
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUTLI LUB ZBIORNIKA Z ZAWORAMI  
ROTAREX TYPU F112/F113 

 
1. OPIS TECHNICZNY 

• Zawór typu F112/F113  firmy ROTAREX jest przeznaczony  
i zatwierdzony do stosowania w butli gazowej/ zbiorniku na czynnik 
chłodniczy.  

• Zakłada się zaznajomienie personelu obsługującego  
z obowiązującymi wytycznymi technicznymi, przepisami  
oraz normami, jak również z obowiązkiem ich stosowania  
i przestrzegania. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt  
z BAŁTYKGAZ lub z producentem zaworu.  

 
2. NAPEŁNIANIE/OPRÓŻNIANIE 

• Przed użyciem należy każdorazowo sprawdzić stan zaworu  
oraz położenie zbiornika lub butli. 

• Podłączyć odpowiednie urządzenie napełniające/opróżniające 
(stosować elastyczne złącza z odpowiednim gwintem  
oraz o parametrach technicznych: ciśnienie od -0,5 bar do 40 bar, 
zakres temperatur -20 0C do +40 0C). 

• Otwórzyć zawór – przekręcając pokrętło w lewo. Otwierać zawór 
powoli, aby zapobiec zdarzeniom niepożądanym.  

• Napełnianie/opróżnianie należy przeprowadzać zgodnie z zasadmi 
bepieczeństwa – instrukcją pakowania P200 umowy ADR.  

• Zamknij zawór – przekręcając pokrętło w prawo. UWAGA: 
maksymalna siła dokręcania – 7 Nm. Materiał uszczelniający 
zaworu może ulec trwałej deformacji podczas użycia zbyt dużej 
siły dokręcającej. Nie dokręcać zaworu zbyt mocno. 

• Rozprężyć i odkręcić urządzenie napełniające. 

• Sprawdzić szczelność zaworu.  Założyć plombę lub inne 
zabezpieczenie.  

 

 

 

3. UŻYTKOWANIE 

• Zbyt mocne dokręcanie zaworu znacząco zmniejszy jego żywotność.  

• Wszystkie zbiorniki oraz butle będą kontrolowane przez BAŁTYKGAZ pod kątem użycia maksymalnej siły 
dokręcania – 7 Nm.   

• Przy podłączaniu używać należy wyłącznie materiałów (uszczelek, złączek, itp.) w bardzo dobrym stanie  
i zgodnych z właściwościami fizyko-chemicznymi danego czynnika chłodniczego i z odpowiednim 
ciśnieniem oraz temperaturą. 

• Bez wcześniejszego kontaktu z przedstawicielem BAŁTYKGAZ butla lub zbiornik nie mogą być napełnione 
innym czynnikiem chłodniczym niż ten, dla którego pojemnik był dedykowany. 

• Napełniona butla lub zbiornik musi zapewniać pełną identyfikowalność wprowadzonego produktu 
(czynnika chłodniczego). 

• Zawór nie może być narażony na żadne silne uderzenia (zdeformowane/uszkodzone zawory nie mogą być 
używane). 

• Zawór nie może mieć kontaktu z żadnym środkiem powodującym korozję jakiejkolwiek jego części.  

• Nie dopuszcza się podgrzewania zaworu otwartym płomieniem. 

• Nie zezwala się na poprawianie oznaczeń umieszczonych na zaworze. 

• Firma BAŁTYKGAZ nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktu w przypadku niewłaściwego 
użytkowania zaworu.  



 

• Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie wypadki, uszkodzenia ciała, szkody środowiskowe oraz inne 
materialne i niematerialne, pośrednie i bezpośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania 
zaworu. 

 

 


