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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.

Szerelési útmutatók, modell 522

1. lépés

3. lépés

4. lépés

2. lépés

Mindig olvassa el és értse meg az útmutatásokat! Soha ne szerelje le a csövezés egyetlen elemét sem, amíg meg nem 
győződik arról, hogy a rendszer nyomásmentes és leürített.

A furatot a cső középvonalán fúrja.

2. lépés

3. lépés

Cső előkészítése

1. lépés.
A furatméretet ellenőrizze az alábbi 
táblázatban.

‡ A hatékony tömítéshez és teljesít-
ményhez a furat megfelelő előkészí-
tésére van szükség. Ellenőrizze a cső 
tömítőfelületét a furat 15,9 mm-es (5/8") 
körzetében és győződjön meg arról, 
hogy nincs olyan körülmény, amely 
befolyásolja a megfelelő tömítést. 
Távolítson el minden éles vagy durva 
peremet a furatról vagy a felső, házzal 
érintkező területről, amely hatással 
lehet a szerelésre, a központosító gallér 
megfelelő felfekvésére, vagy a kimenet 
áramlására. Ellenőrizze a tömítés 
fokozatát, hogy megfelel-e az adott 
alkalmazáshoz. Amennyiben nem acél 
csövet hanem egyéb terméket pl. száraz 
sprinklert csatlakoztatunk, a Mechanikai 
T-idom belső menetes csatlakozása lehet, 
hogy nem minden esetben kompatibilis. 
Mindig kérjen megerősítést a kompatibi-
litásról a Tyco FS&BP cégtől.

A furatokat mindig sorjátlanítsa. Vizsgálja 
meg a tömítés felfekvési felületét a 
csövön és győződjön meg arról, hogy 
eltávolított-e minden laza törmeléket, 
szennyezést, szilánkot, festéket, zsírt és 
minden egyéb idegen anyagot.

Győződjünk meg róla, hogy a ház kifolyó 
nyaka a lyukban helyezkedik el. Helyezze 
be a másik csavart a házba és forgassa 
az anyákat jobbra, amíg kézzel szorosan 
meg nem húzta. Ellenőrizze, hogy a csa-
varfejek teljesen besüllyednek a házba. 
A ház és a bilincs közötti hézagokat 
egyenlően állítsuk be.

Amikor meghúzza az anyákat, felváltva 
húzza a csavarokat a megfelelő 20 Nm 
(15 Lbs-Ft) nyomatékig, hogy azonos 
legyen a rés a házak nyereg végei között. 
A túl nagy nyomaték károsíthatja a 
terméket vagy a vékonyfalú csövet és 
nem növeli a tömítés hatékonyságát.

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tömítés 
pozíciója a házban. A tömítésen lévő 
illesztőfülek illeszkedjenek a ház 
mélyedéseibe. Ennél a terméknél nincs 
szükség a tömítés kenésére. Ellenőrizze 
a tömítőfelületet, nincsenek-e rajta 
vágások vagy hibahelyek, amelyek 
befolyásolnák a tömítést. Száraz csöves 
vagy fagyasztó/hűtőházi alkalma-
zásnál használjon kőolajszármazék 
mentes szilikon alapú kenőanyagot. 
Nedves alkalmazásnál nincs szükség 
kenőanyagra.

Az egyik anya kiszedésével és a másik 
anya kicsavarásával a csavarmenet 
végéig, "fordítsa" a házat a csőben lévő 
furat fölé.

Szerelési/összeállítási útmutatók
Ellenőrizze, hogy a tömítés osztály illeszkedik-e a tervezett alkalmazáshoz. További információkért olvassa el a 
katalógus "Tömítések" szakaszát.
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