpliga material och se till att de är förenliga med dina
specifika prestationskrav. Felaktig tillämpning av produkten inkluderar men är inte
begränsat till:
• Överskridande av märktryck eller märktemperatur
• Underlåtenhet att underhålla produkten enligt rekommendationerna
• Användning av produkten för att innesluta eller kontrollera media som är oförenligt med

kontruktionsmaterialen
• Korrekt inneslutning och skydd från farliga media måste tillhandahållas av slutanvända-

ren för att skydda anställda och miljön från utflöde från ventilen.

Kvalifikationer och utbildning
Personal som ansvarar för montering, drift, inspektion och underhåll av ventilen måste ha
lämplig utbildning. Det rörelsedrivande företaget måste utföra följande åtgärder:

• Definiera ansvar och kompetens för all personal som hanterar denna utrustning.
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Introduktion och säkerhet

• Tillhandahålla instruktioner och utbildning.
• Se till att personalen förstår innehållet i bruksanvisningarna.

Instruktioner och utbildning kan genomföras av antingen ITT eller återförsäljaren av ventilen
efter det rörelsedrivande företagets beslut.

Risker med bristande efterlevnad
Underlåtenhet att följa alla säkerhetsföreskrifter kan leda till följande:

• Dödsfall eller allvarlig skada på grund av elektrisk, mekanisk eller kemisk påverkan
• Miljöskada på grund av läckage av farliga material
• Produktskada
• Skada på egendom
• Förlust av alla skadeståndsanspråk

Säkerhetsföreskrifter för drift
Var medveten om följande säkerhetsföreskrifter när produkten används:

• Lämna inte varma eller kalla komponenter på produkten utan skydd mot kontakt om de
utgör en fara.

• Ta inte bort kontaktskyddet för rörliga delar när produkten är i drift. Använd aldrig
produkten utan installerat kontaktskydd.

• Häng inte föremål från produkten. Alla tillbehör måste var ordentligt eller permanent
fastsatta.

• Använd inte produkten som ett steg eller handtag.
• Måla inte över identifieringsetiketten, varningar, meddelanden eller andra identifierings-

märken förknippade med produkten.

Säkerhetsföreskrifter för underhåll
Var medveten om följande säkerhetsföreskrifter när underhåll utförs på produkten:

• Produkten måste saneras om den har utsätts för skadliga ämnen såsom frätande
kemikalier.

• Du måste omedelbart installera och återaktivera all skyddsutrustning vid avslutat arbete.

Användning av icke godkända delar
Ombyggnad eller modifiering av produkten är endast tillåtet efter samråd med ITT. Originalde-
lar och tillbehör som godkänts av ITT tjänar till att upprätthålla säkerheten. Användning av icke-
originaldelar från ITT kan upphäva tillverkarens ansvar för konsekvenserna. ITT-delar får inte
användas tillsammans med produkter som inte levererats från ITT eftersom felaktig använd-
ning kan upphäva allt ansvar för konsekvenserna.

Oacceptabla driftslägen
Den operativa tillförlitligheten för denna produkt kan endast garanteras när den används på
avsett sätt. Driftsgränserna som anges på identifieringsetiketten och i databladet får inte under
några omständigheter överskridas. Kontakta ITT för specifika anvisningar om identifieringseti-
ketten saknas eller är sliten.
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Transport och förvaring

Transport och förvaring
Riktlinjer för hantering och uppackning

VIKTIGT:
Följ alltid gällande standarder och föreskrifter angående förebyggande av olycksfall vid
hantering av produkten.

VARNING: Ventilen levereras med det termiska kompensationssystemet urkopplat. Dra åt
ventilhuven enligt bruksanvisningen innan ventilen trycksätts. För mer information gå till
www.engvalves/envizion.html eller kontakta ITT på 717-509-2200.

Riktlinjer för hantering
Följ dessa riktlinjer när produkten hanteras för att förhindra skador:

• Var försiktig vid hantering av produkten.
• Låt skyddslock och höljen sitta kvar på produkten tills installationen.

Riktlinjer för uppackning
Följ dessa riktlinjer när produkten packas upp:
1. Inspektera paketet för att se om några delar är skadade eller saknas vid leverans.
2. Anteckna eventuella delar som är skadade eller saknas på kvittot och fraktsedeln.
3. Om det är någonting som inte är i sin ordning ska du skicka med transportföretaget ett

garantianspråk.

Krav på förvaring, avyttring och returnering
Förvaring

Förvara produkten på följande sätt om du inte installerar den omedelbart efter leverans:
• Förvara produkten i ett torrt rum som håller en konstant temperatur.
• Se till att produkterna inte staplas ovanpå varandra.

Avyttring
Avyttra produkten och associerade komponenter i enlighet med statliga och lokala förordning-
ar.

Returnering
Se till att följande krav uppfylls innan du returnerar en produkt till ITT:

• Kontakta ITT för specifika anvisningar om hur produkten ska returneras.
• Rengör ventilen från allt farligt material.
• Fyll i ett datablad för materialsäkerhet eller ett processdatablad för eventuell processvät-

ska som kan finnas kvar i ventilen.
• Skaffa ett materialreturtillstånd från fabriken.
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Produktbeskrivning

Produktbeskrivning
Allmän beskrivning

Brytarpaketet erbjuds med ett komplett utbud av mekaniska brytare och lägesbrytare för att
möta dina elektriska specifikationer och styrsystemspecifikationer. Brytarpaketet kan monteras
på Advantage- och Advantage Piston Actuator-serierna med pneumatiska manöverdon.

Brytaridentifiering
Brytaretiketter

Bild nr: 1 VSPS48

Bild nr: 2 VSPG30

Bild nr: 3 VSPN

Bild nr: 4 VSPZ

Bild nr: 5 VSPP

Bild nr: 6 VSPS240
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Produktbeskrivning

Bild nr: 7 VSP+G

Bild nr: 8 VSP+P

Bild nr: 9 VSP+S

Typ av brytare
Tabell nr: 1 Typ av brytare
Kod Typ Beskrivning
VSPS48 Mekanisk 3-tråds, silverkontakter 48 V
VSPG30 Mekanisk 3-tråds, guldkontakter 30 V
VSPN Lägesbrytare 2-tråds Namur (normalt stängd)
VSPZ Lägesbrytare 2-tråds "Z" (programmerbar NO/

NC)
VSPP Induktiv lägesbrytare 3-tråds (PNP, normalt öppen)
VSPS240 Mekanisk silverkontakter 240 V

Brytartyp VSP+
Tabell nr: 2 Brytartyp VSP+
Beställnings Typ av Brytrkonakt/ Ampere Spänning Autokalibreri Lysdiod med
kod brytare utsignal ng hög

synlighet
VSP+G Mekanisk Guld SPDT 100 mA 24VDC x x
VSP+S Mekanisk Silver SPDT 6 mA 24VDC x x
VSP+N Lägesbrytare 2-tråds Na- 1 mA 24VDC x Ej tillämpligt

mur
VSP+P Lägesbrytare 3-tråds PNP 200 mA 24VDC x x
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Installation

Installation
Montera brytarpaketet på manöverdonet

1. Förbered manöverdonet för brytaren:
a) Avlägsna de fyra skruvarna i rostfritt stål på manöverdonets övre hölje.
b) Placera ventilen i öppet läge.
c) Ta bort plastpluggen från indikeringsspindeln.

2. Skjut av brytarens delmontering från brytaradaptern.

ANMÄRKNING:
Skada inte insidan av brytaren (särskilt de mekaniska brytarspakarna).

3. Skjut brytarmanöverdonets spindel genom brytaradaptern tills 10-24 UNC-gängorna syns.
4. Applicera blå Loctice nr 242 till 10-24 UNC-gängorna.
5. Trä in brytarmanöverdonets spindel i indikeringsspindeln tills den ligger an mot ansatsen.
6. Säkra brytaradaptern till manöverdonets övre hölje genom att dra åt de fyra insexskruvarna

till 5 in-lbs (0,56 Nm).
7. Skjut ned brytarens delmontering över brytaradaptern och placera ledningsröringången på

lämpligt ställe.

ANMÄRKNING:
Skada inte insidan av brytaren (särskilt de mekaniska brytarspakarna).

8. Tryck brytarens delmontering nedåt och dra åt stoppskruven som sitter på sidan av det
nedre huset så att enheten låses fast.
Brytaradaptern har två gjutna försänkningar. Placera stoppskruven i ett av dessa hål för
maximalt vridmotstånd.
Stoppskruvens vridmoment får inte överstiga 5 in-lbs (0,56 Nm).

9. Ta bort brytarpaketets övre hölje.
10. Dra fältledningar och ledningsrör till brytarpaketet.

Mer information finns i Kopplingsschema i denna handbok.
11. Kontrollera att brytarna fungerar korrekt genom att aktivera och avaktivera ventilen.

Mer information finns i Ställa in brytaren i denna handbok.
12. Tryck ned anslutningsplinten på fästet tills översidan av anslutningsplinten är ungefär i höjd

med översidan av hopkopplingsfästet.
13. Skruva fast brytarpaketets övre hölje.

Kontrollera att O-ringen sitter i spåret.

Montera brytarpaketet på manöverdonet - endast VSP+
1. Förbered manöverdonet för brytaren:

a) Avlägsna de fyra skruvarna i rostfritt stål på manöverdonets övre hölje.
b) Placera ventilen i öppet läge.
c) Ta bort plastpluggen från indikeringsspindeln.

2. Skjut av brytarens delmontering från brytaradaptern.

ANMÄRKNING:
Skada inte insidan av brytaren (särskilt de mekaniska brytarspakarna).

3. Skjut brytarmanöverdonets spindel genom brytaradaptern tills 10-24 UNC-gängorna syns.
4. Applicera blå Loctice nr 242 till 10-24 UNC-gängorna.
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Installation

5. Trä in brytarmanöverdonets spindel i indikeringsspindeln tills den ligger an mot ansatsen.
6. Säkra brytaradaptern till manöverdonets övre hölje genom att dra åt de fyra insexskruvarna

till 5 in-lbs (0,56 Nm).
7. Skjut ned brytarens delmontering över brytaradaptern och placera ledningsröringången på

lämpligt ställe.

ANMÄRKNING:
Skada inte insidan av brytaren (särskilt de mekaniska brytarspakarna).

8. Tryck brytarens delmontering nedåt och dra åt stoppskruven som sitter på sidan av det
nedre huset så att enheten låses fast.
Brytaradaptern har två gjutna försänkningar. Placera stoppskruven i ett av dessa hål för
maximalt vridmotstånd.
Stoppskruvens vridmoment får inte överstiga 5 in-lbs (0,56 Nm).

9. Ta bort brytarpaketets övre hölje.
10. Dra fältledningar och ledningsrör till brytarpaketet.

Mer information finns i Kopplingsschema i denna handbok.
11. Installera de två brytarmålen på brytarstången.

ANMÄRKNING:
Sidan med plast visar pilar som pekar nedåt för varje mål.

12. När ventilen är stängd, skjut det nedre målet hela vägen nedåt tills det träffar stoppet på
fästet.

13. Skjut det övre målet uppåt tills det sitter direkt under den övre avfasningen på
brytarstången eller tills de träffar det övre stoppet.

14. Öppna ventilen.
15. Kontrollera att brytarna fungerar korrekt genom att aktivera och avaktivera ventilen.

Mer information finns i Ställa in brytaren i denna handbok.
16. Tryck ned anslutningsplinten på fästet tills översidan av anslutningsplinten är ungefär i höjd

med översidan av hopkopplingsfästet.
17. Skruva fast brytarpaketets övre hölje.

Kontrollera att O-ringen sitter i spåret.
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Drift

Drift
Riktlinjer för användning av brytare

• Brytarpaketet går inte att autoklaveras.
• Maximal brytartemperatur är 140 ºF (60 ºC).
• Brytare och positionerare kan inte användas tillsammans.
• För brytarpaketmodeller som innehåller mekaniska snäppbrytare kan kontakterna "studsa"

under drift. Denna karaktäristik kan elimineras genom elektriska filter eller programvara.
Kontakta ITT för mer information.

Value Switch Package (VSP och VSP+) Installations- och driftshandbok 9



Underhåll

Underhåll
Montera brytarpaketet

Anvisningarna gäller för montering av brytarpaketet efter service eller reparation.
Kontrollera att alla O-ringar sitter på brytaradaptern och är smorda med Dow 111.
1. Skjut brytarmanöverdonets spindel genom brytaradaptern tills 10-24 UNC-gängorna syns.
2. Applicera blå Loctice nr 242 till 10-24 UNC-gängorna.
3. Trä in brytarmanöverdonets spindel i indikeringsspindeln tills den ligger an mot ansatsen.
4. Säkra brytaradaptern till manöverdonets övre hölje genom att dra åt de fyra insexskruvarna

till 5 in-lbs (0,56 Nm).
5. Trä på de lämpliga brytarmanöverdonen på brytarmanöverdonets spindel.
6. Positionera det stängda brytarmanöverdonet cirka 0,14 tum (3,6 mm eller 4 varv) från slutet

av gängorna och positionera det öppna brytarmanöverdonet cirka 0,25 tum (6,4 mm eller 7
varv) under toppen av brytarmanöverdonets spindel.
Dra inte åt stoppskruven.

7. Ta bort brytarpaketets övre hölje.
8. Skjut ned brytarens delmontering över brytaradaptern och placera ledningsröringången på

lämpligt ställe.

ANMÄRKNING:
Skada inte insidan av brytaren (särskilt de mekaniska brytarspakarna).

9. Tryck brytarens delmontering nedåt och dra åt stoppskruven som sitter på sidan av det
nedre huset så att enheten låses fast.
Brytaradaptern har två gjutna försänkningar. Placera stoppskruven i ett av dessa hål för
maximalt vridmotstånd.
Stoppskruvens vridmoment får inte överstiga 5 in-lbs. (0,56 Nm).

10. Dra fältledningar och ledningsrör till brytarpaketet.
Mer information finns i Kopplingsschema i denna handbok.

11. Kontrollera att brytarna fungerar korrekt genom att aktivera och avaktivera ventilen.
Mer information finns i Ställa in brytaren i denna handbok.

12. Tryck ned anslutningsplinten tills översidan av anslutningsplinten är ungefär i höjd med
översidan av hopkopplingsfästet.

13. Skruva fast brytarpaketets övre hölje.
Kontrollera att O-ringen sitter i spåret.

Montera brytarpaketet - endast VSP+
Anvisningarna gäller för montering av brytarpaketet efter service eller reparation.
Kontrollera att alla O-ringar sitter på brytaradaptern och är smorda med Dow 111.
1. Skjut brytarmanöverdonets spindel genom brytaradaptern tills 10-24 UNC-gängorna syns.
2. Applicera blå Loctice nr 242 till 10-24 UNC-gängorna.
3. Trä in brytarmanöverdonets spindel i indikeringsspindeln tills den ligger an mot ansatsen.
4. Säkra brytaradaptern till manöverdonets övre hölje genom att dra åt de fyra insexskruvarna

till 5 in-lbs (0,56 Nm).
5. Trä på de lämpliga brytarmanöverdonen på brytarmanöverdonets spindel.
6. Positionera det stängda brytarmanöverdonet cirka 0,14 tum (3,6 mm eller 4 varv) från slutet

av gängorna och positionera det öppna brytarmanöverdonet cirka 0,25 tum (6,4 mm eller 7
varv) under toppen av brytarmanöverdonets spindel.
Dra inte åt stoppskruven.

7. Ta bort brytarpaketets övre hölje.
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Underhåll

8. Skjut ned brytarens delmontering över brytaradaptern och placera ledningsröringången på
lämpligt ställe.

ANMÄRKNING:
Skada inte insidan av brytaren (särskilt de mekaniska brytarspakarna).

9. Tryck brytarens delmontering nedåt och dra åt stoppskruven som sitter på sidan av det
nedre huset så att enheten låses fast.
Brytaradaptern har två gjutna försänkningar. Placera stoppskruven i ett av dessa hål för
maximalt vridmotstånd.
Stoppskruvens vridmoment får inte överstiga 5 in-lbs. (0,56 Nm).

10. Dra fältledningar och ledningsrör till brytarpaketet.
Mer information finns i Kopplingsschema i denna handbok.

11. Installera de två brytarmålen på brytarstången.

ANMÄRKNING: Sidan med plast visar pilar som pekar nedåt för varje mål.

12. När ventilen är stängd, skjut det nedre målet hela vägen nedåt tills det träffar stoppet på
fästet.

13. Skjut det övre målet uppåt tills det sitter direkt under den övre avfasningen på
brytarstången eller tills de träffar det övre stoppet.

14. Öppna ventilen.
15. Kontrollera att brytarna fungerar korrekt genom att aktivera och avaktivera ventilen.

Mer information finns i Ställa in brytaren i denna handbok.
16. Tryck ned anslutningsplinten tills översidan av anslutningsplinten är ungefär i höjd med

översidan av hopkopplingsfästet.
17. Skruva fast brytarpaketets övre hölje.

Kontrollera att O-ringen sitter i spåret.

Ställa in brytaren - VSP-modeller
VIKTIGT:
Kortslut inte den induktiva lägesbrytaren genom att ansluta den direkt till en strömkälla.
Irreparabel och omedelbar skada kan uppstå på brytaren.

ANMÄRKNING:
Ett stängt brytarmanöverdon får aldrig träffa adaptern i det stängda läget med huset
fastmonterat.

Brytarpaketet förinställs i fabriken. Endast en minimal inställning krävs för anpassning till
manöverdonet.
1. Ta bort brytarpaketets övre hölje.
2. Kontrollera att brytarpaketets låsskruv sitter ordentligt på plats.
3. Placera ventilen i helt öppet läge.
4. Anslut en lämplig testapparat till plintarna för den öppna brytaren.

Typ av brytare Testapparat
Mekanisk Traditionell voltmeter
Lägesbrytare Induktiv närhetstestare (t.ex. Pepperl+Fuch’s mo-

dell nr 1-1305)
Induktiv lägesbrytare Aktivera med rätt last och matningsspänning
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Underhåll

5. Skruva det övre brytarmanöverdonet två varv förbi den första brytarindikering och lås fast
den med stoppskruven på brytarmanöverdonet.

6. Sätt ventilen i helt stängt läge och anslut lämplig testapparat till plintarna för den stängda
brytaren.
Typ av brytare Testapparat
Mekanisk Traditionell voltmeter
Lägesbrytare Induktiv närhetstestare (t.ex. Pepperl+Fuch’s mo-

dell nr 1-1305)
Induktiv lägesbrytare Aktivera med rätt last och matningsspänning

7. Skruva det nedre brytarmanöverdonet två varv förbi den första brytarindikering och lås fast
den med stoppskruven på brytarmanöverdonet.

8. Sätt tillbaka brytarpaketets övre hölje.

Ställa in brytaren - VSP+-modeller (med kretskort)
VIKTIGT:
Kortslut inte den induktiva lägesbrytaren genom att ansluta den direkt till en strömkälla.
Irreparabel och omedelbar skada kan uppstå på brytaren.

ANMÄRKNING:
Ett stängt brytarmanöverdon får aldrig träffa adaptern i det stängda läget med huset
fastmonterat.

Brytarpaketet förinställs i fabriken. Endast en minimal inställning krävs för anpassning till
manöverdonet.
1. Anslut 24 VDC till plint 1 (+) och plint 2 (-)
2. Stäng ventilen.
3. När ventilen är i stängt läge ska den GRÖNA LYSDIODEN lysa och avläsningen med en

voltmeter på plint 4 ska vara 24 VDC.
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