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1. Pou!ití, konstrukce a funkce kulového kohoutu

Kulové kohouty vyráb!né spole"ností BROEN jsou ur"eny k pou#ití v teplárenství, otopn$ch systémech, instalacích plynu a pro pr%myslové
pou#ití. Pracovní parametry kohoutu jsou zazna"eny na &títku umíst!ném na t!lese kohoutu, a také pomocí trvalého ozna"ení. V ocelovém 
celosva'ovaném t!lese kohoutu je umíst!na koule z nerezav!jící oceli, ut!sn!ná mezi dv!ma t!sn!ními z PTFE se zv$&enou odolností 
na vysoké teploty, a to díky materiál%m p'idan$m do PTFE. T!sn!ní koule je podpo'eno dv!ma talí'ov$mi pru#inami zaji&(ujícími trvalé 
dotla"ování PTFE t!sn!ní k povrchu uzavírací koule. V$sledkem je t!snost kohoutu i p'i zm!nách pracovních teplot. V'eteno z chromniklové
oceli ovládající kouli je v d'íku ut!sn!no PTFE ucpávkou a dv!ma O-krou#ky. V'eteno je osazeno ru"ní pákou , nebo mechanickou 
p'evodovkou s ru"ním kolem. N!které modely jsou p'ipraveny k montá#i elektrického, nebo pneumatického pohonu. Omezova" otá"ek 
zaji&(uje správné postavení koule v pozicích „zav'eno“, nebo „otev'eno“. Kulov$ kohout je v pozici „otev'eno“ jestli#e je ovládací páka 
rovnob!#ná s osou t!lesa kohoutu, a v pozici „zav'eno“ jestli#e je páka kolmo k ose kohoutu.

2. Zkou"ení kulov#ch kohoutĤ

Zkou&ky jsou provád!ny shodn! s technick$mi normami a p'edpisy. V&echny kohouty jsou podrobeny zkou&kám t!snosti (100%). Zkou&ena 
je t!snost t!lesa a t!snost uzav'ení kohoutu. Zkou&ka t!snosti uzav'ení je provád!na ve sm!ru, i proti sm!ru pr%toku. P'i provád!n$ch 
zkou&kách nejsou povoleny #ádné odchylky t!snosti kohout%. Pokud je zji&t!na net!snost, je kohout automaticky vy'azen jako neshodn$ 
v$robek.

3. Montá! kulov#ch kohoutĤ

Kohout vyroben$ a se'ízen$ v$robcem je p'ipraven k montá#i.

 Montá! kulov"ch kohout#

P'íprava kohoutu k montá#i se skládá z: odstran!ní záslepek, kontroly zda je kohout v pozici otev'eno, kontroly p'ipojovacího potrubí 
kohoutu, zda neobsahuje ne"istoty. Kohouty je mo#no zapojit v jakékoli pozici. V p'ípad! jakéhokoliv po&kození kohoutu, nebo potrubí "i 
za'ízení do kterého má b$t provedeno jeho zabudování, není dovoleno kohout pou#ít.

 Nava$ovací kulové kohouty

P'iva'ení kohoutu je mo#né pouze oprávn!nou osobou shodn! s p'íslu&nou normou a p'i dodr#ení po#árních a bezpe"nostních p'edpis% 
platících pro prostor kde se sva'ování provádí. Po dobu sva'ování je zapot'ebí sledovat zda se nep'eh'ívá okolí t!sn!ní koule, pop'ípad! 
zajistit chlazení. Jakákoli manipulace s ovládací pákou b!hem sva'ování je zakázaná. B!hem zabudovávání kohoutu do potrubního 'ádu 
musí b$t páka rovnob!#ná s osou kohoutu a tak zaji&t!na poloha-otev'eno.

 P$írubové kulové kohouty

K montá#i p'írubov$ch kohout% do potrubí jsou zapot'ebí dva kusy nejlépe krkov$ch p'írub s DN a PN odpovídajícím DN a PN kohoutu, dále 
pak t!sn!ní a montá#ní materiál odpovídající pracovním parametr%m kulového kohoutu v dané instalaci. Je zapot'ebí dodr#et souosost 
p'írub a kohoutu. P'íruby se spojí s kohoutem pomocí &roub%, kohout musí b$t v poloze otev'eno a teprve potom se p'iva'í k potrubí 
vhodnou metodou. Teprve po nava'ení a vychlazení se provede )nální p'ipojení kohoutu s t!sn!ním. Kohout má b$t namontován tak, aby 
bylo mo#no voln! pohybovat ovládací pákou. Nakonec se provede tlaková zkou&ka potrubí, a to p'i úpln! otev'eném kohoutu.

4. Údr!ba kohoutĤ

Kohouty je nutno udr#ovat bu* v pozici otev'eno, nebo zav'eno. Pokud kohout z%stane nedov'en$ mohlo by dojít k po&kození t!sn!ní. 
Pohyb koule má b$t plynul$ v celém rozsahu se znateln$m slab$m odporem sv!d"ícím o trvalém napru#ení styku koule a t!sn!ní. To 
garantuje t!snost kohoutu. P'ekro"ení krouticího momentu na v'etenu m%#e sp%sobit po&kození koule, v'etena nebo jin$ch "ástí kohoutu.
V$robce p'edpokládá #e, #ivotnost kohout% by se m!la pohybovat okolo 20 let, v p'ípad!, #e budou dodr#eny parametry uvedené na t!lese
kohoutu a bude provozován shodn! s návodem k pou#ití.

5. Poznámky

• Nejmén! jedenkrát za p%l roku je zapot'ebí provést nejmén! jedno otev'ení a zav'ení kohoutu.
• P'i montá#i, uvedení do provozu, zkou&kách i údr#b! kohoutu je zapot'ebí dodr#ovat bezpe"nost práce dle norem a provozních p'edpis%.
• Není dovoleno instalovat kohouty pro trvale zne"i&t!ná média, která mohou zp%sobit mechanické po&kození kohoutu.
• V$robce si vyhrazuje právo konstruk"ních zm!n v$robku.
• P'i zabudovávání do potrubí musí b$t kulov$ kohout v poloze otev'eno

Návod k obsluze, údr!b% a montá!i kulov"ch kohout# vyroben"ch spole&ností  
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