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Vertaling

Series
V   VF   VM   VMC   VMCE   VMF   VMP   VT

Ex-Series
VX   VFX   VMX   VMCX   VMCEX   VMFX   VMPX   VTX
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voor luchtbediende slangafsluiters

Met deze bedienings- en montagehandleiding kunt u de 
luchtbediende slangafsluiters van AKO, hierna slangafslui-
ters genoemd, veilig inbouwen en veilig in gebruik nemen. 
Gelieve eerst deze veiligheidsinstructies te lezen en na te 
leven en tevens de bedienings- en montagehandleiding in 
acht te nemen.

1. Veiligheidsinstructies
Installatie, onderhoud en inbedrijfstelling mogen uitsluitend door 
opgeleid deskundig personeel of door personeel uitgevoerd wor-
den dat door de exploitant hiervoor is aangewezen. Een exem-
plaar van de bedienings- en montagehandleiding met veiligheid-
sinstructies moet voor het bedienings- en onderhoudspersoneel 
altijd bij de hand zijn.

WAARSCHUWING: Pletgevaar
Bij het sluiten van de slangafsluiter kunnen er ern-
stige letsels veroorzaakt worden.

 Î Steek geen handen of andere lichaamsdelen in de ope-
ning. 

 Î Tref maatregelen om uit te sluiten dat men vingers of 
handen in het binnenste van de slangafsluiter kan ste-
ken.

 Î Breng indien nodig waarschuwingsbordjes aan.

Opmerking
De slangafsluiterconfiguratie (materialen van de 
afzonderlijke delen bijv. manchet) moet geschikt 
zijn voor het betreffende bedrijfsmedium.

Opmerking
De documentatie is op grond van actualisaties 
voortdurend onderrheving aan veranderingen.
Geldig is de actuele versie, deze vindt u onder 
www.slangafsluiters.nl.

Neem de slangafsluiter alleen in geïnstalleerde hoedanigheid in 
gebruik (bijv. in een buisleiding).

Gebruik als stuurmedium droge, olievrije en gefilterde perslucht 
om corrosie en beschadigingen aan de slangafsluiter en de man-
chet te voorkomen. 

Bij storingen of beschadiging van de slangafsluiter moet de stu-
urdruk onmiddellijk afgesloten en de slangafsluiter van alle druk 
ontlast worden. De stuurdrukaansluiting mag niet onder druk ver-
wijderd worden. Demonteer de slangafsluiter uitsluitend in druk-
loze hoedanigheid.

Indien nodig moet door de exploitant bij hoge tem-
peraturen een aanraakbeveiliging aangebracht en 
gekenmerkt worden. Eventuele waarschuwingen als 
bijv. “heet oppervlak” moet op de slangafsluiter aan-

gebracht worden.  

Opmerking 
Instabiele gassen mogen niet als transportmedium 
gebruikt worden.

  
WAARSCHUWING! Contaminatiegevaar
Wanneer de mof door temperatuur boven zijn ma-
ximale gebruiksgrens (ook brand) wordt vernield, 

 Î wordt het transportmedium mogelijk besmet 
(er komen giftige gassen vrij). Bovendien werkt de 

pneumatische slangafsluiter dan niet meer.
 Î Voorkom mogelijke gevolgschades van interne veilig-

heidsmaatregelen van de volledige installatie die resul-
teren uit de risicobeoordeling van de volledige instal-
latie. De exploitant dient deze risicobeoordeling op te 
stellen en te documenteren.

 Î Zorg ervoor dat besmet transportmedium niet in omloop 
komt en dat het volgens de plaatselijke en nationale 
voorschriften wordt afgevoerd.

 Î Vervang de vernielde, pneumatische slangafsluiter.
 Î In het geval van gevaarlijke, explosieve of giftige pomp-

media moeten passende beschermingsmaatregelen 
worden genomen om vrijkomen in de buitenlucht te 
voorkomen.

Opmerking
Bij manchetbreuk kan het pompmedium in de re-
geldrukleiding of regelcomponenten (bijv. magne-
etventiel, proportioneel regelventiel, enz.) worden 

geperst en schade veroorzaken. 
Het pompmedium kan eventueel via de regelcomponenten in 
de buitenlucht vrijkomen.

Opmerking
Wanneer de pneumatische slangafsluiter door 
condensvorming en/of lage temperaturen bevriest, 
werkt deze niet meer.

 Î Voorkom mogelijke gevolgschades van interne veilig-
heidsmaatregelen van de volledige installatie die resul-
teren uit de risicobeoordeling van de volledige instal-
latie. De exploitant dient deze risicobeoordeling op te 
stellen en te documenteren.

 Î Verwarm de pneumatische slangafsluiter eventueel.
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Opmerking
Bij sterke temperatuurverschillen tussen omge-
ving, stuurmedium en bedrijfsmedium kan zich in 
de ruimte van het stuurmedium condenswater vor-

men. Dat kan in de stuurdrukleiding terechtkomen en moet 
gecontroleerd afgelaten/weggedaan worden.

In geval van een brand moet de exploitant de slangafsluiter druk-
loos schakelen zodat beschadigde slangafsluiters niet kunnen 
ontploffen.

De maximum druk- en temperatuurvermeldingen op het type-
plaatje moeten in acht genomen en nageleefd worden. In de stu-
urdrukleiding moet een drukregelaar/drukbegrenzer gemonteerd 
en op de te berekenen druk ingesteld worden.

Optimale stuurdruk (berekeningsvoorbeeld) 
Bedrijfsdruk (transportdruk)  3,0 bar
∟Overdruk (neg. of pos.) /relatieve druk 
+ Verschildruk (zie typeplaatje)   2,5 bar 

                = In te stellen optimale stuurdruk 5,5 bar

Opmerking
Bij terugkerende tests en keuringen (bijv. in de zin 
van bedrijfsveiligheid/Arbo-wetgeving) moeten de 
behuizingen met water worden gevuld, omdat niet 

de manchet, maar de behuizing de drukvoerende component 
is. De testdruk 1,43 x max. stuurdruk (DGRL) en de testduur 
tot DN150 = 60sec en dan 120sec (EN12266) mag niet over-
schreden worden.

Bijzondere voorwaarden en veiligheidsinstructies 
voor de toepassing in explosiegevaarlijke omgevin-
gen

Installatie, onderhoud en inbedrijfstelling moet 
door een met explosiebescherming belaste per-
soon bewaakt en gecontroleerd worden. 

De pneumatisch bediende slangafsluiter dient in de explosieb-
eveiligingsdocumenten van het bedrijf te worden opgenomen.

De op het typeplaatje aangegeven aanduiding is maatgevend 
voor de toepassing van de slangafsluiter.

       
 Voorbeeld: Ex-slangafsluiter      Voorbeeld: ATEX-slangafsluiter

Ex-slangafsluiters: 
Voor ex-zone 0;1;2 en 20;21;22 zijn de volgende niet aan 
ATEX onderworpen slangafsluiters geschikt:

Serie:      VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX
Manchettype:      Mxxx.xxLF
Aansluitinguitvoeringtype:   10 (staal)
(materiaal)     33 (aluminium)
            niet voor apparaatgroep I 
            Mijnbouw 
      50 (RVS) 
      73 (POM)
Behuizingtype:      10 (staal)
(materiaal)     50 (RVS) 
      73 (POM)

ATEX-slangafsluiters:
Voor ex-zone 1;2 en 21;22 zijn de volgende aan ATEX onder-
worpen slangafsluiters geschikt:

Serie:      VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX
Manchettype:     Mxxx.xxLF
Aansluitinguitvoeringtype:    50 (RVS) 
(materiaal)     31 (aluminium met staal)  
         35 (aluminium met RVS) 
Behuizingtype:        30 (aluminium)
(materiaal)
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Identificatie volgens ATEX RL 2014/34/EU

  I M2 II 2GD IIC TX
Legenda:

  Zeshoekig symbool 
  (geeft de specifieke aanduiding voor 
  explosiebeveiliging weer)

I  Apparaatgroep I 
  (producten voor mijnbouw)

M2  Apparaatcategorie M2 
  
II  Apparaatgroep II 
  (producten die niet in de mijnbouw worden 
  ingezet)

2  Apparaatcategorie 2 
  (de slangafsluiter is geschikt voor ex-zone 
  1/21 en 2/22)

GD  Gevaartype GD 
  (de slangafsluiter is geschikt voor gebruik in  
  atmosferen met gas (damp/mist) en stof)
 

IIC  Explosiegroep IIC 
  (de atmosfeer buiten en binnen moet door de  
  exploitant worden ingedeeld)  

TX  Temperatuurklasse TX 
  (de temperatuursklasse wordt door de exploitant  
  zelf vastgelegd) 

Identificatie volgens ISO 80079-36

Ex h Mb
Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex h IIC T120°C Db
Legenda:

Ex  Ex-symbool 
h  Niet-elektrische apparaten voor gebruik  
  in atmosferen waar explosiegevaar  
  heerst
Mb  EPL*
  M -> Apparaatgroep I 
          (producten voor Ex-zones in de mijnbouw)
  b -> Level b = ATEX-apparaatcategorie M2

IIC  Type gasatmosferen waar explosiegevaar  
  heerst
  II -> Subgroep bij apparaatgroep II voor gassen, 
         dampen, nevel
  C -> Level C = gassen zoals waterstof

T6...T4  Temperatuurklasse resp. max. 
  oppervlaktemperatuur 
  T6 = 85°C, T4 = 135°C
  (de temperatuurklasse wordt door de 
  exploitant zelf vastgelegd)

Gb  EPL*
  G -> Apparaatgroep II (producten voor Ex-zones 
          door gassen, dampen, nevel)
  b -> Level b = apparaatcategorie 2G, de 
         slangafsluiter is geschikt voor 
         Ex-zone 1 en 2

IIIC  Type stofatmosferen waar 
  explosiegevaar heerst
  III -> Subgroep bij apparaatgroep III voor stof
  C -> Level C = ontvlambare, zwevende deeltjes, 
          niet geleidend stof en geleidend stof

T120°C Max. oppervlaktemperatuur
Db  EPL*
  D -> Apparaatgroep III 
         (producten voor Ex-zones door stof)
  b -> Level b = apparaatcategorie 2D, de 
         slangafsluiter is geschikt voor 
         Ex-zone 21 en 22

Omgevingstemperatuur

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C     Omgevingstemperatuur 
          Ta (oder auch Tamb)

Voor de componenten van andere fabrikanten zoals bijv. druk-
meters of andere uitrustingsonderdelen/toebehoren moeten 
eigen conformiteitsbeoordelingen conform ATEX 2014/34/EU 
resp. 94/9/EG van de desbetreffende fabrikanten aanwezig 
zijn.
De gegevens van de fabrikanten met het oog op de aandui-
ding X dienen in acht te worden genomen.
Eventueel moet bij de elektrische installatie VDE0165 worden 
nageleefd.

EX-slangafsluiters (zonder aluminium in het mediumgebied) 
kunnen in principe bij alle transportsnelheden worden gebru-
ikt. Hierbij moet echter (door middel van een zeefplaat, ma-
gneetfiltersysteem of een andere methode) zijn gewaarborgd 
dat er geen staal of andere stoffen die vonken vormen, in het 
transportmedium aanwezig zijn.

Slangafsluiters met afsluiteraansluitstukken van:
 Î (33) Aluminium: 

• Het transportmedium mag geen roestige staaldeeltjes 
bevatten.

• Kunnen in principe bij alle transportsnelheden worden 
gebruikt. Hierbij moet echter (door middel van een zeef-
plaat, magneetfiltersysteem of een andere methode) 
zijn gewaarborgd dat er geen staal of andere stoffen 

* EPL (Explosion Protection Level = Apparaatbeveiligingsniveau onder ATEX-apparaatcategorie)
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die vonken vormen, in het transportmedium 
aanwezig zijn.

• Als niet kan worden gewaarborgd dat het 
transportmedium geen stoffen bevat die 
vonken vormen (bijv. metalen deeltjes), mag de Ex-
slangafsluiter tot en met een transportsnelheid van ≤ 15 
m/sec worden gebruikt. 

 Î (31) Aluminium met stalen bus en/of 
       (35) Aluminium met roestvrijstalen bus en/of
       (50) Roestvrij staal:

• Kunnen in principe bij alle transportsnelheden worden 
gebruikt. Hierbij moet echter (door middel van een zeef-
plaat, magneetfiltersysteem of een andere methode) 
zijn gewaarborgd dat er geen staal of andere stoffen die 
vonken vormen, in het transportmedium aanwezig zijn.

• Als niet kan worden gewaarborgd dat het transportme-
dium geen stoffen bevat die vonken vormen (bijv. me-
talen deeltjes), mag de Ex-slangafsluiter tot en met een 
transportsnelheid van ≤ 1 m/sec worden gebruikt. 

 Î (73) elektrostatisch geleidbaar kunststof (POM):
• Kunnen in principe bij alle transportsnelheden worden 

gebruikt. 

De Ex-slangafsluiter van aluminium is aan de buitenkant 
geëpoxeerd/gelakt. De poedercoating/lak dient periodiek te 
worden gecontroleerd en eventueel te worden hersteld. De 
maximale coatingdikte bedraagt 200 µm en dient te worden 
nageleefd. Ook door een extra aangebrachte laklaag mag de 
laagdikte van 200 µm niet worden overschreden. 
Vrij kloppen op de afsluiter met een hamer o.i.d. is niet toe-
gestaan. 
Daarbij zijn wrijvings- en slagvonken niet te verwachten.

De vloeistoffen aan de binnenzijde mogen de eigenschappen 
van de manchetten en de flensbussen zoals elektrostatische 
afleidbaarheid of resistentie niet beïnvloeden.

Alle gemonteerde elektrische apparaten als bijv. magneet-
kleppen, drukschakelaars en snelontluchters moeten voor de 
gebruikte ex-zone geschikt zijn en een geldige fabrikantenver-
klaring of conformiteitsbeoordeling voor het gebruik in ex-zo-
nes hebben. Toebehoren zonder toelating voor de EX-zone 
mag niet in een EX-atmosfeer worden gemonteerd.

Als stuurmedium mogen alleen stoffen gebruikt worden die 
geen explosiegevaar kunnen veroorzaken. De exploitant moet 
er rekening mee houden dat eventueel toegepaste pneuma-
tische of kunststof slangen (bijv. leidingen) elektrostatisch af-
leidbaar (<10^6 Ohm) moeten zijn.

De slangafsluiters moeten voldoende met de geleidbare en 

geaarde buis worden verbonden. De slangafsluiter moet in de 
potentiaalvereffening worden opgenomen (ten minste 4 mm² 
koperen strook bij onbeschermde ligging). Om de aarding aan 
te sluiten bevindt zich aan de slangafsluiter een bevestigings-
bout met kenmerking.  

De potentiaalvereffening (aarding) tussen buis en slangafslui-
ter moet na de montage in de buis met een hiervoor geschikt 
meetapparaat gecontroleerd worden.

Stof- en olieafzettingen moeten tijdig dusdanig worden verwij-
derd, dat zich geen gevaarlijke afzettingen en hybriden resp. 
mengsels van oliën, vetten en stof tot smeulontstekingen kun-
nen leiden. 

Bij de werking in het transportgedeelte kan door wrijving een 
temperatuurstijging van het transportmedium optreden. De 
exploitant dient veilig te stellen dat de temperatuur van het 
vloeibare medium binnenin niet hoger is dan 80 % van het 
ontvlammingspunt resp. de ontstekingstemperatuur van het 
transportmedium alsook van de gassen en stoffen die een 
explosieve atmosfeer kunnen vormen. Anders geldt de maxi-
mum temperatuur van de slangafsluiter.

Er moet worden uitgesloten dat deeltjes van roestig staal 
(corrosiedeeltjes, bijv. vliegroest) in het transportmedium in 
aanraking komen met het aluminium van de slangafsluiter. De 
behuizing van aluminium dient door de exploitant veilig tegen 
aanraking met mogelijk aanwezig roestig ijzer te worden afge-
schermd door geschikte maatregelen zoals een beschermen-
de behuizing.

Het optreden van ontstekingsbronnen als gevolg van ionise-
rende straling, röntgenstraling, kathodische corrosiebescher-
ming, strooistromen, adiabatische compressie, vlammen en 
hete gassen, elektromagnetische golven, blikseminslag, wrij-
vings- en slagvonken moet door de exploitant voorkomen wor-
den.

Omdat de manchet een slijtageonderdeel is kan het stuurme-
dium door een lek in het transportgedeelte terechtkomen. Als 
het transportmedium een vloeibare brandstof is en met lucht 
vermengd wordt, kan zich in het transportgedeelte een explo-
sieve omgeving vormen. Andersom kan het transportmedium 
in het stuurdrukmedium terechtkomen en daar een explosieve 
omgeving vormen.

Slangafsluiters met een beschermingscoating (bijv. laklaag) 
van niet-geleidend materiaal moeten met contact-/tandschij-
ven (bijv. DIN6797A) in de installatie gemonteerd worden. 

De atmosfeer buiten en binnen moet door de exploitant in de 
explosiegroep IIC worden ingedeeld. Hiermee moet voor een 
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geschikte slangafsluiter worden gezorgd met het 
oog op de externe explosieve atmosfeer.

De exploitant moet door het aanbrengen van rele-
vante bordjes veiligstellen dat in de explosiebeschermingszo-
nes van de installatie geen vlammen en hete gassen ontstaan. 
Hiertoe behoren ook het verbod op roken en openliggende 
verlichting.

Achteraf aangebrachte wijzigingen aan de slangafsluiter ver-
eisen een nieuwe explosiebeschermingscontrole conform de 
instandhoudings-/reparat

2. Gebruik
De slangafsluiters zijn conform de bepalingen in de richtlijn voor 
drukapparatuur (DGRL) 2014/68/EU, van de machinerichtlijn 
(MRL) 2006/42/EG en de ATEX-richtlijn 2014/34/EU beoordeeld.

Bijbehorende conformiteits- en fabrikantenverklaringen moeten 
gelezen en de inhoud ervan dient in acht genomen te worden 
(zie ook hoofdstuk 10).

2.1 Levensduur

De levensduur van de slangafsluiters is onder ideale omstandig-
heden begrensd op 30 jaar (serie VMP 10 jaar).

De levensduur resp. het aantal lastwissels (druktoevoer) wordt 
verminderd door verschillende factoren.
Factoren zijn milieu- en bedrijfsinvloeden zoals omgevings-/
transportmediumtemperatuur, slijtage, zoninstraling, schakel-
cycli, trillingen tijdens de werking, spanningen door de montage, 
externe lasten, vervuilde stuurlucht, corrosie of beschadigingen 
tijdens werking of montage.
Om een lange levensduur te waarborgen, moet de exploitant 
de slangafsluiters in zelf gedefinieerde onderhoudsintervallen 
en met gepaste reparatiemaatregelen op beschadigingen (bijv. 
scheurtjes, corrosie enz.) controleren. Wij adviseren om de 
behuizing om de 10 jaar (serie VMP 5 jaar) met water en de 
1,5-voudige max. stuurdruk te belasten en op lekkages te con-
troleren (controle EN1266 P10). 

Een beschadigde of lekkende slangafsluiter heeft het einde van 
zijn levensduur bereikt en mag niet langer worden gebruikt.

2.2 Reglementair gebruik

De slangafsluiter dient voor het afsluiten of voor de onderbreking 
van de materiaalstroom van vloeistoffen met vaste en vloeibare 
bestanddelen of stoffen in buizen en slangen.

Instabiele gassen mogen niet als transportmedium gebruikt wor-
den.

Slangafsluitersen en toebehoren moeten voor de 
betreffende toepassing in ex-zones individueel be-
keken worden en geschikt zijn voor de toepassing. 
Daarom kunnen ze niet door AKO als gemonteerde 

unit aangeleverd worden. Toebehoren is niet als bouwgroep 
in de strekking van de ATEX richtlijn 3.7.5 samengesteld. De 
geschiktheid van aangeleverde toebehoren vor de toepassing 
in ex-zones moet door de exploitant geconstateerd worden. 
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2.3 Niet-reglementair gebruik

 Î Negeren van de bedienings- en montagehandleiding met 
de veiligheidsinstructies.

 Î Gebruik van de slangafsluiter in strijd met de voorschriften.
 Î Gebruik van de slangafsluiter door onbevoegd of niet 

geïnstrueerd personeel.
 Î Gebruik van de slangafsluiter als uitrustingsonderdeel met 

veiligheidsfunctie resp. als “eindarmatuur” zonder specifie-
ke bevestiging.

 Î Montage van andere dan originele onderdelen.
 Î Handelen in strijd met van toepassing zijnde normen en 

wetten.

AKO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het nege-
ren van de bepalingen, veiligheidsinstructies en waarschuwin-
gen in de bedienings- en montagehandleiding.

2.4 Functie

Door drukverhoging in de behuizing van de slangafsluiter wordt 
er een elastomeerslang (manchet) samengeperst. Hierbij wordt 
er een lipvormig sluitbeeld gevormd (Afb. II). Poeder en korrels 
tot een bepaalde grootte worden door de elastische manchet 
ingesloten. Daarmee wordt de dichtheid van de slangafsluiter 
veiliggesteld. Als de stuurdruk wordt weggenomen en door te 
terugstelkrachten van de machet gaat de manchet weer open 
(Afb. I).

  

Afb. I                               Afb. II

(A)    Bedrijfsdruk (transportdruk) 
(B) + Verschildruk (zie typeplaatje)      
(C) = Optimale in te stellen stuurdruk

3. Technische beschrijving
3.1 Aansturing

De aansturing van de slangafsluiter moet via een direct op de 
stuurdrukaansluiting gemonteerde stuurklep (bijv. 3/2-weg-ma-
gneetklep) uitgevoerd worden. Een eventuele stuurdrukleiding 
tussen stuurklep en slangafsluiter moet zo kort mogelijk zijn. De 
volgende leidingdiameters worden aanbevolen:

DN 10 - DN 25  = NW   4 mm
DN 32 - DN 150  = NW   6 mm
DN 200   = NW   9 mm
DN 250 - DN 300  = NW 13 mm

Om de manchet sneller te kunnen openen (stuurmedium pers-
lucht), wordt de montage van een snelontluchtingsklep direct aan 
de stuuraansluiting aanbevolen. Een drukschakelaar voor de be-
waking van de stuurdruk resp. weergave van de stand OPEN/
DICHT kan tevens worden ingebouwd. Met deze drukschakelaar 
kan in de meeste gevallen een defect van de manchet op tijd 
herkend worden en de vervanging kan doelmatig uitgevoerd wor-
den. Als de slangafsluiter in een vacuümproces met 100 mbar 
ondedruk wordt gebruikt moet er aan de kant van het stuurme-
dium een drukcompensatie met de productstroom uitgevoerd 
worden.

Raadpleeg voor aanbevelingen over de aansturing het techni-
sche informatieblad “aansturingsvoorbeelden slangafsluiters” op 
www.slangafsluiters.nl.

3.2 Technische gegevens

Stuurmedium  Perslucht, neutrale gassen, water
Inbouwstand  willekeurig (zie ook hoofdstuk 4.3)
Stromingsrichting  willekeurig
Bedrijfsmedium  gasvormig, vloeibaar, vaste stoffen

3.3 Bedrijfsgegevens

Bedrijfsdruk (A)  staat vermeld op het typeplaatje
∟ Overdruk (neg. of pos.) / relatieve druk
Stuurdruk (C)  zie het berekeningsvoorbeeld, 
   veiligheidsinstructies en typeplaatje 
Verschildruk (B)  staat vermeld op het typeplaatje
Temperatuurbereik staat vermeld op het typeplaatje

Mocht het typeplaatje ontbreken, dient u contact op te nemen 
met AKO.
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WAARSCHUWING! Letselgevaar
Verkeerde bedrijfsomstandigheden kunnen per-
soonlijk letsel, schade aan de installatie en de 
slangafsluiter veroorzaken.

Opmerking
Maximale bedrijfsomstandigheden (temperatu-
ur / druk / milieu-invloeden) mogen niet overschre-
den resp. de overschrijding van de gegevens moet 

ter plaatse voorkomen worden.
Voorbeeld: bij temperaturen lager dan -10 °C wordt een lei-
dingwerkverwarming voor de slangafsluiter aanbevolen.

Voor de aanvullende technische gegevens van de afzonderlijke 
types slangafsluiters verwijzen we naar het betreffende gege-
vensblad.

4. Montage
4.1 Voorbereiding

Vóór de montage van de slangafsluiter moet er altijd een functie-
test uitgevoerd worden.

Er moet voor worden gezorgd dat er geen sprake 
is van een explosieve atmosfeer.

Alle pneumatische slangen / leidingen van de 
pneumatische aansturing moeten antistatisch 
(<10^6 Ohm) zijn (niet standaard geleverd) en in 
de potentiaalvereffening zijn opgenomen.
Als de slangafsluiter in een installatie van de ex-

ploitant met kathodische corrosiebescherming wordt inge-
bouwd, mag er geen wederzijdse beïnvloeding plaatsvinden. 
Indien noodzakelijk moeten isolatie-elementen buiten de ex-
zone worden ingebouwd. 

4.2 Mechanische verbindingen

WAARSCHUWING! Letselgevaar
Het gebruik van ongeschikte hefwerktuigen of last-
opnamemiddelen kan vanaf DN 150 mogelijk lei-
den tot ernstige schade aan het vasthoudmecha-

nisme bij het hanteren van de pneumatische slangafsluiter.
 Î Gebruik geschikte hefwerktuigen en lastopnamemidde-

len.
 Î Instrueer het montagepersoneel regelmatig over de on-

gevallenpreventievoorschriften.

WAARSCHUWING! Geluidsniveau
Een ongewone geluidsontwikkeling kan wijzen op 
een verkeerde verbinding van de pneumatische 
slangafsluiter met de buis-/slangleiding resp. met 

de drukaansluiting of op een defecte mof. 
 Î Voer de montage eventueel opnieuw uit volgens de 

handleiding.
 Î Voer preventief een regelmatige onderhoudsbeurt uit.

 Î Verbind de af fabriek voorgemonteerde slangafsluiter met 
de aansluitingen van de installatie. 

 Î Vermijd spanningen en invloeden van krachten en mo-
menten van buitenaf. 

 Î Zorg ervoor dat door de montage van de pneumatische 
slangafsluiter geen schade ontstaat aan de buisleiding 
(statica).

 Î De pneumatische slangafsluiters moeten veilig met de 
buisleiding worden verbonden, zodat ze niet vanzelf om-
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laag kunnen vallen noch met andere delen van de buislei-
ding verbuigen, breken of vallen.

 Î Afhankelijk van het gewicht van de slangafsluiter en bij 
meerdere in serie gemonteerde slangafsluiters moeten er 
geschikte steunen worden voorzien.

 Î Door de montage mogen er geen lekkages in het buislei-
dingsysteem ontstaan.

 Î Trillingen in de installatie kunnen tot de vernieling van de 
slangafsluiter of van de aansluitingen leiden. 

 Î Tussen een buisboog en de slangafsluiter moet ten mins-
te de dubbele montagelengte van de slangafsluiter liggen, 
omdat door een korter leidingstraject turbulenties optre-
den die tot vroegtijdige slijtage van de manchet en de 
flenzen leiden. 

 Î Afhankelijk van het gewicht van de slangafsluiter en bij 
meerdere in serie gemonteerde slangafsluiters moeten er 
geschikte steunen toegepast worden.

Aansluiting inwendige schroefdraad conform DIN EN ISO 
228 (G) of ANSI/ASME B1.20.1 (NPT) 

Voer de afdichting van de schroefdraadaansluiting met een hier-
voor geschikt afdichtmiddel als bijv. PTFE-afdichtdraad uit. 

 Î Slangafsluiters van de serie VMP/VMC: Voer de montage 
met de hand of met een bandsleutel uit.

 Î Slangafsluiters van de serie VMP/VMF: Borg de aansluit-
schroefdraad aan de slangafsluiter met hiervoor geschikte 
gaffelsleutels tegen verdraaien om het verdraaien van de 
manchet bij de montage te voorkomen.

Flensaansluiting conform DIN EN 1092-1 PN 10/16 of ANSI 
B 16.5/150 lbs 

Gebruik voor het afdichten van de flensaansluitingen geschik-
te en gebruikelijke flensafdichtingen. Bij slangafsluiters met een 
flensmanchet vervalt een extra flensafdichting. Zorg ervoor dat 
de flensoppervlakken schoon en onbeschadigd zijn. Gebruik 
flensschroeven overeenkomstig de norm. De schroeflengte kunt 
u overeenkomstig de flensdikte op het gegevensblad voor de 
slangafsluiterserie berekenen. Draai de bouten gelijkmatig eerst 
met 50 % en vervolgens met 80 % kruisgewijs aan. Draai de 
bouten tijdens de inbedrijfstelling indien nodig één of meerdere 
keren na om de afdichtwerking te waarborgen.

Andere aansluitingen (bijv. draadeinden, lasuiteinden, kle-
maansluiting, tankwagenflens)

Sluit alle andere aansluitingen conform de algemene ingenieurs-
praktijk aan.

4.3 Aansluiting van de stuurdrukleiding

Verbind de slangafsluiter met de stuurdrukleiding. Stel de bere-
kende stuurdruk aan de drukregelaar/drukbegrenzer in.

Stuurmedium perslucht
De stuurdrukleiding moet bij de montage in de buis zodanig ge-
legd worden dat eventueel condenswater uit de slangafsluiter 
weg kan lopen. Er moet altijd een waterafscheider voor de slan-
gafsluiter gerangschikt worden.

Stuurmedium water 
Stuurkleppen moeten voor water geschikt zijn en een voldoende 
diameter hebben. Die bepaalt de sluit-/openingstijd van de slan-
gafsluiter en dus ook de standtijd van de manchet.
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5. Inbedrijfstelling

Bij werkzaamheden mogen geen voorwerpen (bijv. 
schroeven, gereedschappen) in de installatie te-
rechtkomen.

5.1 Voorwaarden

Stel de slangafsluiter pas in bedrijf als de volgende maatregelen 
zijn genomen:

 Î De slangafsluiter moet stevig met de noodzakelijke aanslui-
tingen verbonden zijn.

 Î Drukregelaar/drukbegrenzer moet in de stuurdrukleiding ge-
monteerd en ingesteld zijn.

 Î Eventueel noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen moeten 
aanwezig en operationeel zijn.

 Î De verdraagzaamheid van het transportmedium met het ma-
teriaal van de slangafsluiter moet door de exploitant aange-
toond zijn.

 Î De werking van alle installatieonderdelen is getest. Bij be-
schadigingen dient de installatie onmiddellijk te worden ge-
stopt.

Opmerking
Voor inbedrijfstelling dient de volledige slangafslui-
ter met aansluitonderdelen op dichtheid te worden 
getest. 

Leid bij explosieve of toxische transportmedia de stuurlucht in 
een gescheiden, gesloten luchtafvoersysteem om bij een de-
fect van een manchet mogelijk uitstromen naar de atmosfeer 
te voorkomen. 

5.2 Normale werking

Gebruik de slangafsluiter uitsluitend reglementair. Neem de vei-
ligheidsinstructies in acht.

Op de slangafsluiter aangebrachte beschermings- en veilig-
heidsvoorzieningen of waarschuwingen mogen niet verwijderd 
worden. Zonder stuurdruk staat de slangafsluiter open. Het sluit 
pas bij de optimale stuurdruk.

Bij beschadigingen moet de slangafsluiter onmiddellijk van iede-
re druk ontlast en buiten bedrijf gesteld worden.

Als de toegestane bedrijfs-/stuurdruk of de toegestane bedrijfs-
temperatuur werd onder- of overschreden, moet de manchet van 
de slangafsluiter gecontroleerd worden.

6. Onderhoud en instandhouding
6.1 Algemene informatie
 
nderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden mogen alleen 
bij ontlaste stuurdruk uitgevoerd worden. Het systeem moet 
uitgeschakeld en drukloos zijn. De stuurdrukleiding moet ge-
scheiden zijn van de slangafsluiter. De elektrische voeding van 
aangebouwde onderdelen (bijv. aan de drukschakelaar) moet 
losgenomen worden.

Er moet voor worden gezorgd dat er geen sprake 
is van een explosieve atmosfeer.

Als er tijdens het onderhoud gevaarlijke stoffen vrij kunnen ko-
men moeten er veiligheidsmaatregelen genomen worden (bijv. 
persoonlijke beschermingsmiddelen). 

Aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingen bij het 
transportmedium staan vermeld op het bijbehorende veiligheids-
gegevensblad.

Alle afzonderlijke delen dienen regelmatig op schade te worden 
gecontroleerd en bij geconstateerde schade en slijtage te wor-
den vervangen.

6.2 Inspectie

De levensduur van de manchet is afhankelijk van de stuurdruk, 
de kwaliteit van de manchet, de toepassingstemperaturen, het 
transportmedium, de nominale wijdte, de lastwisselingstijd/-fre-
quentie, de aansturing en de componenten ervan. 

 Î Controleer om de 3 maanden of de slangafsluiter correct 
werkt. Al naargelang de bedrijfsomstandigheden kan het no-
dig zijn om de werking in andere/kortere intervallen te con-
troleren. 

 Î Leg de inspectie-intervallen aan de hand van het soort be-
drijfsomstandigheden en frequentie van de bediening vast.

 Î Controleer de manchet met regelmatige tussenpozen op slij-
tage en beschadiging. 

 Î Controleer de optimale stuurdruk op correcte instelling en 
de verbindingen en aansluitingen van de slangafsluiter op 
stevige montage en lekkage.

6.3 Onderhoudsintervallen

Voor het opstellen van een onderhoudsschema waar ook de on-
derhoudsintervallen in staan, is de exploitant verantwoordelijk 
(zie gegevens over levensduur van de manchetten in hfdst. 6.2).

 Î Maak een onderhoudsschema op basis van de ervaringen 
van de inspecties.
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6.4 Instandhouding

WARNUNG! Gehoorschade
Bij verkeerde montage bij het vervangen van de 
mof kan de mof eruit glijden. Als de mof eruit glijdt, 
wordt de lucht stootsgewijs (knal) ontladen.

 Î Werk zorgvuldig.
 Î Controleer of de mof goed zit voordat de functietest 

wordt uitgevoerd.
 Î Draag gehoorbescherming.

Beschadigde manchetten, aansluitingen en verbindingen, be-
schermings- en veiligheidsvoorzieningen moeten onmiddellijk 
gerepareerd of door originele reserveonderdelen vervangen 
worden.
De slangafsluiter mag tot de volledige herstelling van de correcte 
functie niet gebruikt worden.

De potentiaalvereffening voor alle installatieonder-
delen moet na het onderhoud weer volledig opnie-
uw tot stand worden gebracht.

7. Storingen
Een lijst met mogelijke storingen, oorzaken en oplossingen hier-
voor vindt u in de bijlage.

8. Opslag
Bewaar de slangafsluiter en de reservemanchetten droog, stof-
vrij en beschermd tegen UV-straling bij kamer temperatuur. Een 
opslagperiode zou niet langer dan 2 jaar moeten duren, omdat 
de technische eigenschappen na verloop van opslagtijd door 
het verouderingsproces van de elastomeren (bijv. manchetten) 
steeds slechter worden.
Langere opslagperiode -> verkorte levensduur

9. Afvalverwijdering
Onderdelen van de slangafsluiter kunnen voor hergebruik be-
schikbaar gesteld worden. Voor de afvalverwijdering gelden de 
plaatselijke wetten en bepalingen op de locatie van de exploitant.
  

10. Verdere documentatie
Via internet op http://www.slangafsluiters.nl/downloads/luchtbe-
diende-slangafsluiters.html of op aanvraag zijn de volgende do-
cumentaties verkrijgbaar:

 Î Korte handleiding (BAK_pV_...)
 Î Gegevensbladen (DB_pV_...)
 Î Technische informatie (TI_pV_...)
 Î Coderingslijsten (KL_pV_...)
 Î Conformiteitsverklaringen (KE_pV_...)
 Î Inbouwverklaringen (EE_pV_...)
 Î Certificeringen (HB_pV_...)

Informatie over de gezochte documentatie geeft het artikelnum-
mer (zie order, leveringsbewijs, factuur of typeplaatje). Dit is een 
vaste code. Voorbeeld:

VMC100.03x.50F.50LA
      
Serie     Uitvoering aansluiting (type)

Een uitvoerige toelichting vindt u in de coderingslijsten 
(KL_pV_...).
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 11. Instandhoudings-/reparatiehandleiding
11.1 Algemene informatie over de opbouw van de slangafsluiters

Geschetste opbouw van de series VF + VT, DN40 t/m DN300

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1 Stuurluchtaansluiting

2 Huis

3 Flens*

4 Manchet*

5 Bouten*

* Slijtageonderdelen

1 Stuurluchtaansluiting

2 Huis

3 Mofdeksel/flens*

4 Manchet*

5 Bouten*

1 Stuurluchtaansluiting

2 Huis

3 Mofdeksel/flens*

4 Manchet*

5 Bouten*

Geschetste opbouw van de series VMC, DN10 t/m 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

Geschetste opbouw van de series VMC, DN65 t/m 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT
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voor luchtbediende slangafsluiters

Geschetste opbouw van de series VMC, DN125 t/m DN150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

1 Stuurluchtaansluiting

2 Huis

3 Mofdeksel/flens*

4 Manschette*

5 Montageschijven

6 Bouten*

1 Stuurluchtaansluiting

2 Huis

3 Mofdeksel/flens*

4 Manchet*

5 Perszonering

6 Huis O-ring*

7 Bouten*

1 Stuurluchtaansluiting

2 Huis

3 Muffe*

4 Manchet*

5 Dopring

Geschetste opbouw van de series VMP, DN10 t/m DN50

Geschetste opbouw van de series VM+VMF, DN10 t/m 50

 11.2 Algemene aanwijzingen bij de 
        instandhouding/reparatie van de 
        slangafsluiters

 Î Gebruik uitsluitend originele montagepasta van AKO, geen 
lijm, vet of olie!

 Î Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen bij de mon-
tage om beschadigingen aan de manchet/hetventiel te 
voorkomen!

 Î Montagehulpmiddelen of -sets kunnen besteld worden.

* Slijtageonderdelen
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai de 
moeren met een schroevendraaier 
(SW19) kruisgewijs los. Draai ver-
volgens het slangafsluiter en draai 
ook alle bouten kruisgewijs los.

 11.3 Luchtbediende slangafsluiters van de       
        serie VF, DN 40-80 

Druk of trek de manchet uit het 
huis. Gebruik indien nodig een wa-
terpomptang.
Eenvoudiger wordt dat met be-
hulp van de AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) die tussen man-
chet en huis gesmeerd wordt.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op beschadi-
gingen en veroudering of porositeit. Vervang beschadigde on-
derdelen.

Breng op beide uiteinden van de 
manchet binnen en op de conus 
van de flenzen AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) aan.

Montage
Schuif de manchet in het huis tot 
hij aan beide uiteinden gelijkmatig 
uitsteekt.
Gebruik bij stroefheid iets AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen manchet en huis.

Montagehulpmiddelen: 
AKO-montagepasta MP200, 
voor levensmiddelomgeving MPL200

Til beide flenzen van de behuizing 
weg. Gebruik hiervoor indien nodig 
een vlakke schroevendraaier.

Druk de flens tegenover de bout 
in de manchet en draai de tweede 
bout, onderlegring en moer één 
moerlengte aan.

Draai de ventieleenheid 180° en zet 
hem weer rechtop.
Herhaal de procedure voor de 
tweede flens.

Draai nu aan beide kanten de bou-
ten om beurten kruisgewijs met 30 
Nm aan tot de flenzen op het huis 
liggen.

Controleer de functie van het slan-
gafsluiter door het met minimale 
stuurdruk te sluiten. Let hierbij op 
een correct lipvormig sluitbeeld.

Druk een flens schuin in de man-
chet en zet hem vast met een bout, 
onderlegring en moer in een ope-
ning voor montagebouten. Draai de 
moer ca. één moerlengte aan. 
Smeer de bouten vóór het indraai-
en indien nodig in met geschikt 
montagevet.

https://www.slangafsluiters.nl/videos
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai 
de bouten met een schroevendraai-
er (SW19) kruisgewijs los. 
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.4  Luchtbediende slangafsluiters van de       
serie VF, DN100-300 

Smeer AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) tussen huis en 
manchet.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op  
beschadigingen en veroudering of porositeit. Vervang  
beschadigde onderdelen.

Schuif of druk de manchet in het 
huis tot hij aan beide uiteinden ge-
lijkmatig uitsteekt.

Montage
Smeer de volgende onderdelen in 
met AKO-montagepasta (MP200/
MPL200):
• Manchet binnen en buiten aan 

beide uiteinden
• Conussen van de twee flen-

zen
• Inwendige huishals aan beide 

kanten

Montagehulpmiddelen: 
Montageset incl. AKO-montagepasta MP200 of voor levensmid-
delen MPL200, AKO-montagebuis, AKO-montageplaat, bouten 
voor voormontage

Til nu beide flenzen van de behui-
zing weg. Gebruik hiervoor indien 
nodig een vlakke schroevendraaier.

Draai de ventielunit 180° en her-
haal de procedure met de tweede 
flens. Draai de bouten aan tot een 
lichte druk op de manchet wordt uit-
geoefend.
Schuif de montagebuis in het ven-
tiel. Verbind het huis via de stuur-
luchtaansluiting met perslucht van 
ca. 2 bar (afhankelijk van de nomi-
nale diameter).

Druk de manchet met een ringsleu-
tel (SW19) over de conus van de 
flens. 
Let erop dat de manchet aan bei-
de kanten gelijkmatig (ca. 5-7 mm) 
uitsteekt.

Plaats een flens op de manchet, 
plaats de bouten voor de voor-
montage in de gaten en draai de 
moeren met onderlegringen met de 
hand aan tot er geen speling meer 
zit tussen de conus van de flens en 
de manchet.

Druk of trek de manchet uit het 
huis. Gebruik indien nodig een wa-
terpomptang of een ander geschikt 
hulpmiddel.

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.

Draai de bouten voor de voormontage aan beide kanten met 
de schroevendraaier (SW19) stevig aan.

Laat de stuurlucht uit het huis ontsnappen. Verwijder de mon-
tagebuis. Plaats per flenskant de montagebouten in de andere 
montagegaten en draai ze vast. Vervang de bouten voor de 
voormontage per flens door montagebouten en draai ze eve-
neens vast.
Draai nu aan beide kanten de bouten om beurten kruisgewijs 
met max. 30 Nm aan tot de flenzen stevig op het huis liggen.
Controleer de functie van het slangafsluiter.

Plaats de montageplaat in het ven-
tiel zodat de smalle kant van de 
plaat in de richting van de luch-
taansluuiting wijst. Houd de mon-
tageplaat goed vast. Sluit het huis 
aan op de minimale stuurdruk. Let 
hierbij op een correct lipvormig slu-
itbeeld.

Herhaal de procedure twee tot drie keer om aan de manchet 
de optimale sluitrichting te geven.

https://www.slangafsluiters.nl/videos
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai 
de bouten los met een ratel of een 
schroevendraaier (bit-torx 30 resp. 
zeskant SW 10) kruisgewijs los. 
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.5  Luchtbediende slangafsluiters van de  
serie VMC, DN10-50, type F, FA, G, M, N,  
R, RA, T, TA

Til beide /mofdekselsflenzen van 
de behuizing weg. Gebruik hiervoor 
indien nodig een vlakke schroeven-
draaier.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op  
beschadigingen en veroudering of porositeit. Vervang  
beschadigde onderdelen.

Montage
Schuif de manchet in het huis tot 
de onderrand afsluit en de manchet 
ca. 3-7 mm naar boven toe uits-
teekt.
Gebruik bij stroefheid iets AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen manchet en huis.

Montagehulpmiddelen: 
AKO-montagepasta MP200, 
voor levensmiddelomgeving MPL200

Zet met één hand de ventielunit 
rechtop en houd hem vast. Plaats 
vervolgens het mofdeksel/de flens 
met de andere hand schuin in de 
manchet en druk het mofdeksel/de 
flens in.

Lijn het mofdeksel/de flens met de 
boutgaten sluitend uit op de gaten 
van het huis. Plaats de bouten in de 
hiervoor bedoelde gaten.
Plaats bij type M de bouten vóór 
het aanbrengen in het mofdeksel/
de flens.

Breng op beide uiteinden van de 
manchet binnen en op de conus 
van het mofdeksel/de flens AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
aan.

Druk of trek de manchet uit het 
huis. Gebruik indien nodig een wa-
terpomptang.
Eenvoudiger wordt dat met be-
hulp van de AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) die tussen man-
chet en huis gesmeerd wordt.

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.

Houd het mofdeksel/de flens inge-
drukt en draai de bouten met een 
ratel of een schroevendraaier kru-
isgewijs aan tot het mofdeksel/de 
flens met het huis afsluit. Contro-
leer alle bouten op een voldoende 
aanhaalmoment (max. 6 Nm).

Draai de ventieleenheid 180° en zet 
hem weer rechtop.
Herhaal de procedure voor het 
tweede mofdeksel/ de tweede 
flens.
Controleer de functie van het slan-
gafsluiter door het met minimale 
stuurdruk te sluiten. Let hierbij op 
een correct lipvormig sluitbeeld.

https://www.slangafsluiters.nl/videos
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai 
de bouten met een schroevendraai-
er (SW16) kruisgewijs los.
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los. 

 11.6  Luchtbediende slangafsluiters van de       
serie VMC, DN65-80, type F, FA

Til beide flenzen van de behuizing 
weg. Gebruik hiervoor indien nodig 
een vlakke schroevendraaier.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op  
beschadigingen en veroudering of porositeit. Vervang  
beschadigde onderdelen.

Montage
Schuif de manchet in het huis tot 
de onderrand afsluit en de manchet 
ca. 5-6 mm naar boven toe uits-
teekt.
Gebruik bij stroefheid iets AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen manchet en huis.

Montagehulpmiddelen: 
AKO-montagepasta MP200 voor levensmiddelen MPL200, evt. 4 
bouten voor de voormontage M10x30 ISO 4017 Leg de flens met het afdichtopperv-

lak omlaag het de conus omhoog 
op een stevige ondergrond. Pak het 
huis met de ingeschoven manchet 
en plaats het 5-6 mm uitstekende 
uiteinde van de manchet schuin 
op de conus van de flens. Druk het 
huis met de manchet stevig over de 
conus.

Breng op beide uiteinden van de 
manchet binnen en op de conus 
van de flens AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) aan.

Druk of trek de manchet uit het 
huis. Gebruik indien nodig een wa-
terpomptang.
Eenvoudiger wordt dat met be-
hulp van de AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) die tussen man-
chet en huis gesmeerd wordt.

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.

Lijn het huis met de doorgangsga-
ten in één lijn op de schroefdraado-
peningen van de flens uit. 
Houd het huis ingedrukt, plaats de 
bouten en draai ze met een schroe-
vendraaier kruisgewijs aan tot de 
bouten in de schroefdraadopenin-
gen van de flens afsluiten.

Draai de ventieleenheid 180° en zet 
hem weer rechtop.
Herhaal de procedure met de twee-
de flens.
Controleer alle bouten op een vol-
doende aanhaalmoment (max. 20 
Nm).

Controleer de functie van het slan-
gafsluiter door het met minimale 
stuurdruk te sluiten. Let hierbij op 
een correct lipvormig sluitbeeld.

https://www.slangafsluiters.nl/videos
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Dra-
ai de bouten en moeren met een 
schroevendraaier (SW 16 + FT = 
inbussleutel 8) kruisgewijs los. 
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.7  Luchtbediende slangafsluiters van de       
serie VMC, DN65-80, type G, M, N, R, RA,       
T, TA, FT

Til beide deksels van de behuizing 
weg. Gebruik hiervoor indien nodig 
een vlakke schroevendraaier.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op beschadi-
gingen en veroudering of porositeit. Vervang beschadigde on-
derdelen.

Montage
Schuif de manchet in het huis tot 
de onderrand afsluit en de manchet 
ca. 5-6 mm naar boven toe uits-
teekt.
Gebruik bij stroefheid iets AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen manchet en huis.

Montagehulpmiddelen: 
AKO-montagepasta MP200 voor levensmiddelen MPL200, evt. 
4 bouten voor de voormontage M10x45, ISO 4017 (FT=DIN912)

Zet de ventielunit rechtop zodat het 
uitstekende uiteinde van de man-
chet boven is. Druk een mofdeksel 
schuin in de manchet en zet hem 
vast met een bout voor voormon-
tage, onderlegring en moer in een 
boutgat. Draai de moer ca. één mo-
erlengte aan.

Breng op beide uiteinden van de 
manchet binnen en op de conus 
van het deksel AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) aan.

Druk of trek de manchet uit het 
huis. Gebruik indien nodig een wa-
terpomptang.
Eenvoudiger wordt dat met be-
hulp van de AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) die tussen man-
chet en huis gesmeerd wordt.

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.

Lijn het deksel met de schroefgaten 
sluitend op de gaten van het huis 
uit en druk het deksel in de man-
chet. Plaats de bouten met onder-
legring ne moer in de hiervoor be-
doelde gaten.

Houd het mofdeksel ingedrukt en 
draai met de sleutel (SW 16 + FT = 
inbussleutel 8) de bouten en moe-
ren kruisgewijs aan tot het deksel 
met de behuizing afsluit.

Draai de ventielunit met 180°.
Herhaal de procedure voor het 
tweede deksel.
Controleer alle bouten op een vol-
doende aanhaalmoment (max. 20 
Nm).

Controleer de functie van het slangafsluiter door het met mini-
male stuurdruk te sluiten. Let hierbij op een correct lipvormig 
sluitbeeld.

https://www.slangafsluiters.nl/videos
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai 
de bouten met een schroevendraai-
er (SW 19) kruisgewijs los.
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.8  Luchtbediende slangafsluiters van de       
serie VMC, DN100, type F, FA

Til beide flenzen van de behuizing 
weg. Gebruik hiervoor indien nodig 
een vlakke schroevendraaier.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op beschadi-
gingen en veroudering of porositeit. Vervang beschadigde on-
derdelen.

Montage
Smeer de volgende onderdelen in 
met AKO-montagepasta (MP200/
MPL200):
• Manchet binnen en buiten aan 

beide uiteinden
• Conussen van de twee flenzen
• Inwendige huishals aan beide 

kanten

Montagehulpmiddelen: 
Montageset incl. AKO-montagepasta MP200, voor levensmid-
delen MPL200, AKO-montagebuis, AKO-montageplaat, bouten 
voor voormontage

Leg de flens met het afdichtopperv-
lak omlaag het de conus omhoog 
op een stevige ondergrond. Pak het 
huis met de ingeschoven manchet 
en plaats het gelijkmatig uitsteken-
de uiteinde van de manchet schuin 
op de conus van de flens. Druk het 
huis met de manchet stevig over de 
conus. 

Druk de oude manchet met de duim 
weg van het huis. Smeer AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen huis en manchet.

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.

Draai de tweede bout voor de voor-
montage diagonaal in en trek hem 
iets vast.
Draai de ventielunit 180° en her-
haal de beschreven procedure met 
de tweede flens.

Schuif de montagebuis in het mid-
den in het ventiel. Verbind het huis 
via de stuurluchtaansluiting met 
perslucht van ca. 2 bar.

Let erop dat de manchet aan beide 
kanten gelijkmatig uitsteekt. Draai 
de bouten voor de voormontage 
met de schroevendraaier stevig 
aan.

Draai nu aan beide kanten de bouten om beurten kruisgewijs 
met max. 30 Nm aan tot de flenzen op het huis liggen. Con-
troleer de functie van het slangafsluiter door het met minimale 
stuurdruk te sluiten. Let hierbij op een correct lipvormig sluit-
beeld. 

Verwijder de oude manchet met 
een waterpomptang of een ander 
hiervoor geschikt hulpmiddel.

Schuif of druk de manchet in het 
huis en centreer de manchet tot 
hij aan beide uiteinden gelijkmatig 
uitsteekt.

Laat de stuurlucht uit het huis onts-
nappen. Verwijder de montagebuis. 
Plaats per flenskant twee montag-
ebouten in de twee andere gaten 
en draai ze vast. Vervang de bou-
ten voor de voormontage per flens 
door montagebouten.

Als er een driehoekig sluitbeeld 
verschijnt moet het met behulp van 
een montageplaats gecorrigeerd 
worden. Positioneer hierbij de mon-
tageplaat met de smalle kant in één 
lijn met de stuurluchtaansluiting en 
houd hem goed vast.

https://www.slangafsluiters.nl/videos
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Dra-
ai de bouten en moeren met een 
schroevendraaier (zeskant SW 19) 
kruisgewijs los. 
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.9  Luchtbediende slangafsluiters van de serie 
VMC, DN 100, type G, M, R, RA, T, A

Til beide deksels van de behuizing 
weg. Gebruik hiervoor indien nodig 
een vlakke schroevendraaier.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op  
beschadigingen en veroudering of porositeit. Vervang  
beschadigde onderdelen.

Montage
Smeer de volgende onderdelen in 
met AKO-montagepasta (MP200/
MPL200):
• Manchet binnen en buiten aan 

beide uiteinden
• Conussen van de twee deksels
• Inwendige huishals aan beide 

kanten

Montagehulpmiddelen: 
Montageset incl. AKO-montagepasta MP200, voor levensmid-
delen MPL200, AKO-montagebuis, AKO-montageplaat, bouten 
voor voormontage

Plaats de ventielunit op een stevige 
ondergrond. Druk een deksel schu-
in in de manchet en zet hem vast 
met een bout voor voormontage, 
onderlegring en moer in een ope-
ning voor schroefboring. Draai de 
moer ca. één moerlengte aan.

Druk de oude manchet met de duim 
weg van het huis. Smeer AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen huis en manchet.

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.

Draai de tweede bout voor de voor-
montage diagonaal in en trek hem 
iets vast.
Draai de ventielunit 180° en her-
haal de procedure met het tweede 
deksel.

Schuif de montagebuis in het mid-
den in het ventiel. Verbind het huis 
via de stuurluchtaansluiting met 
perslucht van ca. 2 bar.
Trek de montagebouten van beide 
mofdeksels stevig aan.

Let erop dat de manchet aan beide 
kanten gelijkmatig uitsteekt. Draai 
de bouten voor de voormontage 
met de schroevendraaier stevig 
aan.

Draai nu aan beide kanten de bouten om beurten kruisgewijs 
met max. 30 Nm aan tot de deksels op het huis liggen.

Verwijder de oude manchet met 
een waterpomptang of een ander 
hiervoor geschikt hulpmiddel.

Schuif of druk de manchet in het 
huis en centreer de manchet tot 
hij aan beide uiteinden gelijkmatig 
uitsteekt.

Laat de stuurlucht uit het huis ontsnappen. Verwijder de mon-
tagebuis. Plaats per deksel twee montagebouten en draai ze 
stevig aan.
Vervang de bouten voor de voormontage aan beide deksels 
door montagebouten en draai ze stevig vast.

Controleer de functie van het slan-
gafsluiter door het met minimale 
stuurdruk te sluiten. Let hierbij op 
een correct lipvormig sluitbeeld.

Als er een driehoekig sluitbeeld 
verschijnt moet het met behulp van 
een montageplaats gecorrigeerd 
worden. Positioneer hierbij de mon-
tageplaat met de smalle kant in één 
lijn met de stuurluchtaansluiting en 
houd hem goed vast.
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai 
de bouten met een schroevendraai-
er (SW19) kruisgewijs los. 
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.10  Luchtbediende slangafsluiters van de  
serie VMC, DN125-150, type F, FA, R, RA,   
T, TA

Til nu beide flenzen/mofdeksels 
van de behuizing weg. Gebruik 
hiervoor indien nodig een vlakke 
schroevendraaier.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op beschadi-
gingen en veroudering of porositeit. Vervang beschadigde on-
derdelen.

Montage
Smeer de volgende onderdelen in 
met AKO-montagepasta (MP200/
MPL200):
• Inwendige huishals
• Manchet binnen en buiten aan 

beide uiteinden
• Conussen van de twee flen-

zen/mofdeksels

Montagehulpmiddelen: 
Montageset incl. AKO-montagepasta MP200 of voor levensmid-
delen MPL200, AKO-montagebuis, AKO-montageplaat, bouten 
voor voormontage.

Druk een flens/mofdeksel schuin in 
de manchet en zet hem vast met 
een bout voor voormontage, mon-
tageschijf (oppervlak naar het huis 
toe) en moer in een opening voor 
schroefboring. Draai de moer ca. 
één moerlengte aan.

Druk de oude manchet met de duim 
weg van het huis. Smeer AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen huis en manchet

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.
Lijn de groef in de flens/het mof-
deksel t.o.v. de bout aan het huis 
uit. Druk de flens/het mofdeksel in 
de manchet. Draai de tweede bout 
voor de voormontage diagonaal in 
en trek hem ca. een moerlengte 
vast.
Plaat met 90° gedraaid twee verdere montagebouten als hier-
voor beschreven. Draai de ventielunit 180° en herhaal de proce-
dure met de tweede flens/het tweede mofdeksel.
Schuif de montagebuis in het ven-
tiel. Verbind het huis via de stuur-
luchtaansluiting met perslucht van 
ca. 2 bar (afhankelijk van de nomi-
nale diameter).

Draai de bouten voor de voor-
montage aan beide kanten met de 
schroevendraaier (SW19) stevig 
aan.Verwijder de oude manchet met 

een waterpomptang of een ander 
hiervoor geschikt hulpmiddel.

Schuif of druk de manchet in het 
huis tot hij aan beide uiteinden ge-
lijkmatig uitsteekt.

Let erop dat de manchet aan beide kanten gelijkmatig (ca. 5-8 
mm) uitsteekt.

Laat de stuurlucht uit het huis ontsnappen. Verwijder de mon-
tagebuis. Plaats per flenskant/mofdekselkant de montagebou-
ten in de andere montagegaten en draai ze vast. Vervang de 
bouten voor de voormontage per flens/mofdeksel door mon-
tagebouten en draai ze eveneens vast.
Draai nu aan beide kanten de bouten om beurten kruisgewijs 
met max. 30 Nm aan tot de flenzen/mofdeksels stevig op het 
huis liggen.
Controleer de functie van het slangafsluiter.
Plaats de montageplaat in het ven-
tiel zodat de smalle kant van de 
plaat in de richting van de luch-
taansluuiting wijst. Houd de mon-
tageplaat goed vast. Sluit het huis 
aan op de minimale stuurdruk. Let 
hierbij op een correct lipvormig slu-
itbeeld.

Herhaal de procedure twee tot drie keer om aan de  
manchet de optimale sluitrichting te geven.
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai 
de bouten met een ratel (bit-torx 
30) kruisgewijs los. 
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.11  Luchtbediende slangafsluiters van de serie 
VMP, DN10-50

Til beide mofdeksels van de behui-
zing weg. Gebruik hiervoor indien 
nodig een vlakke schroevendraaier.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op  
beschadigingen en veroudering of porositeit. Vervang  
beschadigde onderdelen. 

Vervang het huis na twee keer monteren om de vastheid van de 
schroefdraad te waarborgen.

Montage
Trek de afdichtring over de perszo-
nering en druk hem in de hiervoor 
bedoelde groef. 
Herhaal de procedure voor de 
tweede perszonering.

Montagehulpmiddelen: 
AKO-montagepasta MP200  
(voor levensmiddelomgeving MPL200)

Breng op het uiteinde van de man-
chet buiten een heel dun laag-
je AKO-montagepasta (MP200/
MPL200) aan. 

Druk of trek de manchet door de 
perszoneringen uit het huis.
Eenvoudiger wordt dat met  
behulp van de AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) die tussen man-
chet en perszonering gesmeerd 
wordt.

Schuif het ingesmeerde uiteinde 
van de manchet door de eers-
te perszonering in het huis tot de 
manchet door de tweede perszone-
ring aan de onderkant met het huis 
afsluit.

Breng op beide uiteinden van de 
manchet binnen en op de conus 
van het mofdeksel voldoende AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
aan.

Zet met één hand de ventielunit 
rechtop en houd hem vast. Plaats 
vervolgens het mofdekselmet de 
andere hand schuin in de manchet 
en druk het mofdeksel in.

Lijn het mofdeksel met de boutga-
ten sluitend uit op de gaten van het 
huis. Plaats de bouten in de hier-
voor bedoelde gaten.

Schuif beide perszoneringen met 
de afdichtring in het huis.

Houd het mofdeksel ingedrukt en 
draai de bouten met een ratel kru-
isgewijs aan tot het mofdeksel met 
het huis afsluit. Controleer alle bou-
ten op een voldoende aanhaalmo-
ment (max. 4 Nm).
Draai de ventieleenheid 180° en zet 
hem weer rechtop.
Herhaal de procedure voor het 
tweede mofdeksel.

Controleer de functie van het slangafsluiter door het met 
minimale stuurdruk te sluiten. Let hierbij op een correct  
lipvormig sluitbeeld.
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Span het complete ventiel in een 
bankschroef en verwijder de twee 
dopmoeren met de hand. Maak de 
bankschroef los en verwijder de 
twee moffen.

 11.12   Luchtbediende slangafsluiters van de serie 
VM+VMF, DN10-50

Druk of trek de manchet uit het 
huis. Gebruik indien nodig een wa-
terpomptang.
Eenvoudiger wordt dat met be-
hulp van de AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) die tussen man-
chet en huis gesmeerd wordt.

Montage
Schuif de manchet in het huis tot 
hij aan beide uiteinden gelijkmatig 
uitsteekt.
Eenvoudiger wordt dat met be-
hulp van de AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) die tussen man-
chet en huis gesmeerd wordt.

Montagehulpmiddelen: 
AKO-montagepasta MP200, 
voor levensmiddelomgeving MPL200

Zet de eenheid huis met manchet 
rechtop en houd het geheel met 
één hand vast. Met de andere hand 
drukt u de conus van de mof in de 
manchet.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op beschadi-
gingen en veroudering of porositeit. Vervang beschadigde on-
derdelen.

Houd de mof met de ene hand in-
gedrukt terijl u met de andere hand 
de dopmoerop de mof zet. Grijp er-
doorheen om de mof ingedrukt te 
houden. Druk nu de mof met één 
hand in en draai met de andere 
hand de dopmoer op de schroef-
draad van het huis.

Draai de ventielunit 180° en ga als 
beschreven te werk om de tweede 
mof met de dopmoer te monteren.

Span de ventielunit met de moffen 
verticaal in een bankschroef. Draai 
de bankschroef zover in elkaar tot 
de moffen tegen het huis aan lig-
gen. Trek nu de twee dopmoeren 
met de hand vast. Gebruik voor het 
aandraaien geen gereedschap.

Controleer de functie van het slan-
gafsluiter door het met minimale 
stuurdruk te sluiten. Let hierbij op 
een correct lipvormig sluitbeeld.

Aanwijzing: Bij ventielhuizen van aluminium of rvs smeert u de 
schroefdraden aan het huis met hiervoor geschikt montagevet 
in.

Breng op beide uiteinden van de 
manchet binnen en op de conus 
van de moffen AKO-montagepasta 
(MP200/MPL200) aan.
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voor luchtbediende slangafsluiters

Demontage
Zet het slangafsluiter rechtop en 
houd het aan het huis vast. Draai 
de bouten met een schroevendraai-
er (SW17) en inbussleutel (8) kruis-
gewijs los.
Draai vervolgens het slangafsluiter 
en draai ook alle bouten kruisgewijs 
los.

 11.13  Luchtbediende slangafsluiters van de serie 
VT, DN100

Til nu beide flenzen van de behui-
zing weg. Gebruik hiervoor indien 
nodig een vlakke schroevendraaier.

Montage
Smeer de volgende onderdelen in 
met AKO-montagepasta (MP200/
MPL200):
• Manchet binnen en buiten aan 

beide uiteinden
• Conussen van de twee flenzen
• Inwendige huishals aan beide 

kanten

Montagehulpmiddelen: 
Montageset incl. AKO-montagepasta MP200, voor levensmid-
delen MPL200, AKO-montagebuis, AKO-montageplaat, bouten 
voor voormontage

Druk een flens schuin in de man-
chet en zet hem vast met een bout 
voor voormontage, onderlegring en 
moer in een opening voor schroef-
boring. Draai de moer ca. één mo-
erlengte aan.

Druk de oude manchet met de duim 
weg van het huis. Smeer AKO-
montagepasta (MP200/MPL200) 
tussen huis en manchet

Druk de flens in de manchet. Draai 
de tweede bout voor de voormonta-
ge diagonaal in en trek hem ca. een 
moerlengte vast.
Draai de ventielunit 180° en her-
haal de procedure met de tweede 
flens.

Schuif de montagebuis in het ven-
tiel. Verbind het huis via de stuur-
luchtaansluiting met perslucht van 
ca. 2 bar. Let erop dat de man-
chet aan beide kanten gelijkmatig 
uitsteekt. Draai de bouten voor de 
voormontage met een schroeven-
draaier (SW17) en een inbussleutel 
(8) stevig aan.

Laat de stuurlucht uit het huis onts-
nappen. Verwijder de montagebuis. 
Plaats per flenskant twee montag-
ebouten in de twee andere gaten 
en draai ze vast. Vervang de bou-
ten voor de voormontage per flens 
door montagebouten.
Draai nu aan beide kanten de bou-
ten om beurten kruisgewijs met 
max. 20 Nm aan tot de flenzen ste-
vig op het huis liggen.

Controleer de functie van het slan-
gafsluiter door het met minimale 
stuurdruk te sluiten. Let hierbij op 
een correct lipvormig sluitbeeld.
Als er een driehoekig sluitbeeld 
verschijnt moet het met behulp van 
een montageplaats gecorrigeerd 
worden. Positioneer hierbij de mon-
tageplaat met de smalle kant in één 
lijn met de stuurluchtaansluiting en 
houd hem goed vast.

Schuif of druk de manchet in het 
huis tot hij aan beide uiteinden ge-
lijkmatig uitsteekt.

Reinig ten slotte alle onderdelen en controleer ze op  
beschadigingen en veroudering of porositeit. Vervang  
beschadigde onderdelen.

Verwijder de oude manchet met 
een waterpomptang of een ander 
hiervoor geschikt hulpmiddel.

Smeer de bouten vóór het indraaien indien nodig in met ge-
schikt montagevet.
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voor luchtbediende slangafsluiters

 12. Bijlage
12.1 Mogelijke storingen bij luchtbediende slangafsluiters

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Slangafsluiter sluit niet of niet 
compleet

- Geen stuurlucht voorhanden - Persluchtleidingen controleren
-  Controleer of er wel lucht op de slangafsluiter staat

- Stuurklep defect - Stuurklep controleren/vervangen
- Stuurdruk te laag -  Controleer de in te stellen optimale stuurdruk
- Manchet defect - Manchet vervangen
-  Manchet sluit niet lipvormig -  Sluiting van de manchet via montageplaat corrigeren

Slangafsluiter sluit niet of niet 
compleet

-  Ontluchtingsgat bij stuurklep verstopt -  Geluiddemper/stuurluchtleiding reinigen
- Vacuüm in transporttraject - Vacuümcompensatie (bijv. AKOVAC)
-  Slangafsluiter erg lang gesloten -  Ondersteunend openen met vacuüm (bijv. AKOVAC)
- Stuurklep defect (schakelt niet) - Stuurklep controleren/vervangen

Manchet snel versleten - Stuurdruk/verschildruk te groot -  Controleer de in te stellen optimale stuurdruk
- Wisseling (Open/Dicht) te snel - Wisseltijden verlengen
-  Wervelingen in transportleiding/slangafsluiter te dicht bij 

de buisboog
-  Transportleiding resp. configuratie slangafsluiter veranderen 

(minimale afstand tot buisboog)
- Slangafsluiter sluit niet helemaal -  Controleer de in te stellen optimale stuurdruk
-  Ongunstige bedrijfsomstandigheden (bijv. temperatuur, 

bedrijfsdruk of flow snelheid te hoog)
- Bedrijfsomstandigheden veranderen

-  Slangafsluiter opent/sluit te langzaam -  Zie storing 'Slangafsluiter opent/sluit te langzaam'
- Vacuüm in transporttraject - Vacuümcompensatie (bijv. AKOVAC)
-  Manchetkwaliteit is niet geschikt voor het transportme-

dium
-  Andere manchetkwaliteit inzetten

Flens snel versleten -  Wervelingen in transportleiding/slangafsluiter te dicht bij 
de buisboog

-  Transportleiding resp. configuratie slangafsluiter veranderen 
(minimale afstand tot buisboog)

Slangafsluiter opent/sluit te 
langzaam

-  Als de manchet zeer lang gesloten wordt, heeft hij, 
afhankelijk van de elastomeerkwaliteit, meer tijd nodig 
om weer te openen.

-  Dat is een normale eigenschap van elastomeer, zodat de 
manchet voor het openings- & sluitproces langere tijd kan 
vervormen.

-  Het openen van de manchet wordt bovendien door de medi-
umdruk ondersteund.

- Stuurluchtleiding is te klein -  Stuurluchtleiding vergroten zoals  
aanbevolen in gebruiksaanwijzing.

- Snelontluchtingsklep inbouwen
- Stuurluchtleiding is te lang - Stuurluchtleiding inkorten

-  Stuurklep direct op slangafsluiter monteren
- Snelontluchtingsklep inbouwen

-  Ontluchtingsgat bij stuurklep verstopt -  Geluiddemper/stuurluchtleiding reinigen
- Stuurluchtaansluiting te klein -  Luchtaansluiting vergroten of slangafsluiter met twee lucht-

aansluitingen gebruiken
-  Stuurklep heeft te kleine doorstroomopening - Grotere stuurklep inbouwen

Stuurmedium (bijv. lucht) komt 
in het transporttraject

- Manchet defect - Manchet vervangen

Transportmedium ontsnapt bij 
de ontluchting van de stuurklep

- Manchet defect - Manchet vervangen

Fluitende/sissende/abnormaal 
lawaaierige geluiden

- De slangafsluiterverbinding met de 
  transportleiding/stuurdrukleiding lekt

-  Dicht lekkende verbindingen resp.  
leidingen af of vervang deze

- De mof is eventueel defect - Mof vervangen
- Flapperen van de mof resp. cavitatie - Bedrijfsomstandigheden veranderen
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65468 Trebur-Astheim
DUITSLAND

Telefoon:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   www.slangafsluiters.nl
Internet:   www.slangafsluiters.nl  Shop: www.ako-shop.com
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