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Szerelési útmutatók, modell 716
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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. Megjegyzés: A szűkítő kuplungokat nem javasoljuk 
fagyasztó/hűtőházi alkalmazásokhoz.
A következő útmutatás a modell 716 rugalmas szűkítő kuplungokra vonatkozik. A szerelés során használt csővezetékek 
hornyolása a szabványos görgős horony és forgácsolt horony speci+káción alapul.

Szerelje fel a tömítést úgy, hogy a 
tömítést a nagyobb átmérőjű csőre 
helyezi. Illessze a kisebb átmérőjű csövet 
a helyére és csúsztassa a megfelelő 
pozícióba, megfelelően központosítva az 
egyes csövek hornyos szakaszai között.

Megjegyzés: a tömítés ne nyúljon egyik 
csőszegmens hornyaira sem.

Helyezze be a csavart a csatlakozóba 
és forgassa az anyákat, amíg kézzel 
szorosan meg nem húzta. Ellenőrizze, 
hogy a csavarfejek teljesen besüllyednek 
a házba.

Ellenőrizze, hogy a kuplung és a tömítés 
fokozata megfelelő-e a kívánt alkalma-
záshoz. További információkért olvassa el 
a katalógus "Tömítések" szakaszát.

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

Mindkét csavart eltávolítva, helyezze 
a csatlakozóházakat a tömítés fölé. 
Ellenőrizze, hogy a ház a tömítés felett 
van-e és hogy a házak rögzítő nyelvei 
teljesen illeszkednek-e a hornyokba.

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.

Váltakozva húzza meg az anyákat, 
amíg megfelelő nyomatéknál a ház 
nem érintkezik a csavarlemezekkel. 
Megjegyzés: ha a csavarokat egyenet-
lenül húzza meg, a tömítés becsípődhet 
vagy megszorulhat. A megfelelő 
meghúzási nyomatékok a 8.011. oldalon 
találhatók.

Megjegyzés: A Modell 716 szűkítő 
kuplung házak nyereg végeinek 
fém-fém kapcsolatban kell lennie.


