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1. INTRODUCTIE - UL / FM GOEDGEKEURDE IPS GEGROEFDE VLINDERKLEPPEN DN65-200

AVK serie 815 vlinderkleppen met gegroefde uiteinden zijn UL / FM goedgekeurd. Ze zijn onderhoudsvrij en zijn 
geschikt voor gebruik in brandbestrijdingssystemen. De nominale werkdruk is 300 PSI / 20,68 bar en zijn leverbaar in de 
maten DN65-200. Deze handleiding geeft u informatie welke nodig is om de vlinderkleppen correct te installeren en te 
onderhouden, en om een lange levensduur te garanderen.

2. ONDERDELEN TEKENING 

801  Huis
802  Korte bus
803  Lange bus
804  O-ring
805  Spindel
806  Spindelborging
807  Klep
808  Standaanwijzing
809  Schroef standaanwijzing
810  Breekpen
811  Wormkast
812  Handwiel
813  Handwiel pin
814  Wormkast bout
815  Wormkast sluitring
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Onderdeel Omschrijving Materiaal

801 Huis Nodulair gietijzer, ASTM A536

802 Korte bus Metaal PRFE-gecoat staal / brons

803 Lange bus Metaal PRFE-gecoat staal / brons

804 O-ring NBR rubber

805 Spindel Roestvast staal 431

806 Spindelborging Roestvast staal 431

807 Klep EPDM bekleed nodulair gietijzer

808 Standaanwijzing Gietijzer, ASTM A126 Klasse B

809 Schroef standaanwijzing Roestvast staal 304

810* Breekpen Aluminium

811 Wormkast

812 Handwiel Staal

813 Handwiel pin Roestvast staal 304

814 Wormkast bout Roestvast staal 304

815 Wormkast sluitring Roestvast staal 304

* AVK serie 815 vlinderkleppen zijn onderhoudsvrij. Wanneer onbedoeld de wormkast te hard 
wordt aangedraaid dan bestaat de mogelijkheid dat de breekpen (810) of de handwiel pin 
(813) vervangen moet worden.



3. ONTVANGST EN OPSLAG

Controleer bij ontvangst de vlinderkleppen op transportschade. Het lossen moet voorzichtig gebeuren. De lading 
moet rustig op de grond worden neergezet zonder om te vallen. Hijs een vlinderklep nooit op aan het plaatje van de 
standaanwijzing of aan het elektriciteitssnoer van de wormkast. Vlinderkleppen moeten, tot ze worden geïnstalleerd, in 
een schone en droge ruimte worden opgeslagen om schade door weersinvloeden te voorkomen. Stel de kleppen niet 
langdurig bloot aan zonlicht of ozon. Bewaar de vlinderkleppen met de klep in geopende positie. Voor langdurige opslag 
moeten de vlinderkleppen binnen worden opgeslagen.

4. INSPECTIE VOOR INSTALLATIE

Zorg ervoor dat alle montageoppervlakken en schijfzittingen schoon en vrij van vervuiling zijn. Controleer of de 
bouten van de wormkast niet zijn losgetrilt tijdens het transport. Draai het bevestigingsmateriaal vast als het los zit. 
Open en sluit de vlinderklep om de werking en de juiste stopinstellingen voor zowel de open als de gesloten positie te 
controleren. Controleer of de draairichting van de vlinderklep correct is en sluit de vlinderklep voor installatie.

5. INSTALLATIE

WAARSCHUWING: Zorg voorafgaand aan de installatie dat alle leidingen die bij de installatie betrokken zijn, geïsoleerd, 
drukloos en leeggemaakt zijn voordat u met de werkzaamheden begint. Als u dit niet doet, kan het leiden tot plotselinge 
drukvermindering en vervolgens tot ernstig of dodelijk letsel.

OPMERKING: 

Voordat een regelafsluiter van een brandbestrijdingssysteem wordt gesloten voor onderhoud of inspectie, moet er 
toestemming gegeven worden door een bevoegde instantie om het brandbestrijdingssysteem buiten gebruik te stellen 
en moet al het personeel dat door dit besluit wordt 
getroffen, worden geïnformeerd.

Het wordt aanbevolen om automatische 
sprinklersystemen te laten inspecteren, testen en 
onderhouden door een gekwalificeerde inspectiedienst.

Een correcte installatie van een serie 815 vlinderklep is 
belangrijk voor een juiste werking. De vlinderklep kan 
worden geïnstalleerd met stroming in beide richtingen, 
maar ook in horizontale of verticale toepassingen. De 
koppelingen die worden toegepast moeten goedgekeurd 
zijn voor brandbestrijding en geïnstalleerd zijn conform 
de instructies van de fabrikant. Serie 815 vlinderkleppen 
kunnen worden geïnstalleerd met elk schema van 
drukleidingen die zijn vermeld of goedgekeurd voor 
brandbestrijding. De wormkast kan in verschillende 
posities van 90 graden worden gemonteerd voor 
eenvoudige installatie.

Een elektrisch aansluitschema voor de aansluiting van de bewakings- / hulpschakelaar is aan de buitenkant 
van de wormkast gemonteerd (zie afb. 1). Elektrische aansluitingen en kabelbuizen moeten worden gemaakt in 
overeenstemming met de bevoegde autoriteiten en / of de Nationale Elekrische Code.

6. ONDERHOUD

De eigenaar is verantwoordelijk voor de inspectie, het onderhoud en het testen van zijn brandbeveiligingssysteem en 
apparatuur in overeenstemming met de normen van de bevoegde autoriteiten.
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For 6” through 8”For 2½” through 4”
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INTRODUCTION / DESCRIPTION

 The AVK Series 815 Grooved End Butterfly Valves are UL/FM approved and designed to be trouble/maintenance 
free, for use in Fire Protection. They have a rated working pressure of 300 PSI and are available in 2½" through 8" sizes. This 
manual will provide you with the information needed to properly install and maintain the valve and to ensure a long service life.  

RECEIVING AND STORAGE

 Inspect valves upon receipt for damage in shipment.  Unload all valves carefully to the ground without dropping. Never 
lift a valve by the Indicator Flag, or Gearbox electrical cord. Valves should be stored in a clean and dry area until installed 
to prevent weather related damage. Do not expose the discs to sunlight or ozone for any extended period of time. Store the 
valves with the disc in the open position. For long term storage the valves should be stored indoors.

INSPECTION PRIOR TO INSTALLATION

 Make sure all mounting surfaces and disc seats are clean and free of foreign materials. Check the Gearbox bolting to 
the valve for any loosening during transit. If loose, tighten the mounting hardware. Open and close the valve to verify operation 
and proper stop adjustments for both the open and closed positions. Check that the valve rotation direction is correct and 
close the valve prior to installation.

INSTALLATION

WARNING: The line must be isolated, depressurized, and drained before installing/removing the valve to/from the 
system line.  Failure to do so may cause pressure to be released resulting in severe injury or death.

NOTE: Before closing a fire protection system control valve for maintenance or inspection, permission to shut down the 
affected fire protection systems must be obtained from the proper authorities and all personnel who may be effected by this 
decision must be notified. Do not exceed 200 pound  rim pull torque for hand wheels. 

 It is recommended that automatic sprinkler systems be inspected, tested, and maintained by a qualified inspection 
service. 

 Correct installation of the Series 815 Butterfly Valve is important for proper operation. It may be installed with flow in 
either direction and in either horizontal or vertical applications.  The couplings used with Series 815 valves must be approved 
for fire protection service and installed in accordance with the manufacturers instructions. Series 815 valves may be installed 
with any schedule of pressure pipe or tubing that is listed or approved for fire protection. The Gearbox can be mounted in 90 
degree alternate positions for ease of installation.

 An electrical connection diagram for the Supervisory/Auxiliary Switch connection is mounted on the exterior of the 
gearbox. ( See Fig. 2 ) Electrical and conduit connections are to be made in accordance with the authorities having jurisdiction 
and/or the National Electrical Code. 

 

 

Fig. 2 
Electrical Wiring Diagram

Fig. 1
Elektrisch aansluitschema

Voor 2½” tot 4” Voor 6” tot 8”
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7. GEREEDSCHAPPEN

The following tool requirements are for gearbox repositioning and stop adjustment. Please refer to coupling manufacturer 
documentation for other tool requirements.

8. ONDERDELEN EN SERVICE

Neem contact op met AVK Nederland BV voor informatie over onderdelen en service in uw regio. Op het product label van de 
vlinderklep staat het modelnummer en de maat, noteer deze informatie voordat u contact opneemt met:

AVK Nederland BV
Radeweg 12
8171 MD  Vaassen
Nederland
Tel.: +31 (0)578 574490
www.avknederland.nl
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808 Plaatje standaanwijzing Alle maten 7/64 ”of 3 mm inbussleutel

813 Wormkast bevestigingsbouten DN65-100 / 2½-4” 1/2” of 13 mm ringsteeksleutel

813 Wormkast bevestigingsbouten DN150-200 / 6-8” 11/16” of 17 mm ringsteeksleutel

Stelschroef wormkast stop DN65-150 / 2½-6” 5/32” of 4 mm inbussleutel

Stelschroef wormkast stop DN200 / 8” 3/16” of 5 mm inbussleutel

Borgmoer aanslag wormkast DN65-150 / 2½-6” 1/2” of 13 mm ringsteeksleutel

Gearbox stop jam nut DN200 / 8” 11/16” or 17mm combination wrench


