
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 730
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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 
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. Kereszt idomnál 
biztosítsa, hogy a furatok a cső ellentétes 
oldalán legyenek. Amennyiben nem acél 
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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.

A furatot a cső középvonalán fúrja. 
Kereszt idomnál biztosítsa, hogy a kettős 
kimenőfurat egy vonalba essen.

Szerelési/összeállítási útmutatók
A következő útmutatás a modell 730 menetes és hornyos mechanikus T leágazásra és kereszt idomra vonatkozik. 
Kereszt idom esetén, az alsó házat helyettesítsük egy felső kifolyó nyílással rendelkező házzal.
Ellenőrizze, hogy a tömítés osztály illeszkedik-e a tervezett alkalmazáshoz. További információkért olvassa el a 
katalógus "Tömítések" szakaszát.

csövet hanem egyéb terméket pl. száraz 
sprinklert csatlakoztatunk, a Mechanikai 
T-idom belső menetes csatlakozása 
lehet, hogy nem minden esetben lesz 
kompatibilis.

Mindig kérjen megerősítést a kompatibi-
litásról a Tyco FS&BP cégtől.

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tömítés 
pozíciója a házban. A tömítésen lévő 
illesztőfülek illeszkedjenek a ház 
mélyedéseibe.

Egy anyát és csavart kivéve "fordítsa a 
cső köré" a képen látható módon.

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.

Amikor meghúzza az anyákat, felváltva 
húzza a csavarokat, hogy azonos 
legyen a rés a házak nyeregvége között. 
Megjegyzés: ha a csavarokat egyenet-
lenül húzza meg, a tömítés becsípődhet 
vagy megszorulhat.
A használható meghúzási nyomatékok az 
alábbi táblázatban találhatók.
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