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TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Ház:
ASTM A-743/A-743M - Szabvány 
speci'káció általános alkalmazásra 
kerülő vas- króm, vas-króm-
nikkel,rozsdamentes ötvözet 
öntvényekre
CF-8M osztály: Szakítószilárdság, 

minimum 485 MPa (70 000 psi)
Folyási határ, minimum 205 MPa
(30 000 psi)
Nyúlás 50 mm-en (2”), minimum 30%
Csavar / anya:
A rozsdamentes acél csavarok 
metrikus, az ASTM A-193M 138M 

szabvány 2. osztály, 316. típus, 
B8M osztályú kialakításúak, a 2. 
osztályú rozsdamentes acél anyák 
nehéz, hatlapfejű anyák, amelyek 
megfelelnek az A-194M 8M ASTM 
szabványnak, 316. típus, 8M osztály.

Anyagspeci'káció

Általános megjegyzések:  További információ adatlapjainkban található, illetve külön kérésre elérhető. A tervező felelőssége, hogy a 
megfelelő terméket válassza ki és meggyőződjön róla, hogy a nyomás értékek és a műszaki adatok megfelelőek az adott alkal-
mazásra. Mindig olvassák el és tartsák be a szerelési útmutatókban leírtakat. Soha ne távolítsák el a rendszer részeit, ne javítsák 
vagy módosítsák a csővezetéket, mielőtt nyomásmentesítenék és leürítenék a rendszert. Az adott alkalmazási területhez 
szükséges anyag és tömítésválasztás ellenőrizendő a tömítésajánlási lista alapján (7. fejezet).

†: A max. üzemi nyomás és a végterhelés standard súlyú acél csövekre vonatkozik. Mindezek különbözhetnek az anyag és/vagy a 
falvastagság függvényében. Tűzvédelmi anyagok listájával és a jóváhagyott nyomásértékekkel, valamint további részletekkel 
kapcsolatosan keresse irodánkat.

‡: Maximum csővég elválasztási tartomány vágott hornyolású standard súlyú cső esetén érvényes. Görgős hornyolás esetén az érték 
fele alkalmazandó.
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