
Brugsanvisning 
 for 

 zimmerlin dÆksel 
 
1. GENERELT 
Denne brugsanvisning vedrØrer: 
 
-zimmerlin- Almindeligt dÆksel  
 
Brugsanvisning, dateret: 09/2002 
 
Brugsanvisningen vedrØrer hÅndtering af dÆksler. 
Kendskab til brugsanvisningen er en forudsÆtning for at 
undgÅ betjeningsfejl.   
 
Medarbejderne bØr have kendskab til indholdet af denne 
brugsanvisning.  
 
Ved ukyndig brug kan der opstÅ fare for liv og lemmer hos 
bruger eller hos tredjemand, ligesom der kan opstÅ skade 
pÅ andre vÆrdigenstande.  
 
Zimmerlin forbeholder sig ret til at foretage tekniske 
forbedringer og Ændringer af produktet.  
 
Skulle der opstÅ problemer, bedes De rette henvendelse til 
vor serviceafdeling: 
 
zimmerlin GmbH 

EDELSTAHL-TECHNIK 
Serviceabteilung 
D - 79268 BÖtzingen 
(+49) 7663/6088-0 
E-mail: Service@zimmerlin.de 
 
2. ANVENDELSE 
Denne type dÆksel er egnet til forskellige formÅl 
(pÅfyldning, tØmning, rengØring, inspektion, etc.)  
 
UdfØrelsen er skrÆddersyet til kunden og derfor afhÆnger 
de tekniske data af tanken som helhed (herunder data 
vedr. arbejdstryk, prØvetryk, driftstemperatur, etc.) 
 
3. GARANTIBESTEMMELSER 
BemÆrk! Bestemmelser vedr. anvendelsesformÅl skal 
ubetinget overholdes. Anvendelse af dÆkslet er kun tilladt i 
forbindelse med overholdelse af de tekniske data.   
 
Al anden anvendelse, sÅfremt dette ikke udtrykkeligt er 
aftalt med zimmerlin GmbH, medfØrer bortfald af hÆftelse 
og garanti for zimmerlin GmbH. 
 
Der mÅ ikke foretages Ændringer eller ombygning af 
dÆksel, med mindre disse udtrykkeligt er godkendt af 
zimmerlin GmbH. 
 
HÆftelse og garanti bortfalder, sÅfremt: 
 
-- bestemmelser og anvisninger i brugsanvisningen ikke 
overholdes, 
 
-- dÆkslerne anvendes forkert eller der foreligger 
mangelfuld vedligeholdelse, 
 
-- dÆkslerne anvendes i modstrid med den foreskrevne 
brug, 
 
-- der foretages Ændringer af funktion af enhver art uden 
skriftlig accept fra zimmerlin GmbH, 
    
- der foretages Ændringer pÅ dÆksler af uautoriserede 
personer, 
 
- sikkerhedsbestemmelserne vedr. brug af dÆksler ikke 
overholdes (se afsnit vedr. sikkerhed i brugsanvisningen), 
 

-- der ikke benyttes beskyttelsesanordninger eller sÅfremt 
disse ikke fungerer efter hensigten, 
 
-- dÆksler og tilhØrende komponenter ikke vedligeholdes 
hensigtsmÆssigt (med korrekt interval og udfØrelse samt 
med anvendelse af foreskrevne reservedele). 
 
Ved udskiftning af dele og ved anskaffelse af reservedele 
mÅ kun anvendes producentens originale reservedele. 
 
4. SIKKERHEDSBESTEMMELSER 
Giv agt!  
Alt personale, der arbejder med trykbeholdere,  skal have 
kendskab til hÅndtering af trykbeholdere, og de skal 
samvittighedsfuldt overholde sikkerhedsbestemmelserne i 
relation hertil.  

Alt arbejde pÅ eller med dÆksler mÅ kun udfØres af kyndigt 
personale, der er bekendt med de pÅgÆldende forskrifter 
vedr. brug af tanke og trykbeholdere. 
 
SÅfremt afmontering af sikkerhedsudstyr er pÅkrÆvet ved 
rengØring eller vedligeholdelse, skal montering og 
afprØvning af sikkerhedsudstyr ske umiddelbart efter 
arbejdets afslutning! 
 
Inden Åbning af trykdÆksler skal man sikre sig, at 
beholderen ikke er under tryk.  
 
Maksimalt driftstryk (PS) og temperatur (TS) mÅ ikke 
overskrides. Tryk og temperatur er anfØrt pÅ typeskiltet 
for det enkelte dÆksel.  
 
PrØvetryk PT for ovalt mandehulsdÆksel er max. 
7,8bar  
 
Ved pÅfyldning og tØmning af beholder skal 
bestemmelserne vedr. omgang med de pÅgÆldende 
produkter (f.eks. fØdevarer) overholdes.  
 
Der tages hØjde for nationale bestemmelser vedr. 
anvendelse og prØveintervaller.  
 
5. KOMPONENTER 
DÆkslets udfØrelse er skrÆddersyet til kunden. Derfor 
afhÆnger det af udfØrelsen, hvilke af anfØrte komponenter, 
der er medtaget, og hvor de mÅtte vÆre placeret. 
 
Monteringsdele i henhold til tegning: 
- Komplet antal skruer ( antal i henhold til producentens 
angivelse) 
- HÆngsel / drejeligt hÆngsel 
- Skueglas / blokflange 
- ¥bningsanordning  
- Endestopafbryder 
- SikkerhedslÅs 
- Sikkerhedsrist  
- Sikkerhedsventil l 
- etc. 
 
6. ISVEJSNING 
Forud for isÆtning af karm i beholder skal begge dele 
(karm og beholderens vÆg) omhyggeligt tilpasses.   
 
HÆftepunkter skal udfØres pÅ en sÅdan mÅde, at der ikke 
opstÅr en for bred svejsespalte. Kort hÆfteafstand er med 
til at forhindre vridning.   
 
Ved isvejsning af krave i beholder er det hensigtsmÆssigt, 
at dÆkslet uden den tÆtning, der er beregnet for fremtidig 
brug, er lukket fast til. (Der ilÆgges i stedet en midlertidig 
tÆtning eller afstandsring).   
Derved afstives kraven yderligere og tÆtningen beskyttes 
mod varme og beskadigelse.  
 
Efter svejsningen afprØves tÆtningsflangen vedr. plan- og 
rundhed. SÅfremt der er afvigelser over 1 mm skal disse 
tilrettes.  
 
 
7. MONTERING 
NÅr den specificerede overfladebehandling er afsluttet 
(slibning, bejdsning, polering, glasblÆsning), monteres alle 
komponenter omhyggeligt.   
HÆngselbolte skal monteres fuldtalligt  og komplet, dvs. 
boltene sikres med lÅseringe, og klembØsninger, 
spÆndeskiver og mØtrikker monteres korrekt pÅ 
hÆngselbolte.  
Inden ibrugtagning og inden dÆkslerne udsÆttes for tryk 
skal der foretages funktionskontrol af alle komponenter 
(hÆngsler, tÆtningsring, hÆngselbolte monteret med alle 
lÅseringe, lÅse, etc. ). 
 
8. MATERIALELEVETID 
Da materialevalget er foretaget af kunden, kan der ikke 
gives nogen garanti for materialets levetid. Det er 
brugerens ansvar, at dÆkslerne inklusive tÆtninger kun 
kommer i berØring med medier, som materialerne er 
tilstrÆkkeligt modstandsdygtige overfor.  
 
9. LUKNING 
OperatØren er ansvarlig for sikker lukning af dÆksel.   
Inden lukning skal tÆtningsfladen vÆre fri for enhver form 
for blokering, for at undgÅ tilskadekomst eller beskadigelse. 
Endvidere skal der altid foretages visuel kontrol af alle dele 
vedrØrende tryk og sikkerhed ( f.eks. tÆtning, 
tÆtningsflader).  
Der skal drages omsorg for, at der ikke befinder sig 
personer, dyr eller andre ikke tilsigtede genstande i 
beholderen.  

DÆkslet lukkes omhyggeligt uden brug af magt. TÆtningen 
skal vÆre anbragt korrekt, og tÆtningsfladen skal vÆre 
ren. SØrg for god centrering.   
 
DÆksel og krave skal have lidt sidevÆrts frigang, sÅ 
tÆtningsfladerne ikke har kontakt med metal.  
StÆnkskÆrm / centerkant  pÅ dÆkslet mÅ pÅ korrekt vis 
omslutte kravens tÆtningsfure (se „Tilretning efter 
isvejsning“ i kapitel  6) 
 
HÆngselboltene bringes nu sÅledes i indgreb, at de 
bearbejdede sider af klembØsningerne passer godt med 
dÆkslets udvendige side.   
 
FØrst nÅr hÆngselboltene er i indgreb, mÅ der foretages 
stramning.  
TilspÆnding af skruer skal ske symmetrisk. Det skal foregÅ 
gradvist  med fØlgende tilspÆnding: 
a) 50% tilspÆnding 
b) 80% tilspÆnding  
c) Max. tilspÆnding 
Tilsvarende tilspÆnding pÅ kryds (nord, syd, Øst og vest 
hvor det er muligt). Maksimal tilspÆndingsvÆrdi for M12: 
40 Nm samt  
for  M16: 60 Nm bØr overholdes. 
SpÆndeskruernes pressekraft skal indvirke pÅ tÆtningen.  
 
10. ¥BNING 
OperatØren er ansvarlig  for sikker Åbning af dÆkslet. 
Inden dÆkslet Åbnes, skal man sikre sig, at beholderen er 
helt fri for tryk og fri for varme og kemiske dampe.  
 
Om nØdvendigt, skal der anvendes personlig 
beskyttelsesdragt og beskyttelsesbriller (ved hØje 
temperaturer, Ætsende eller giftige medier).  
 
Skruerne skal som ved lukning ligeledes Åbnes pÅ kryds 
(nord, syd, Øst, vest, hvor det er muligt).  
 
Det Åbnede dÆksel sÆttes forsigtigt ned for at undgÅ 
skade pÅ f.eks. tÆtning. Ligeledes bØr man undgÅ, at 
dÆkslet falder ned eller falder i, for at undgÅ uheld 
/tilskadekomst. (Vi anbefaler en sikkerhedslÅs).  
 
11. RENG¸RING 
Det komplette dÆksel skal efter brug rengØres i henhold til 
beholderproducentens anvisninger. Brugeren skal sikre sig, 
at der kun anvendes rengØringsmidler eller 
rengØringskoncentrater, som ikke skader de materialer,  
dÆksel og tÆtninger er fremstillet af. Efter brug skal 
rengØringsmidlerne omhyggeligt fjernes.  
Ved brug af automatisk rengØringsproces mÅ den 
maksimale driftstemperatur (TS) under ingen 
omstÆndigheder overskrides, da dette kan resultere i 
skader.  
 
12. VEDLIGEHOLDELSE 
DÆkslerne skal regelmÆssigt kontrolleres for eventuelle 
skader (f.eks. tÆtning, tÆtningsflader og hÆngselbolte, 
hÆngsler, etc.) Anvend kun reservedele fra zimmerlin 
GmbH. 
 
Vi anbefaler mindst en gang om Året kontrol af alle dÆksler 
med henblik pÅ mekanisk beskadigelse, tÆthed og 
korrosion.   
 
13. I ¸VRIGT 
Ved bestilling af reservedele skal opgives ordrenummer og 
nummer for fÆrdiggØrelseskontrol.  
 
                                                   Revision 09/2002 


