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INSTRUKCJA MONTAZU
ZAWORU ANTYPRZEPELNIENIOWEGO 61-S0.

ZALECENIA OOOLNE.

Zawor antyprzepelnieniowy 61-80 instaluje si~ na rurze spustowej podziemnego zbiornika
paliwowego. Ma on za zadanie zapobiec przepelnieniu zbiornika podczas spustu poprzez odci~cie
doplywupaliwaz cysterny,jesli osi~ie ono w zbiornikupoziomalarmowy.

Mary zawor obejsciowypozwala na osuszeniew~Zacysterny z szybkoscill5 galonow (ok. 18,5 I) na
minut~. Jezeli jednak zawor glowny cysterny nie zostanie w por~ wylllczony i poziom paliwa w
zbiornikuosi~ie 98% pojemnosci,wowczaszaworobejsciowyzostaje takZezamkni~ty.

WAZNE:
przeczytaj dokladnie ponizsZllinstrukcj~ przed rozpocz~ciem montuu. Upewnij sie czy zestaw
zawiera wszystkie elementy. UZywaj tylko czpci dostarczonych przez producenta. Substytuty
mogl}zakl6cicprac~ zaworu.

Niezastosowanie si~ do ponizszej instrukcji moZe spowodowac niewlaSciwe dzialanie zaworu lub jego
przedwczesne zuZycie, co z kolei moze doprowadzic do przepelnienia zbiornika. Przepelniony zbiornik
stanowi zagroZenie dla srodowiska.

UWAGA:
Nie usuwaj elastycznej opaski przytrzymujl}cej plywak wczeSniejniZzaleca instrukcja. Moze to
doprowadzic do uszkodzenia zaworu.

OSTRZEZENIE:
Niepoprawne przylllczenie lub rozlllczenie w~Za cysterny powoduje rozlew paliwa niebezpieczny dla
ludzi i mienia. przed rozpocz~ciem spustu paliwa naleZy upewnic si~, czy wszystkie przylllcza zostaly.
zalozone wlaSciwie oraz czy wszystkie uszczelki sll w pOfZ!ldku.
Nie naleZy rozpoczynac spustu jesli, ktorekolwiek z przylllczy jest uszkodzone lub niekompletne.

W normalnych warunkach szarpni~cie w~Za cysterny i zwolniony przeplyw sygnalizuj!l, ze zbiornik
jest pelen.
NaleZy wowczas zamknllc zawor glowny cysterny i osuszyc wltZprzed rozlllczeniem go.
Przeoelnionv zbiornik: paliwo w w~zu nie splywa do zbiornika. Nie nalezy rozlllczac weZa aZ do
momentu, gdy poziom paliwa w zbiorniku obniZy si~ i paliwo ~dzie moglo SplynllC. Uwaga: w
przypadku oblania si~ paliwem, nalezy zdjllc jak najpr~dzej przemoczonll odziez. Nie wolno
przebywac w przemoczonej paliwem odziezy w pomieszczeniach zamkni~tych ani zbliZac sic:;do
irodla ognia.

WAZNE:
Sprawdi czy zbiomik WYPosaZonyjest w zaw6r zapobiegaj~cy zmieszaniu produktow typu 53-
VM, jak iIustruje rys. 15Ana str 11. Aby zawor 61-S0 funkcjonowal poprawnie, kODcowkarurki
zaworu 53-VM (miejsce, w kt6rym przyll}czona jest klatka z kulkV NIE MOZE si~gac w
zbiomik gl~biej niZ 6". W przypadku, gdy jest to wi~cej niZ 6" zawor Balei)' zdemontowac lub
uwzgl~dnicrOZnic~mi~dzyfaktyczol}dlugosciq a 6" w kroku 2, str 6.

OSTRZEZENIE:
ProduktyOPW powinnybyc uZywanezgodnie z przepisamiprawa federalnego,pailstwowegoi lokal-
nego. Wyboruproduktu nalezy dokonywac w oparciu 0 dane dotycZllcejego parametrow, materialu
oraz wymogow ekologicznych. OPW NIE DAJE GWARANCJI W PRZYPADKU
ZASTOSOWAN NIEZGODNYCH Z PRZEZNACZENIEM.
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GW ARANCJA.

Wszystkieprodukty i czftscizamienne OPW s~ dokladnie sprawdzanei testowane od
momentu,gdy surowiecjest dostarczonydo naszej fabryki,aZdo chwili gdy produkt
jest gotowy.Owarantujemyniezawodnoscnaszych produktow,zarownojezeli chodzi
o material jak i wykonanie, przez okres 12 miesiftcy od daty produkcji lub od
momentuopuszczeniafabrykiprzez produkt.KaZdyproduktuznany za niesprawnyw
ci~u tego okresu zostaniejak najszybciejwymieniony lub tez klient otrzymakredyt
na dalsze zakupy. Owarancji nie uznaje sift, jezeli produkt zostal w jakikolwiek
sposob zmieniony lub byl naprawiany przez osoby spoza autoryzowanego serwisu
OPW, lub tez jego defektywnoscwynika z niewlasciwegozainstalowania.OPW nie
ponosi zadnej odpowiedzialnoscifinansowej za szkody, koszty pracy i zaladunku
wykraczaj~cepoza kwotftwymienion~na fakturze.
TA OWARANCJA ZASTEPUJE WSZYSTKIE INNE OWARANCJE
NIEZALEZNIE OD FORMY W JAKIEJ SA WYRAZANE, SZCZEo6LNIE
JEZELI CHODZI 0 MOZLIWOSC KUPNA DANEOO PRODUKTUB1\DZ TEZ
JEGO PRZYSTOSOWANIE DO OKRESLONEOO CELU. ZADNA INNA
OW ARANCJA NIE WYCHODZI FORMALNIE POZA ZAKRES POWYZSZEJ.

NARZF;DZIA NIEZBF;DNE DO MONTAZU ZAWORU.

1. Wiertarka
2. Nowe i ostre wiertlo 1/8"
3. Nowei ostre wiertlo 5/16"
4. Tasma miernicza
5. Ostra pilka do metalu, 24 z~by/cal
6. Okr~gly pilnik
7. Smar
8. Srubokr~t plaski
9. KIucz nasadowy~"



SPOSOB MONTAZU ZAWORU 61-S0 W ZBIORNIKACH
ROZNYCH ROZMIAROW.

Standardowa instrukeja zaworu 61-S0 wskazuje na jakiej wysokosci zamontowac zawor, aby
zapewnic zamkni~cie doplywu paliwa na poziomie 95% pojemnosei dla wi~kszosei zbiomikow
podziemnyeh0 sredniey 8 stOp(243,84 em). Przy innyeh srednicaehzastosuj poniZs~ procedur~do
wyliczeniadJugoscigomej rury. WszystkiedJugoscipodane sitw calach.

INSTRUKCJA:
1. Z tabeli kalibracjizbiomikadostarczanejprzez producentaodczytajjego pojemnoscw galonaeh(1

galon=3,785I).
2. Obliez95% pojemnosci.
3. Znajdi wyliezonltpojemnoscw tabeli kalibracji.

4. Odczytajz tabelijakiej wartoseiX na Jacieodpowiadata pojemnosc.
5. Odejmij wartosc X od pojemnosci zbiomika ¥. Otrzymasz wartosc z:

¥-X=Z
6. Odejmij 2" od otrzymanej wartosci Z, aby otrzymac wartosc C. Wartosc C oznacza na jaklt

dJugoscgorna rura zaworuwehodziw samzbiornikmiefZltcod wewn~trznejstronypJaszcza.
Z - 2" =C

7. CzywartoscCjest mniejszaniz 6 W' (16,5cm)?

NIE ~ CaJkowita dJugosc gomej rury zaworu
wynosi zatem C + A, gdzie A= dJugosc rury
wypuszczonej ponad pJaszcz zbiomika.
Uwaga: Je:zeli rura znajduje si~ w pokrywie
zbiornika nalezy uwzgl~dnic wysokosc wJazu.
PrzykJad: wJaz ma wysokosc 4", wowezas
dJugosc gomej rury zaworu wyniesie:

A + C + 4"

TAK ~ Zainstaluj zawor na wysokosei 6 W'
(16,5 cm) wedJug instrukeji.

Przyklad:

1. TabelakalibraejizbiornikaOwens-ComingModel G-3Fiberglass@:
Nominalnapojemnosczbiomika: 10000 gal., faktyczna9 403 gal.

2. 95%faktyeznejpojemnosei= 0,95x 9 0403 gal. = 8932,85gal.
3. Najblizszawartoscw tabeli mnieiszaod obliezonejw punkeie 3. wynosi 8910gal.
4. Wartoscna Jacieodpowiadajltca8910gal. wynosi 82".
5. Wartoscna Jacie X = 82"

Srednieazbiomika¥ = 92"
¥-X=Z
92" - 82" = 10"= Z

6. Z = 10"
Z - 2" = 8" = C

7. C = 8" > 6 Yz"

Zmierz dJugoscrury zbiomika wypuszezonejponad pJaszezuwzgl~dniajltewysokosc wJazu,jesli
rura jest w pokrywie zbiomika. ZaJoZmY,ZewJaz ma wysokosc 8", a rura ponad wJazemjeszcze
5":
A = 8" + 5" = 13"
CaJkowitadJugoscgomej rury zbiornikawynosi C + A
C+ A=8"+ 13"=21"



KOMPLET ZALJ\CZONYCH CZF;SCIZAWORU

ZA WOR WLASCIWY

z przykr~conll g6ma rura.
plywak zabezpieczony
elastyCZDIlopaskll

PIERSCIEN WLOTOWY

ZESTAW MONTAZOWY
uszczelka kolnierzowa
O-ring
podkladki
nakr~tki
podkladki z~bate
wma
3 srubki

DOLNA RURA
z zagl~bieniami i otworami
pod srubki

KARTONOWA LISTWA
POMIAROW A

SZABLON DO
WIERCENIA OTWOROW
(STR 6, 7)

PLAKIETKA
OSTRZEGA WCZA
OPASKA ZACISKOWA



INSTRUKCJA MONTAZU ZAWORU.

WAZNE: KaZdy z ponizszych krok6w tej instrukcji stanowi punkt odniesienia
podczas montaZui warunkuje poprawne zamontowanie i p6:miejszefunkcjonowanie
zaworu61-S0.
Przeczytajdokladnie instrukcj~przed rozpocz~ciempracy i korzystaj z niej podczas
samegomontaZu.
Numery rysunk6ww wersji angielskiejodpowiadajetposzczeg6lnymkrokom. Strony
podanew wersjipolskiejnale:zysprawdzicw wersji angielskiej.

KROK 1. POMIARY
Usuil kamlok lub kolanko z rury spustowejzbiomika, w zaleZnosciczy jest to spust
bezposredni czy wyprowadzony.Zmierz dlugosc rury wypuszczonej ponad plaszcz
zbiomika (wymiar A, Fig.lA) uZywajetCdostarczonej listwy pomiarowej - wl6z
listw~ pomiarowetdo rury i zahacz jet 0 plaszcz zbiomika. Zaznacz na listwie
pomiarowejwysokosc rury. Zmierz dystans pomi~dzyg6mym koilcem rury a dnem
zbiomika (wymiar B, Fig.lA)***. Przy konfiguracjach innych niz pokazane na
rysunku, skorzystajz rysunk6wzbiomika lub innych sposob6wzmierzeniawymiaru
A.
***WAZNE: W przypadku, gdy rura spustowa zbiornika wyposaZona jest w
zamkni~cie hydrauliczne (syfon) zmierz dystans B, nie do dna zbiornika, lecz
maksymalnie do polowywysokosci syfonu.

WAZNE: SprawdZczy rura spustowazbiomjka nie zawiera obcychcial, wystajetcych
kawalk6wmetalu, itd. Jesli tak, to nale:zyje usunetcprzed instalacj~ poniewaZmoget
utrudnic lub nawet uniemozliwic instalacj~ oraz wplynetcnegatywnie na dzialanie
zaworu.

KROK 2. ZAZNACZENIE POMIAROW NA RURZE ZAWORU.
Przyl6z koniec listwypomiarowej do punktu, w kt6rym zaw6r wlasciwy letczysi~ z
g6metrur~ tak jak to pokazano w Fig. 2A. Zaznacz na g6mej rurze zaworu wartosc
zaznaczonetna listwiew Kroku 1.

KROK 3. PRZYKLEJENIE SZABLONU.
Uzywajetcdostarczonejtasmy przyklej dokladniezaletczonyponizej szablon, tak aby
zaznaczona w Kroku 2 kreska wyznaczala g6met cz~sc szablonu. Linie szablonu
musZetprzebiegac r6wno wok6l rury zaworu, aby ci~cie bylo precyzyjne. Duza
strzalkana szabloniemusi wskazywackierunekzaworuwlasciwego(plywaka)

UWAGA: Niekt6re rodzaje pit mog~ uszkodzic lub znieksztatcic rur~ zaworu.
Najlepiej uZyc zwyklej pilki do metalu.

UWAGA: Nie utywaj zat~czonej opaski zaciskowej jesli korzystasz z pity
elektrycznej. W takim przypadku musi wystarczyc sam szablon.

KROK 4. ODCIF;CIE GORNEJ RURY ZAWORU.



Nasun opask~zaciskow(lna rur~ zaworu, i umiesc j(l dokladnie w zaznaczonymna
szabloniemiejscu- pomi~dzy liniami: HOSE CLAMP BETWEEN LINES ta
nast~pniezacisnij.Opaskawyznaczy lini~ci~cia- CUT LINE.

KROK 5. SZLIFOW ANIE KONCOWKI RURY ZAWORU.

Wyszlifuj pilnikiem zewn~trzn(l kraw~dZ rury zaworu a nast~pnie jej kraw~dZ
wewn~trznCl, tak aby moma bylo zalozyc O-ring i pierscien wlotowy (Krok 6).
Upewnij si~, ze zakonczenie rury jest plaskie i spilowane na kwadratowo.

KROK 6. MONTAZ PIERSCIENIA WLOTOWEGO.
Natrzyj O-ring duz(l ilosci(lsmaru a nast~pnie umiesc go w zagl~bieniupierscienia
wlotowego.Nal6z warstw~smaru na wewn~trzn(lsciank~g6mej rury zaworu i wsun
w ni(lpierscienwlotowydo oporu.

KROK 7. WIERCENIE OTWOROW.
Po zalozeniu pierscienia wlotowego ostroznie wywierc trzy otwory 0 srednicy 1/8"
wg. szablonu. Nast~pnie ui:ywaj(lc wiertla 0 srednicy 5/16" ponownie wywierc
otwory w tych samych miejscach.

WAZNE: Ui:ywaj tylko wiertla 5/16". NIE ZASTF;PUJ GO ZADNYM INNYM
ROZMIAREM WIERTLA.

KROK 8. USUWANIE SZABLONU.
Usun opask~uciskow(li szablon z g6mej rury zaworu. Wypiluj okrClglympilnikiem
nier6wnosciwewn~trzrury zaworu powstalepo wierceniuotwor6w.

KROK 9. INSTALOW ANIE PODKLADEK ZF;BATYCH.
Pol(lcz podkladki z~bate z nakr~tkami i srubami w taki spos6b aby nakr~tki i sruby
znajdowaly si~ wewn~trz rury. Delikatnie dokr~c kluczem nasadowym W'. Nie
dokr~caj zbyt mocno.

KROK 10.MONTAZ DOLNEJ RURY ZAWORU.
NasuOdoln(lrur~na drugi koniec zaworu w taki spos6b, aby trzy nawierconeotwory
dolnej rury pokryly si~ z otworami w obudowie zaworu. Przykr~c rur~ do zaworu
trzema plaskimi srubami. Ui:ywaj tylko srub ze stali nierdzewnej dol~czonychdo
zestawu.Gl6wkisrubnie mog~wystawacpoza powierzchni~rury.

KROK11.PRZYCINANIEDOLNEJRURYZAWORUPODI(4TEM 45 0

Mierz(lc od dolnego konca pierscienia wlotowego, zaznacz na dolnej rurze zaworu
dystans B (krok pierwszy) pomniejszony 0 6 cali lub inn~ wartosc narzucon~
lokalnymi przepisami*** Utnij doln(l rur~ zaworu na tej dlugosci pod k(ltem 45 0 a
nast~pnie wyszlifuj j(l pilnikiem.

***WAZNE: W przypadku, gdy rura spustowa zbiornika wyposaZona jest w
zamkni~cie hydrauliczne (syfon) zmierz dystans B, nie do dna zbiornika, lecz
maksymalnie do polowywysokosci syfonu.



SUGEROWANY SPOSOB MONTAZU ZAWORU
W ZBIORNIKACH Z ZAMKNIF;CIEM HYDRAULICZNYM

Jesli rura zbiomika wyposaZonajest w zamkni~cie hydrauliczne tzw. syfonjednym ze
sposobow rnonta.zuzaworu jest wyci~cie okna na plywak w rurze spustowej zaworu-
patrz zal~czony szkic. Okno naleZy wyci~e w rurze spustowej zbiomika w taki
sposob, aby RA~ SKIEROW ANE BYLO WZDLUZ ZBIORNIKA. Dlugose okna
rnusi uwzgl~dniae dlugose plywaka, z rnarginesern u gory co najrnniej 1" i
rnarginesern u dolu co najrnniej 4".

KROK 12.
ZBIORNIKA.
Usun opask~ elastyczn~z plywaka. Przytrzymuj~cplywak r~k~wsun zawor w rur~
spustow~ zbiomika i oprzyj go 0 jej dolny kolnierz. Zawor powinien bye
umieszczonyw rurze spustowej w takiej pozycji, aby rami~ plywaka wypadalo na
oknowyci~teuprzedniow rurze spustowejzbiomika.

UMIESZCZENIE ZAWORU W RURZE SPUSTOWEJ

KROK 13. SPRA WDZENIE INSTALACJI.
Upewnij si~, ze plywak zaworu znajduje si~ dokladnie w wycieciu okna i rnoze
swobodnie si~ poruszae.

UWAGA: Aby zapewnie plywakowipoprawne dzialanie, Zadnainna rura nie rnoze
znajdowae si~ w obr~bie 13" od osi rury spustowej zbiomika, na luku, na ktorym
znajdujesi~okno.

OSTRZEZENIE:
NieprzestrzeganieponiZszejinstrukcji lub uszkodzenie zaworu poprzez uzycie zbyt
duzej sHypodczasrnontaZumozeprowadziedo UTRATY GWARANCJI.

KROK 14.ZALOZENIE OPASKI ZACISKOWEJ.
Nasun opask~zaciskow~na rur~zbiomikawypuszczon~ponadplaszcz.Opaska
powinnabye luina i swobodnieprzesuwaCsi~wzdluZrury.

KROK 15. PRZYKRF;CANIE KOLNIERZA NA RURE ZBIORNIKA.
Uszczelnij zawor oparty na dolnym kolnierzu rury zbiomika, a nast~pnie przykr~e
gomy kolnierz uWaZaj~c,aby zawor pozostal w swojej pozycji.

KROK 16. MONTAZ TABLICZKI OSTRZEGA WCZEJ.
Urniese tabliczk~ ostrzegawcz~ na rurze zbiomika zahaczaj~e jej skrzydelka 0 opask~
zaciskow~. Zacisnij opask~.

*OPW Fueling Components nie ponosi odpowiedzialnosci za powyzs~ instalacj~.



SUPLEMENT DO MONTAZU
WERSJI 61-80 4004 i 61-80 4014.

WAZNE: Przeczytajuwamie zal~czon~instrukcj~zaworu.
W przypadkumontaZuwersji 61-80 4004 i 61-80 4014 procedurajest taka sarna do
kroku 9 wl~cznie. W Kroku 10 zastosuj ponizsz~ instrukcj~,a nastepnie wr66 do
Kroku 11og61nejinstrukcjii kontynuuj.

Zwroc uwag~, ze O-ring zostal juz zalozony na doln=tcz~sc obudowy zaworu
wlasciwego.

KROK 10. NAKLADANIE SMARU.
Na16z grub~ warstw~ smaru na O-ring znajduj~cy si~ w dolnej cz~sci obudowy
zaworu wlasciwego. Wyszlifuj wewn~trzn~ kraw~dZ dolnej rury od strony
wywierconych otwor6w, tak aby dolna cz~s6 obudowy zaworu latwo w ni~ weszla.

Dopasuj otwory w dolnej rurze do otwor6w w obudowie zaworu i delikatnie nasun
doln~rur~na obudow~zaworu.

Wkr~6 trzy plaskie sruby w otwory. U:zywaj tylko srub ze stali nierdzewnej
dol~czonychdo zestawu.G16wkisrub nie mog~wystawacpoza powierzchni~rury.
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