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Model 109 FireLock™ Installation-Ready™ starre koppeling

INSTRUCTIES VOOR DE EERSTE INSTALLATIE 
VAN KOPPELINGEN MODEL 109

MOER/BOUT/VERBIND
INGSELEMENT NIET 

VERWIJDEREN VOOR DE 

1. DE KOPPELING NIET UIT 
ELKAAR HALEN: Model 109 
FireLock™ Installation-Ready™ starre 
koppelingen zijn zo ontworpen dat de 
installateur voor de initiële installatie 
geen bout, moer of koppeling hoeft 
te verwijderen. Dit vergemakkelijkt de 
installatie doordat de installateur het 
gegroefde uiteinde van de te verbinden 
onderdelen direct in de koppeling 
kan steken.

2. DE UITEINDEN VAN DE TE VERBINDEN ONDERDELEN 
CONTROLEREN: Het buitenoppervlak van de te verbinden onderdelen, 
tussen de groef en het onderdeeluiteinde, moet algemeen vrij zijn van 
deuken, uitsteeksels, lasnaadafwijkingen en walssporen om een lekvrije 
afdichting te waarborgen. Alle olie, vet, verfresten, vuil en slijpdeeltjes 
moeten worden verwijderd. 
De buitendiameter ('OD') van het te verbinden onderdeel, de 
groefafmetingen en de maximaal toegestane buisverwijding moeten binnen 
de toleranties liggen die zijn vermeld in de huidige Victaulic Original 
Groove System (OGS) Specificaties, uitgave 25.01, die u van victaulic.com 
kunt downloaden.

KENNISGEVING
• Victaulic raadt het gebruik af van in de oven stompgelaste buizen in 

afmetingen NPS 2" | DN150 en kleinere met Victaulic gedichte producten. 
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de ASTM A53 Type F buis.

Materiaalklasse 
Kleurcodemark

3. DE DICHTING CONTROLEREN: 
Controleer de dichting om te 
garanderen dat deze geschikt is voor 
het beoogde gebruik. De kleurcode 
geeft de materiaalklasse aan. 
Zie Victaulic-publicatie 05.01 voor 
de kleurcodekaart, die gedownload 
kan worden op victaulic.com, en de 
“KENNISGEVING” op de volgende 
pagina voor belangrijke informatie 
over dichtingen.

 OPGELET
• Indien een van de omstandigheden vermeld in de “KENNISGEVING” op 

de volgende pagina zich voordoet, moet er enkel op de afdichtingslippen 
een dunne laag compatibel smeermiddel aangebracht worden om knellen, 
rollen of scheuren tijdens de installatie te vermijden.

• NIET te veel smeermiddel gebruiken op de afdichtingslippen.

Nalaten een compatibel smeermiddel te gebruiken, kan leiden tot beschadiging 
van de dichting, met als gevolg lekkage van de koppeling en materiële schade.

3a. Indien een van de omstandigheden 
vermeld in de “KENNISGEVING” op de 
volgende pagina zich voordoet, moet 
er enkel op de afdichtingslippen een 
dunne laag compatibel smeermiddel 
aangebracht worden. Raadpleeg de 
onderstaande tabel  "Compatibele 
Smeermiddelen voor Dichtingen".

 WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en begrijpt vooraleer u probeert producten van Victaulic te monteren.
• Controleer steeds of het buizensysteem volledig drukvrij en leeg is vlak voor u enig Victaulic-product probeert te 

monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.
• Zorg ervoor dat alle apparatuur, aftakkingen of delen van leidingen die mogelijk werden geïsoleerd voor / tijdens 

het testen of als gevolg van het sluiten of positioneren van de afsluiter, worden geïdentificeerd, drukloos gemaakt 
en geledigd onmiddellijk voor het installeren, verwijderen, afstellen of onderhouden van de Victaulic-producten.

• Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.
Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige  persoonlijke verwondingen en materiële schade.

     

• Het Model 109 Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ starre koppeling mag enkel gebruikt worden in brandbeveiligingsystemen die ontworpen en 
geïnstalleerd zijn in overeenstemming met de huidig geldende normen van de National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, enz.) of gelijkaardige 
normen en in overeenstemming met de toepasselijke bouw- en brandvoorschriften. Deze normen en voorschriften bevatten belangrijke informatie over het 
beveiligen van systemen tegen vriestemperaturen, corrosie, mechanische schade, enz.

• Deze installatie-instructies zijn bedoeld voor ervaren, opgeleide installateurs. De gebruiker moet de bedoeling van dit product begrijpen en weten waarom 
het specifiek wordt gebruikt voor deze toepassing.

• De gebruiker moet de algemeen geldende veiligheidsnormen in de industrie en de potentiële gevolgen van onjuiste productinstallatie begrijpen.
Niet-naleving van deze installatievereisten en van lokale en nationale voorschriften en normen kunnen de integriteit van het systeem aantasten of storingen 
van het systeem veroorzaken, wat kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel en materiële schade.

Compatibiliteit van smeermiddelen voor dichtingen
De volgende aanbevelingen gelden voor de opgelijste dichtingsmaterialen. Commerciële smeermiddelen kunnen verschillende ingrediënten bevatten. 
Raadpleeg de aanbevelingen van de smeermiddelenproducent voor materiaalcompatibiliteit.

Victaulic 
Lubricant

Zeep 
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KENNISGEVING
• De dichtingen voor Model 109 Koppelingen zijn voorgesmeerd. Bijkomende smering is niet nodig voor de eerste installatie van natte systemen die geïnstalleerd 

zijn bij of continu werken bij temperaturen boven 0 ºF/–18 °C.

Extra smering is alleen nodig in een van de volgende omstandigheden. Breng een dunne laag compatibel smeermiddel aan op de afdichtingslippen van de 
dichting, zoals beschreven in stap 3a op de vorige pagina. Het is niet nodig om de dichting uit de behuizing te verwijderen om bijkomend smeermiddel aan 
te brengen op de afdichtingslippen.

• Indien de installatie of de continue bedrijfstemperatuur lager is dan 0 °F/–18 °C

• Indien de dichting voor de installatie blootgesteld werd aan vloeistoffen

• Indien het oppervlak van de dichting donkerzwart is of glanst

• Indien de dichting geïnstalleerd wordt in een droog systeem

• Indien het systeem onderworpen wordt aan luchttesten alvorens het gevuld wordt met water

• Indien de dichting deel uitmaakte van een eerdere installatie

Gesmeerde dichtingen verbeteren de dichtingseigenschappen bij ongunstige omstandigheden van de te verbinden onderdelen echter niet. Conditie van 
de te verbinden onderdelen en buisvoorbereiding moeten in overeenstemming zijn met de vereisten die in deze productinstallatie-instructies zijn vermeld 
(zie stap 2 op de vorige pagina).

 WAARSCHUWING

• Laat een koppeling model 109 nooit gedeeltelijk gemonteerd op uiteinden van te verbinden onderdelen. MAAK DE HARDWARE ALTIJD 
ONMIDDELLIJK VAST, IN OVEREENSTEMING MET DEZE INSTRUCTIES. Een gedeeltelijk  gemonteerde klep zou tijdens het testen 
kunnen vallen of barsten en levert dus gevaar op.

• Houd uw handen uit de buurt van de uiteinden van de te verbinden onderdelen en de openingen van de koppeling wanneer 
u het gegroefde uiteinde van het onderdeel in de koppeling probeert te schuiven.

• Houd uw handen tijdens het aandraaien uit de buurt van de koppelingsopeningen.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en materiële schade.

4. DE KOPPELING MONTEREN: monteer de koppeling door de gegroefde 
uiteinden van de te verbinden onderdelen in de openingen van de koppeling 
te steken. De gegroefde sprinklerbuis moet in de koppeling worden gestoken 
tot deze de centrale lip van de dichting raakt.

Een visuele controle is vereist om na te gaan of de tanden van de koppeling in 
de groef van elk gegroefd onderdeeluiteinde grijpen en of de dichting correct 
zit. OPMERKING: De koppeling kan worden gedraaid om te controleren of de 
dichting correct op de onderdeeluiteinden en binnen de koppelingshelften zit.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN KOPPELINGEN MODEL 109 MET EINDKAPPEN EN FITTINGEN:

 WAARSCHUWING
• Lees en volg altijd de I-ENDCAP-instructies, die gedownload kunnen worden op victaulic.com.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige  persoonlijke verwondingen en materiële schade.

• Let er bij de montage van koppelingen model 109 op eindkappen in het bijzonder op dat de eindkap volledig tegen de centrale lip van de dichting 
geschoven is.

• Gebruik enkel Victaulic FireLock-einddoppen nr. 006 met de “EZ”-markering op de binnenkant of Victaulic-einddoppen nr. 60 met de “EZ QV”-markering 
op de binnenkant.

• Zorg er altijd voor dat alle apparatuur, aftakkingen of delen van leidingen die mogelijk werden geïsoleerd voor / tijdens het testen of als gevolg van 
het sluiten of positioneren van de afsluiter, worden geïdentificeerd, drukloos gemaakt en geledigd onmiddellijk voor het combineren met een einddop.

• Victaulic raadt aan om Victaulic-fittingen te gebruiken in combinatie met koppelingen model 109.

 WAARSCHUWING
• De moer moet aangedraaid worden tot er metaal-op-metaal c ontact ontstaat bij de boutsteunvlakken, zoals vermeld in stappen 5 en 6 op de volgende pagina.
• Draai de koppelingsmiddelen NIET verder aan.

Niet-naleving van de instructies voor het aandraaien van koppelingen kan leiden tot:
•  Persoonlijke letsels of de dood 
•  Beschadiging of breken van de bouten 
•  Beschadigde of gebroken boutsteunvlakken of koppelingsbreuken 
•  Lekkende koppelingen en materiële schade 
•  Een negatieve impact op de systeemintegriteit
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KENNISGEVING

Metaalcontact met het 
boutsteunvlak is vereist rond de 
perimeter van het boutsteunvlak 

(ongeveer tussen de twee 
sets indicatorpijltjes)  

Indicatorpi

• Een slagmoersleutel of standaard dopsleutel met een diepe sleuteldop 
kan worden gebruikt om de boutsteunvlakken tegen elkaar aan te trekken 
(metaalcontact).

• Raadpleeg de secties 'Richtlijnen voor het gebruik van slagmoersleutels' 
en 'Richtlijnen voor de selectie van slagmoersleutels'.

5. MOER AANHALEN: Het gebruik van slagmoersleutels of een standaard  dopsleutel met een 11/16-inch (voor Imperial moeren)/17-mm (voor Metric moeren) 
diepe dopsleutel, zorgt ervoor dat de moer metaalcontact kan hebben in de perimeter van het boutsteunvlak (ongeveer tussen de twee sets van indicatorpijltjes 
die in de behuizing worden gegoten). Zorg dat de ovale nek van elke bout correct in het boutgat valt. Haal de moer(en) NIET verder aan nadat de onderstaande 
visuele inspectievereisten zijn vervuld. Als u vermoedt dat er bevestigingsmiddelen te hard werden aangehaald (zoals aangegeven door een verbuiging in de 
bout, vervorming van de moer aan het boutsteunvlak of beschadiging van het boutsteunvlak enz.), moet de volledige klepconstructie onmiddellijk worden 
vervangen.Raadpleeg de secties 'Richtlijnen voor het gebruik van slagmoersleutels' en 'Richtlijnen voor de selectie van slagmoersleutels'.

JUIST

OVALEN NEK VAN BOUT 
 CORRECT AANSLUITEND

FOUT

OVALEN NEK VAN BOUT 
 NIET CORRECT AANSLUITEND

 WAARSCHUWING
• Een visuele inspectie van elke koppeling is vereist.

• Fout gemonteerde koppelingen moeten worden gecorrigeerd voordat u het systeem 
test of in gebruik neemt.

• Alle onderdelen die fysieke schade vertonen als gevolg van een verkeerde montage 
moeten worden vervangen alvorens het systeem wordt getest of in gebruik genomen.

Niet-naleving van deze instructies kan een breuk van de koppeling veroorzaken, 
wat kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en/of materiële schade.

De opening 
zal zich hier
bevinden 

JUIST

Metaalcontact met het 
boutsteunvlak is mogelijk tussen 

de twee sets indicatorpijltjes

De opening 
zal zich hier
bevinden 

JUIST

FOUT

FOUT

6. Inspecteer de boutsteunvlakken visueel om te controleren of er metaalcontact optreedt rond de perimeter van het boutsteunvlak ongeveer tussen 
de twee sets van indicatorpijltjes die in de behuizing worden gegoten), in overeenstemming met stap 5.
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BUISSTEUNVEREISTEN TIJDENS DE OPBOUWFASE
Koppelingen van model 109 vereisen een buissteun tijdens de opbouw van het buissysteem om te vermijden dat de koppeling of de dichting beschadigd 
geraakt, wat de starheid van de afgewerkte montage kan reduceren of elimineren. In de onderstaande lijst vindt u de maximaal toelaatbaar ongesteunde 
overhangendebuislengten. Buizen langer dan die vermeld in de lijst, moeten worden gesteund met “Rigid Systems Hanger Spacing” zoals vermeld in het 
"I-100 Field Installation Handbook" van Victaulic.

STEUN

BOCHT

VOLLEDIG ONDERSTEUN-

STEUN

6 voet
1,8 meter

KOPPELINGEN

STEUN

STEUN

KOPPELING

6 voet
1,8 meter

STEUN

STEUN

T-STUK

6 voet
1,8 meter

STEUN

STEUN
KOPPELING

KOPPELINGEN



I-109-DUT_5REV_E

I-109-DUT / Model 109 FireLock™ Installation-Ready™ Starre koppeling / Installatie-instructies

INSTRUCTIES VOOR HERINSTALLATIE VAN KOPPELINGEN MODEL 109

 WAARSCHUWING
• Controleer steeds of het buizensysteem volledig drukvrij en leeg is vlak voor u enig Victaulic-product probeert te monteren, 

te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.

• Zorg ervoor dat alle apparatuur, aftakkingen of delen van leidingen die mogelijk werden Wgeïsoleerd voor / tijdens het testen of als 
gevolg van het sluiten of positioneren van de afsluiter, worden geïdentificeerd, drukloos gemaakt en geledigd onmiddellijk voor het 
installeren, verwijderen, afstellen of onderhouden van de Victaulic-producten.

Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot fatale of ernstige persoonlijke verwondingen en  materiële schade.

1. Zorg ervoor dat het systeem drukvrij en helemaal leeg is vooraleer u koppelingen  probeert te demonteren.

2. Maak de moer van de koppeling los zodat de koppeling verwijderd kan worden van de te koppelen onderdeeluiteinden.

3. Verwijder de moer, de bout, de dichting en het verbindingselement van de koppelingshelften. Controleer alle onderdelen op schade of slijtage. Als enige 
schade of slijtage zichtbaar is, gebruik een nieuwe Victaulic-koppeling.

4. Controleer onderdeeluiteinden, zoals beschreven in stap 2 op pagina 1.

 OPGELET
• Er moet een dunne laag compatibel smeermiddel worden gebruikt om te voorkomen dat de dichting tijdens de herinstallatie klemt, draait of scheurt.

• NIET te veel smeermiddel gebruiken op de afdichtingslippen en buitenkant.

Nalaten een compatibel smeermiddel te gebruiken, kan leiden tot beschadiging van de dichting, met als gevolg lekkage van de koppeling en materiële schade.

5. VOOR HERINSTALLATIE VAN KOPPELINGEN MODEL 109 DE 
DICHTING SMEREN: Breng een dunne laag compatibel smeermiddel 
aan op de afdichtingslippen en buitenzijde. Raadpleeg de tabel 
"Compatibele Smeermiddelen voor Dichtingen" op pagina 1.

6. INSTALLEER DE DICHTING IN DE EERSTE KOPPELINGSHELFT: Installeer de dichting in een van 
de koppelingshelften. Controleer of de dichting volledig in het vak van de behuizing zit.

7. INSTALLEER DE TWEEDE KOPPELINGSHELFT EN VERBINDINGSELEMENT: Installeer de tweede 
koppelingshelft. Controleer of de dichting in de vakken van de behuizing zit. Installeer het verbindingselement op 
de koppelingshelften, zoals links afgebeeld.

8. INSTALLEER BOUT EN MOER: Plaats de bout en draai een moer handvast aan op de bout. OPMERKING: Zorg dat 
de ovale nek van elke bout correct in het boutgat valt. Haal de moer NIET te hard aan. De boutsteunvlakken moeten 
op een gat komen voor herinstallatie van de koppeling. De moeren moeten gelijk zijn met de bovenkant van elke bout 
om de juiste opening te voorzien.

9.Volg stappen 4 – 6 op pagina 2 – 3 om de montage te voltooien.
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RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SLAGMOERSLEUTELS

KENNISGEVING
• Deze richtlijnen gelden voor koppelingen die een metaal-op-metaal-contact met het boutsteunvlak vereisen zonder een gespecificeerd aandraaimoment.

• Deze richtlijnen gelden uitsluitend voor niet-gesmeerde, elektrolytisch verzinkte bevestigingsmiddelen van koolstofstaal.

• Deze richtlijnen zijn uitsluitend bedoeld voor producten die op metalen buizen worden gebruikt.

Slagmoersleutels geven de installateur geen feedback over het aandraaimoment van een moer, zoals dat het geval is bij een gewone moersleutel. Aangezien 
bepaalde slagmoersleutels een groot vermogen hebben, is het belangrijk dat u met de slagmoersleutel leert werken om tijdens de installatie schade aan of 
het breken van bouten of boutsteunvlakken van koppelingen door een te sterke verschuiving / te groot draaimoment te vermijden.

 WAARSCHUWING
• De waarden voor het maximaal toegestane aandraaimoment van bouten (zie de tabel op deze pagina voor de gebruikte bout/moergrootte) MOGEN NIET 

worden overschreden.

Het niet-naleven van deze voorschriften kan leiden tot een breuk van de koppeling, met materiële schade, ernstige persoonlijke letsels of de dood als mogelijke 
gevolgen.

Monteer koppelingen volgens de geldende installatie-instructies van Victaulic. Scan de voorziene QR-code voor een overzicht van 
installatie-instructies voor het product. Die kunt u downloaden op victaulic.com.

Haal de moer(en) verder aan tot de visuele inspectievereisten zijn vervuld. Een visuele inspectie van elke koppeling is vereist ter verificatie 
van de goede montage. Voor koppelingen met schuine boutsteunvlakken: De schuine boutsteunvlakken moeten een gelijke positieve of 
neutrale offset vertonen.

Tijdens het installeren mogen de waarden voor het maximaal toegestane aandraaimoment van bouten (zie tabel op deze pagina) voor de gebruikte bout-/
moergrootte niet worden overschreden. Situaties die tot een te sterke verschuiving / te groot draaimoment kunnen leiden, zijn onder meer de volgende:

• Verkeerd gedimensioneerde slagmoersleutel – Raadpleeg de sectie “Slagmoersleutel selecteren” aan de andere kant van deze pagina.
• Ongelijkmatig aanhalen van bevestigingsmiddelen – Voor koppelingen met twee of meer bouten moeten de moeren gelijkmatig en afwisselend aan 

beide zijden worden aangedraaid tot de visuele inspectievereisten voor de specifieke koppeling zijn vervuld.
• Te sterke verschuiving van het schuine boutsteunvlak – Te sterke verschuiving van een schuin boutsteunvlak resulteert in een offset die metaal-

op-metaalcontact en een gelijke en positieve of neutrale offset van het tegenoverliggende schuine boutsteunvlak verhindert. Dit gebeurt als de 
bevestigingsmiddelen niet gelijkmatig en afwisselend aan beide kanten zijn aangedraaid. Een poging om de bevestigingsmiddelen aan een zijde 
aan te halen, terwijl de andere zijde te sterk is verschoven, staat gelijk aan incorrecte installatie en resulteert in een aandraaimoment van de bout 
dat de waarden voor het “maximaal toegestane aandraaimoment van bouten” (zie tabel op deze pagina) overschrijdt. Het blijven aanhalen van 
de bevestigingsmiddelen in een poging om metaal-op-metaalcontact met het andere boutsteunvlak te realiseren, resulteert in een breuk van de 
koppeling, met materiële schade, ernstige persoonlijke letsels of de dood als mogelijke gevolgen. Bij te sterk verschoven koppelingen moeten de 
bevestigingsmiddelen voor de schuine boutsteunvlakken worden gelost en vervolgens opnieuw aangehaald om een gelijke en positieve of neutrale 
offset op beide boutsteunvlakken te realiseren.

• Afmetingen gegroefde buisuiteinden buiten specificatie (met name grote diameters en “C”-diameters buiten specificatie) – Als een visueel correcte 
constructie niet is gerealiseerd, moet u de koppeling verwijderen en ervoor zorgen dat alle afmetingen van gegroefde buisuiteinden binnen de Victaulic-
specificaties zijn. Als de afmetingen van gegroefde buisuiteinden buiten specificatie zijn, moet u deze bewerken door alle instructies in de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding van het betreffende buisbewerkingsgereedschap te volgen.

• Moer(en) blijven aanhalen nadat visuele inspectievereisten zijn vervuld – Haal de moer(en) NIET verder aan, nadat de visuele installatievereisten zijn 
vervuld. Het blijven aanhalen van de bevestigingsmiddelen, nadat de correcte visuele inspectievereisten zijn vervuld, resulteert in een breuk van de 
koppeling, met materiële schade, ernstige persoonlijke letsels of de dood als mogelijke gevolgen. Bovendien kan blijvend aanhalen te hoge spanningen 
veroorzaken die de integriteit van de bouten op de lange termijn in gevaar brengen, met een breuk van de koppeling, ernstige persoonlijke letsels of de 
dood als mogelijke gevolgen. De bout bijkomend aanhalen zorgt niet voor een betere installatie. Een aandraaimoment dat de waarden voor het “maximaal 
toegestane aandraaimoment van bouten” (zie tabel op deze pagina) overschrijdt, kan de bouten en/of de boutsteunvlakken van de koppeling beschadigen 
of breken tijdens de installatie.

• Geknelde dichting – Een geknelde dichting kan ertoe leiden dat correcte visuele inspectievereisten niet vervuld worden. De koppeling moet worden 
gedemonteerd en geïnspecteerd om te controleren of de dichting niet gekneld is. Als de dichting gekneld is, moet u een nieuwe koppeling gebruiken.

• De koppeling is niet volgens de geldende installatierichtlijnen van Victaulic gemonteerd – Naleving van deze installatierichtlijnen helpen in dit 
document vermelde situaties te vermijden.

Als u vermoedt dat er bevestigingsmiddelen overmatig werden aangehaald (zoals aangegeven door een verbuiging in de bout, vervorming van de moer 
aan het boutsteunvlak of beschadiging van het boutsteunvlak enz.), moet de volledige koppeling onmiddellijk worden vervangen.

  Maximaal toegestaan aandraaimoment van de bout

Bout-/moergrootte Maximaal toegestaan 
aandraaimoment van 

de bout*

Bout-/moergrootte Maximaal toegestaan 
aandraaimoment van 

de bout*inches Metrisch inches Metrisch

5/16 – 15 ft-lbs 5/8 M16 235 ft-lbs
20 N•m 319 N•m

3/8† M10 55 ft-lbs 3/4 M20 425 ft-lbs
75 N•m 576 N•m

7/16‡ M11 100 ft-lbs 7/8 M22 675 ft-lbs
136 N•m 915 N•m

1/2 M12 135 ft-lbs 1 M24 875 ft-lbs
183 N•m 1186 N•m

  *De maximaal toegestane aanhaalmomenten voor de bouten zijn afgeleid van de werkelijke testgegevens 
  †Voor VdS-certificering voor 3/8"/M10-bouten is het aanhaalkoppel van de bouten 55 ft-lbs/75 N•m. 
  †Voor VdS-certificering voor 7/16"/M11-bouten is het aanhaalkoppel van de bouten 75 ft-lbs/102 N•m.

Gaat verder op de volgende pagina
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DE SLAGMOERSLEUTEL SELECTEREN
De selectie van de juiste slagmoersleutel is vereist om een correcte installatie volgens de geldende installatie-instructies voor koppelingen te garanderen. 
De selectie van een verkeerde slagmoersleutel kan leiden tot een foutieve montage en beschadiging van de koppeling, met materiële schade, ernstige 
persoonlijke letsels of de dood tot gevolg.

Om te bepalen of een slagmoersleutel geschikt is, voert u proefmontages uit met een gewone moersleutel of een momentsleutel. Deze proefmontages van 
koppelingen moeten in overeenstemming zijn met de visuele installatievereisten voor de respectieve koppeling. Als de visuele installatievereisten zijn vervuld, 
meet u het aandraaimoment waarmee elke moer door middel van een momentsleutel is aangehaald. Aan de hand van het gemeten aandraaimoment selecteert 
u een slagmoersleutel met een momentuitgang of een momentuitganginstelling die in overeenstemming is met de gemeten waarde, evenwel zonder de 
waarden voor het “maximaal toegestane aandraaimoment van de bout” (zie tabel op de vorige pagina) te overschrijden.

Slagmoersleutel selecteren:

Slagmoersleutel met enkel draaimoment – De selectie van een slagmoersleutel met een draaimoment dat merkelijk groter is dan het vereiste installatiemoment 
kan leiden tot beschadiging van bevestigingsmiddelen en/of koppeling als gevolg van eventueel te sterk aangehaalde bevestigingsmiddelen. In geen geval mag 
u een slagmoersleutel selecteren waarvan de ingestelde momentuitgang de waarden voor het “maximaal toegestane aandraaimoment van de bout” (zie tabel 
op de vorige pagina) overschrijdt.

Slagmoersleutels met meerdere draaimomentinstellingen – Als een slagmoersleutel met meerdere draaimomentinstellingen geselecteerd is, bezit de 
slagmoersleutel ten minste een momentinstelling die beantwoordt aan de bovenstaande vereisten voor een “slagmoersleutel met enkel draaimoment”.

Het gebruik van slagmoersleutels met te grote draaimomenten zadelt de installateur op met problemen door de niet te regelen rotatiesnelheid en -kracht. 
Gebruik dezelfde bovenstaande methode om het aandraaimoment van de moer in gemonteerde koppelingen tijdens het installatieproces van het systeem 
regelmatig te controleren.

Voor een veilig en correct gebruik van slagmoersleutels moet u steeds de handleiding van de fabrikant van de slagmoersleutel in kwestie raadplegen. 
Controleer bovendien dat er sleuteldoppen van de gepaste klasse worden gebruikt voor de montage van de koppelingen.

 WAARSCHUWING
Niet-naleving van de instructies voor het aanhalen van bevestigingsmiddelen kan leiden tot:
• Beschadiging of breken van de bouten
• Beschadigde of gebroken boutsteunvlakken of gebroken behuizingen
• Lekkende koppelingen en materiële schade
• Een negatieve impact op de systeemintegriteit
• Persoonlijke letsels of de dood
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Voor complete contactinformatie, raadpleeg www.victaulic.com
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