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Szerelési útmutatók, 
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Zárja le a peremet egy másik csavarral. 
A perem lezárásának megkönnyítése 
érdekében a perem két füllel rendelkezik. 
Vegyen egy állítható csavarkulcsot és 
helyezze a két fül fölé a képen látható 
módon.  Mozgassa a csavarkulcsot a 
csővel párhuzamosan, amíg a furatok 
egybe nem esnek.  Amikor a furatok 
egybeesnek, helyezzen be egy csavart. 
Ellenőrizze, hogy a házak rögzítő nyelvei 
teljesen illeszkednek-e a horonyba.

Ellenőrizze, hogy a kiválasztott tömítés 
illeszkedik-e a tervezett alkalmazáshoz. 
További információkért olvassa el a 
katalógus "Tömítések" szakaszát.

Helyezzük az egyik csavart (nem 
tartozék) a Modell 71 horony-karima 
adapter csuklópánt részébe.  Helyezzük a 
szerelvényt a cső horonyba.

Helyezzük a tömítést a tömítés fészekbe 
a tömítést jelölő oldallal előre.

A tömítés éleit és a külső felületét vonja 
be vékony réteg kőolajszármazék mentes 
szilikon kenőzsírral vagy ennek megfelelő 
kenőanyaggal. Kőolajszármazék alapú 
kenőanyagot ne használjon "E" osztályú 
EPDM tömítésekhez, hogy megakadá-
lyozza a tömítés anyagának károsodását

Szerelési/összeállítási útmutatók
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 következő útmutatás a modell 71 peremadapterre vonatkozik.
A szerelés során használt csővezetékek hornyolása a szabványos vágott horony és hengerelt horony 
speci3káción alapul.

Ellenőrizze a horony és a csővégek külső 
részét, hogy eltávolított-e minden laza 
törmeléket, szennyezést, szilánkot, 
festéket, zsírt és minden egyéb idegen 
anyagot. A csővégi tömítőfelületeken ne 
legyen kiugrás, horpadás és/vagy más 
egyéb jelölés.

Húzzuk össze a Modell 71 horonykarima 
adaptert és az ellenkarimát. Győződjön 
meg a megfelelő illeszkedésről és 
helyezze be az összes többi perem-
csavart (nem része a szállítmánynak) 
a szabad csavarfuratba. Egyformán 
húzza meg az összes anyát és biztosítsa, 
hogy az anyák meghúzási nyomatéka 
megfelelő legyen (lásd a 8.011. oldalon a 
meghúzási nyomatékokat)

Megjegyzés: Fém perem alátét adap-
terekre van szükség, ha a modell 71 
peremadaptert a követező felületekkel 
szemben használja:

1. Gumi felületek
2. AWWA öntött peremek
3. Gumizott felületű karima közé építhető 
szelepek
4. Barázdált peremes felületek

A modell 71 peremadapter alkalmazása 
nem ajánlott, amennyiben a rögzítés 
menetes szárral függesztve történik vagy 
ha az idomok 90°-ban kapcsolódnak.
Vegye fel a kapcsolatot a Tyco Fire 
Suppression & Building Products céggel 
mielőtt az elemet műanyag csővel 
használja.


