
Convex-membranen
Instructies voor de montage van convex-membranen DN 10-80

(Code 5E = PTFE/EPDM, Code 5F = PTFE/FPM, Code 5S = PTFE/Silicone)
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Veiligheidsmaatregelen
De afluitmembraan van de afsluiter is een verbruiksartikel. De gebruiker dient:
· voor het eerste gebruik en over de gehele gebruiksduur de technische toestand en functie van de afsluiter te controleren.
· de inspectieperiodes vast te leggen en regelmatig te verrichten overeenkomstig de gebruiksintensiteit en/of de geldige voorschriften voor 

het gebruik.
Montage-, gebruiks- en onderhoudswerkzaamheden mag alleen door deskundig en geschoold personeel worden verricht dat op de hoogte is
van de inhoud van deze instructies. Anders kan dit leiden tot beschadiging en ondichtheid van de membranen.

Demontage van de aandrijving en de membranen
LEVENSGEVAAR! Onder druk staande armaturen nooit openen!  
Gevaar voor verlies van lichaamsdelen!
Gebruik alleen een ontspannen installatie!
GEVAAR VOOR BRANDWONDEN! Hete installatie-onderdelen!
Gebruik alleen een afgekoelde installatie!
GEVAAR VOOR LETSEL / LEVENSGEVAAR als gevolg van aggressieve chemicaliën!
Draag bij de demontage altijd beschermende kleding!

· Draag beschermende kleding
· Leg de installatie (resp. het installatie-gedeelte) stil en sluit deze af
· Beveilig de installatie tegen onbevoegd inschakelen
· Ontspan de installatie 
· Maak de installatie (resp. het installatie-gedeelte) volledig leeg en laat deze afkoelen totdat de verdampingstemperatuur van het medium  

onderschreden is en er geen risico meer bestaat voor brandwonden
· Spoel de installatie (resp. het installatie-gedeelte) vakkundig door en ontlucht deze
· Ga bij het demonteren van de afsluiter voorzichtig te werk:

· Stel de aandrijving in op de positie ‚geopend'.
· Demonteer de verbinding ventielhuis - aandrijving 
· Stel de aandrijving in op de positie ‚gesloten'
· Schroef de membranen tegen de klok in los
· Verwijder verontreinigingen en productresten van alle onderdelen. Let op dat de onderdelen geen krassen oplopen of beschadigd worden!
· Controleer alle onderdelen op beschadigingen
· Vervang beschadigde onderdelen door nieuwe (gebruik hiervoor alleen GEMÜ-onderdelen)

Het bevestigen van de membranen op de aandrijving
Voorwaarden°: Voor afsluiter passende membranen inbouwen (membranen moeten 
geschikt zijn voor het medium, de mediumconcentratie, de temperatuur en de druk)
Montage van de membraan
· Klap het membraanschild handmatig om (afbeelding 1 en 2)°; gebruik voor 

grote nominale breedtes een schone, beklede ondergrond
· Plaats de steunmembraan op het drukstuk
· Plaats het membraanschild op de steunmembraan
· Schroef handmatig de steunmembraan met de klok mee in het drukstuk vast.

Controleer of de membraandoorn in de drukstukuitsparing zit (afbeelding 3)
· Controleer in het geval van stroefheid de schroefdraad, vervang beschadigde

onderdelen door nieuwe 
· Draai, als u een duidelijke weerstand ondervindt, de membranen uit totdat 

het gatenpatroon van de membraan overeenkomt met het gatenpatroon 
van de aandrijving

· Druk het membraanschild handmatig zodanig stevig op de steunmembraan, 
dat deze terugklapt en goed aan de steunmembraan aansluit

Als de membraan niet diep genoeg in het verbindingsstuk is ingeschroefd, 
beïnvloedt de sluitkracht in plaats van het drukstuk direct de schroefpen. 
Dit leidt tot beschadiging en vroegtijdige uitval van de membranen, evenals
ondichtheid van de afsluiter. 
Als de membraan te diep ingeschroefd is, functioneert de afdichting van de 
ventielzitting niet soepel en correct. Het goede functioneren van de afsluiter 
is niet meer gewaarborgd. Zie ‚Belangrijke aanwijzing' hieronder!

Completeren van de armatuur bij pneumatische aandrijving
· Stel de aandrijving in op de positie ‚geopend'
· Plaats de aandrijving met de bevestigde membraan op het ventielhuis en

let op dat het membraanlijf en het ventielhuislijf overeenkomen
· Schroef de bevestigingsschroeven handvast aan
· Stel de aandrijving in op de positie ‚gesloten'
· Draai de schroeven en moeren kruiselings vast  
· Controleer of de membranen gelijkmatig ingeperst zijn

(ca. 10-15 %, herkenbaar door gelijkmatige buitenwelving) 
· Controleer of de complet gemonteerde afsluiter dicht is

Completeren van de armatuur bij handmatige of elektromotor- aandrijving
· Stel de aandrijving in op de positie 'gesloten'
· Open de aandrijving ca. 20 %
· Plaats de aandrijving met de bevestigde membraan op het ventielhuis en let op dat het membraanlijf en het ventielhuislijf overeenkomen
· Schroef de bevestigingsschroeven handvast aan
· Draai de schroeven en moeren kruiselings vast  
· Controleer of de membranen gelijkmatig ingep

erst zijn (ca. 10-15 %, herkenbaar door gelijkmatige buitenwelving) 
· Controleer of de complet gemonteerde afsluiter dicht is

Belangrijke aanwijzing
Een verkeerd gemonteerde membraan kan leiden tot ondichtheid van de afsluiter / lekken van het medium. 

GEVAAR VOOR LETSEL / LEVENSGEVAAR als gevolg van aggressieve chemicaliën!
Draag bij de demontage altijd beschermende kleding!

Trek in het geval van ondichtheid tussen ventielhuis en membranen de schroeven kruiselings na, en let op dat de membranen gelijkmatig ingeperst zijn. Als de ondichtheid
hierdoor niet kan worden verholpen, controleer dan de gehele afsluiter en de membranen en monteer deze volgens de boven beschreven instructies opnieuw.

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

b
eh

ou
d

en
· 

02
/2

00
9 

· 
88

26
62

68

Afb. 3

Afb. 2

Afb. 1

Membraaninzetstuk Verbindings-
stuk

Steun-
mem-
braan

Drukstuk-
uitsparing

Drukstuk

Schroef-
pen

Membraan-
schild


