
SPOSÓB MONTAÝU I UÝYTKOWANIA ZAWORU HYDRANTOWEGO TYP ZH-52

Przeznaczenie

Monta¿

U¿ytkowanie

Zawór typ ZH-52 stosuje siê w instalacjach wodoci¹gowych przeciwpo¿arowych jako:
n  punkt poboru wody do celów przeciwpo¿arowych bez wyposa¿enia ich w w¹¿ po¿arniczy. Zawór wystêpuje w obudowie lub
 w uzasadnionych przypadkach bez obudowy. Ciœnienie na zaworze nie powinno byæ mniejsze ni¿ 0,2 MPa i nie przekraczaæ
 0,7 MPa, a minimalna wydajnoœæ wynosi 2,5 dm3/s. 
UWAGA: Przy zainstalowaniu zaworu bez obudowy nale¿y zamontowaæ na nasadzie wylotowej zaworu pokrywê z ³añcuszkiem.
n  wyposa¿enie hydrantów wewnêtrznych.

Zawór montuje siê na wysokoœci 1,35 +/-0,1 m od pod³o¿a. Na wylocie zaworu znajduje siê nasada t³oczna 52 skierowana do 
do³u. Zawór wraz z nasad¹ nale¿y tak usytuowaæ wzglêdem œcian lub obudowy aby zapewniæ jego ³atwe otwieranie i 
zamykanie oraz ³atwe przy³¹czenie wê¿a t³ocznego. Nasada umo¿liwia pod³¹czenie wê¿a t³ocznego p³asko sk³adanego o 
œrednicy 52 lub wê¿a pó³sztywnego o œrednicy 25 i 33 
(w hydrantach wewnêtrznych)  poprzez odpowiedni¹ redukcjê 52/25 lub 52/33.
UWAGA: max. ciœnienie na zaworze w hydrantach 25: 1,2 MPa, w hydrantach 33: 0,7 MPa.
Przy monta¿u nasady wylotowej nale¿y na gwint zaworu na³o¿yæ smar. Tak¿e przy monta¿u do instalacji przeciwpo¿arowej 
stosowaæ nak³adanie smaru na czêœæ gwintow¹ na zasilaniu zaworu.
Aby unikn¹æ uszkodzeñ mechanicznych korpusu i elementów zaworu podczas monta¿u nale¿y wkrêcaæ go do mufy 2” u¿ywaj¹c 
odpowiednich kluczy i przyk³adaæ moment wy³¹cznie na oœmiok¹cie (DN-50) w korpusie zaworu.
Zawory lokalizowane w miejscach nara¿onych na uszkodzenia lub dewastacjê umieszcza siê w metalowych szafkach 
ochronnych (obudowach), z zamkiem otwieranym g³owic¹ toporka stra¿ackiego, oraz w sposób zapewniaj¹cy otwieranie drzwi. 
Przed zaworem ZH-52 nale¿y zapewniæ dostateczn¹ przestrzeñ do rozwiniêcia linii gaœniczej. Monta¿u szaf ochronnych i ich 
oklejenia oraz monta¿u ewentualnego innego wyposa¿enia nale¿y dokonaæ z odpowiedni¹ starannoœci¹ oraz zgodnie z 
rysunkami/zdjêciami umieszczonymi na stronie internetowej producenta. 
Obudowy dostarczane s¹ z naklejon¹ tabliczk¹ znamionow¹ - znak            oraz z przeznaczonym do naklejenia przez 
instalatora znakiem „ZAWÓR HYDRANTOWY” i naklejk¹            (po zakoñczonym monta¿u). 
W przypadku zaworu bez obudowy, zawór jest oklejony naklejk¹            , tabliczka znamionowa - znak  
jest umieszczona w niniejszej instrukcji. 
Niezale¿nie od zastosowania ZH-52, instalacjê wodoci¹gow¹ nale¿y zawsze wyp³ukaæ przed zainstalowaniem zaworu. 
Zawory u¿ywaæ tylko w instalacji wolnej od zanieczyszczeñ aby nie doprowadziæ do jego uszkodzenia.
W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci, niejasnoœci nale¿y przed monta¿em skontaktowaæ siê z producentem. 

Przegl¹dy techniczne i czynnoœci konserwacyjne wykonywaæ nie rzadziej ni¿ raz w roku.
Zawór: sprawdziæ ciœnienie na zaworze, wydajnoœæ oraz czy nie ma uszkodzeñ mechanicznych, wycieków, roszenia itp. 
Obudowa: sprawdziæ czy nie ma uszkodzeñ mechanicznych powoduj¹cych nieprawid³owy dostêp do zaworu, uszkodzeñ 
powoduj¹cych nieprawid³ow¹ ochronê zaworu, otwieranie drzwi, stan zamka – czy otwiera siê za pomoc¹ dzioba topora 
stra¿ackiego lekkiego (konserwatorzy, instalatorzy, w³aœciciele obiektów maj¹ mo¿liwoœæ zakupu klucza do otwierania 
przedmiotowego zamka). W przypadku jakichkolwiek niesprawnoœci wadliwe elementy nale¿y wymieniæ. W przypadku 
dodatkowego wyposa¿enia nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcjami dotycz¹cymi tych wyrobów. Przegl¹dy, prace 
konserwacyjne oraz sporz¹dzenie protoko³ów i oznaczanie zaworów wykonaæ zgodnie z zapisami pkt 6 normy PN-EN 671-3
(poza czynnoœciami dot. wê¿y i pr¹downic).   



WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ZAWORU HYDRANTOWEGO TYP ZH-52 

Gwarancja
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesiêcy od daty zakupu pod warunkiem przechowywania i u¿ytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem. Zg³oszenia reklamacyjne, zg³oszenia serwisowania / konserwacji mo¿na dokonaæ pod nw. adresami. 
Nie uwzglêdnia siê reklamacji na uszkodzenia mechanicznie.
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