
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.

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 
alkalmazásra. 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.

TFS&BP 
cikkszám

 Névleges átmérő  Cső külső 
átmérője (OD)

 Max. üzemi 
nyomás †

 Max. vég-
terhelés †

Méretek Ellenkarima csavarok** Hozzáve-
tőleges súlyA B C D E F Mennyiség méret

mm
coll mm

bar
psi kN mm mm mm mm mm mm mm kg

* = 1 festett RAL3000 kivitel, 2 tüzihorganyzott kivitel
** = a csavarok nem részei a szállítmánynak. A csavarok hossza szabványos; a vásárló feladata annak ellenőrzése, hogy a tervezett 

felhasználáshoz illeszkedő-e a hosszúság

Megjegyzés: Az ellenkarima tényleges tömítőfelülete mentes kell, hogy legyen barázdáktól, minden mélyedéstől, kiemelkedéstől 
vagy bármiféle deformációtól, hogy a tömítő felület optimális legyen. A Modell 71 horony-perem adapter merev kötést hoz 
létre szabványos hornyos csöveken a Grinnell speci8kációknak megfelelően, így tengelyirányú mozgás vagy szögeltérés nem 
megengedett. 
A D és E méret a legkisebb és a legnagyobb tömítőfelületet mutatja.

MODELL 71

Kuplungok, kötőidomok és peremek, 
DIN PN10/16 BS4504 perem adapter



71AAE0060* 
50 

2 
60,3 

20,7 

300 
5,91 162 121 19 61 87 184 4 5/8 x 3 1,4 

71AAE0073* 
65 

2 1/2 
73,0 

20,7 

300 
8,66 178 140 22 73 99 200 4 5/8 x 3 2,3 

71AAE0089* 
80 

3 
88,9 

20,7 

300 
12,84 191 152 24 89 115 251 4 5/8 x 3 2,5 

71AAE0114* 
100 

4 
114,3 

20,7 

300 
21,22 229 191 24 114 141 252 8 5/8 x 3 3,2 

71AAE0141* 
125 

5 
141,3 

20,7 

300 
32,44 254 216 25 141 171 289 8 3/4 x 3 1/2 4,2 

71AAE0168* 
150 

6 
168,3 

20,7 

300 
46,02 279 241 25 168 198 302 8 3/4 x 3 1/2 4,5 

71AAE0219* 
200 

8 
219,1 

20,7 

300 
77,99 343 299 29 219 253 365 8 3/4 x 3 1/2 7,5 

71AAE0273* 
250 

10 
273,0 

20,7 

300 
121,08 406 362 30 273 313 429 12 7/8 x 4 9,9 

71AAE0324* 
300 

12 
323,9 

20,7 

300 
170,44 483 432 32 324 364 508 12 7/8 x 4 11,0 

71AE0355*
350 

14
355,6

20,7 

300
205,42 533,4 476,5 36,5 355,6 381,8 609,6 12 1 x 4 1/4 11,3

71AE0406*
400 

16
406,9

20,7 

300
268,29 596,9 540,0 38,10 406,4 431,7 673,1 16 1 x 4 1/4 14,0

71AE0457*
450 

18
457,2

20,7 

300
340,09 635,0 578,1 41,3 457,2 482,8 736,6 16

1 1/8 x 4 

3/4
15,8

71AE0508*
500 

20
508,0

20,7 

300
419,22 698,5 635,0 44,5 508,0 534,2 800,1 20

1 1/8 x 4 

3/4
20,4

71AE0609*
600 

24
609,6

20,7 

300
603,71 812,8 749,3 49,0 609,6 636,3 914,4 20

1 1/4 x 5 

1/2
26,8

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.

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 
alkalmazásra. 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.

Kuplungok, kötőidomok és peremek, 
ANSI 125/150 osztályú perem adapter

* = 1 festett RAL3000 kivitel, 2 tüzihorganyzott kivitel
** = a csavarok nem részei a szállítmánynak. A csavarok hossza szabványos; a vásárló feladata annak ellenőrzése, hogy a tervezett 

felhasználáshoz illeszkedő-e a hosszúság

Megjegyzés: Az ellenkarima tényleges tömítőfelülete mentes kell, hogy legyen barázdáktól, minden mélyedéstől, kiemelkedéstől 
vagy bármiféle deformációtól, hogy a tömítő felület optimális legyen. A Modell 71 horony-perem adapter merev kötést hoz 
létre szabványos hornyos csöveken a Grinnell speci8kációknak megfelelően, így tengelyirányú mozgás vagy szögeltérés nem 
megengedett. 
A D és E méret a legkisebb és a legnagyobb tömítőfelületet mutatja.

MODELL 71

TFS&BP 
cikkszám

 Névleges átmérő  Cső külső 
átmérője (OD)

 Max. üzemi 
nyomás †

 Max. vég-
terhelés †

Méretek Ellenkarima csavarok** Hozzáve-
tőleges súlyA B C D E F Mennyiség méret

mm
coll mm

bar
psi kN mm mm mm mm mm mm mm kg



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.

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 
alkalmazásra. 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).

Kuplungok, kötőidomok és 
peremek, műszaki adatok

Grinnell, Modell 71

Gumifelület

Ellenkarima

Hornyos cső

"A" NÉZET

Grinnell, Modell 71
Ellenkarima 
barázdált felülete

"B" NÉZET

Hornyos cső

A modell 71 peremmel kapcsolatos 
megjegyzések:

A Modell 71 karima adapter A. 
elfordulás elleni ún. “kapaszkodó 
fogak”-kal rendelkezik az  
öntvényen a vállon belül.
A Grinnell hornyos peremeket B. 
úgy kell a pillangószelepekre 
szerelni, hogy ne zavarják az indí-
tószerelvény vagy a kar működ-
tetését. A perem lehet hogy 
nem illeszkedik minden hornyos 
pillangószelep mérethez. 
Vegye fel a kapcsolatot a Tyco 
FS&BP céggel a részletek 
tisztázása érdekében
A modell 71 peremadapter C. 
alkalmazása nem ajánlott, 
amennyiben a rögzítés menetes 
szárral függesztve történik, vagy 
ha az idomok 90°-ban kapcso-
lódnak. 
Vegye fel a kapcsolatot a 
Tyco FS&BP céggel, mielőtt 
a rendszert műanyag csővel 
használja.
A modell 71 Grinnell peremes D. 
tömítéseknek a megfelelő 
tömítő hatás eléréséhez szilárd, 
sík felületre van szüksége. 
Gumifelületű szelepek vagy 
más eszközök alkalmazásakor 
fém adapter betét használatára 
van szükség. Az adapter betétet 
a Grinnell peremes tömítés 
és az ellenkarima közé vagy 
a hatékony tömítést biztosító 
elemhez kell szerelni.

A fém adapter betét alkalmazása 
szükséges a modell 71 karima 
adapterhez, amennyiben az 
ellenkarima:

1. Gumi felületű (lásd az "A" nézetet)
2. AWWA öntött perem
3. Gumizott felületű karima közötti 
szelep
4. Bordázott peremfelületű (lásd a 
"B" nézetet)

Fémperem adapter 
betét

Fémperem adapter 
betét

Teljes felületű tömítés

Szereléskor különösen 8gyeljünk arra, hogy a 
tömítés helyesen kerüljön a belső részbe. 
Lásd a bal oldali ábrát.



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.

Kuplungok, kötőidomok és peremek, 
perem adapter betét

TFS&BP 
cikkszám

 

Ellenkarima Névleges méret Cső külső átmérője (OD) Méretek

A B C
mm  
coll mm mm mm mm

Lemez anyaga: rozsdamentes acél, ASTM A666 304-2B típus

MODELL 71, DIN/ANSI

TFS&BP 
cikkszám

 

Ellenkarima Névleges méret Cső külső átmérője (OD) Méretek

A B C
mm  
coll mm mm mm mm


