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109 típusú FireLock™ Installation-Ready™ Merev kuplung

UTASÍTÁSOK A 109 TÍPUSÚ KUPLUNGOK ELSŐ 
FELSZERELÉSÉHEZ

A KEZDETI TELEPÍTÉSHEZ 
NE TÁVOLÍTSA EL 

A CSAVARANYÁKAT/CSA 

1. NE SZERELJE SZÉT A KUPLUNGOT: 
A 109 típusú FireLock EZ™ Installation-
Ready™ merev kuplungok úgy 
vannak kialakítva, hogy a szerelőnek 
a beépítéshez nem kell eltávolítania 
a csavarokat, csavaranyákat vagy 
csatlakozásokat. Ez megkönnyíti 
a telepítést, mivel lehetővé teszi az 
illesztett alkatrészek hornyos végükkel 
való közvetlen behelyezését a 
kuplungba.

2. ELLENŐRIZZE AZ ILLESZTETT ALKATRÉSZEK VÉGEIT: Az illesztett 
alkatrészek külső felületének a horony és az illesztett alkatrész végei között 
simának, és általában bemélyedésektől, kiemelkedésektől, hegesztési varratok 
szabálytalanságaitól és görgőnyomoktól mentesnek kell lennie a szivárgásmentes 
tömítés biztosítása érdekében. El kell távolítani mindenféle olajt, zsírt, fellazult 
festéket, szennyeződést és éles részecskét. 
Az illesztett alkatrész külső átmérője („KÁ”), a horony mérete és 
a maximális megengedett kitágult átmérőnek illeszkednie kell a Victaulic 
által legfrissebben közzétett 25.01 (eredeti horony rendszer (OGS)) 
tűréshatárokba, amiket letölthet a victaulic.com weboldalon.

MEGJEGYZÉS
• A Victaulic nem javasolja az NPS 2" | DN150 vagy kisebb méretű 

tompavarratos kályhacsövek Victaulc tömítőgyűrűs illesztékekkel 
történő használatát. Ez többek között azaz F típusú ASTM A53 csőre 
vonatkozik.

Anyagosztály 
Színkód jel

3. ELLENŐRIZZE A TÖMÍTÉST: Ellenőrizze 
a tömítést, hogy alkalmas-e a kívánt 
felhasználásra. A színkód azonosítja 
a tömítés osztályát. A színkód táblázatot 
lásd a 05.01 jelű Victaulic kiadványban, 
amit a victaulic.com oldalról tölthet 
le, a tömítésre vonatkozó fontos 
információkat pedig lásd a következő 
oldal „MEGJEGYZÉS” részében.

 VIGYÁZAT
• Amennyiben a következő oldalon található „MEGJEGYZÉS” alatt 

felsorolt bármelyik feltétel teljesül, kompatibilis kenőanyagot kell 
felvinni csak a tömítőgyűrűk tömítőajkaira, így segítve megelőzni 
a beszerelés közben történő becsípődést, felpödrődést vagy 
szakadást.

• NE hasznájon túlzott mennyiségű kenőanyagot a tömítés ajkain.

A nem kompatibilis kenőanyag használata a tömítés károsodását 
okozhatja, ami az illesztés szivárgásához és anyagi károkhoz vezethet.

3a. Amennyiben a következő oldalon 
található „MEGJEGYZÉS” alatt felsorolt 
bármelyik feltétel teljesül, vigyen fel 
kompatibilis kenőanyagot, kizárólag 
a tömítés ajkaira. Lásd az alábbi "Tömítések 
kenőanyag-kompatibilitása"  c. táblázatot.

 FIGYELMEZTETÉS
• Olvassa el, és értse meg az összes utasítást, mielőtt bármely Victaulic termék szereléséhez hozzákezdene.
• Bármilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt közvetlenül 

ellenőrizze, hogy a csőrendszer teljesen nyomásmentesítve van-e és le van-e ürítve.
• Bármilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt közvetlenül 

ellenőrizze, hogy a tesztelés vagy a szelep zárása vagy pozicionálása céljából esetleg leválasztott 
berendezések, leágazó vezetékek vagy csőszakaszok azonosítva vannak-e.

• Viseljen védőszemüveget, védősisakot és lábvédőt.
Ezen utasítások be nem tartása halált, súlyos  személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.     

• A 109 típusú Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ Merev kuplungok kizárólag a Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség hatályos vonatkozó 
szabványainak (NFPA 13, 13D, 13R) vagy az azokkal egyenértékű szabványoknak megfelelően, valamint a vonatkozó építési és tűzvédelmi 
előírásoknak megfelelően kiépített tűzvédelmi rendszerekben használhatók. Ezek a szabványok és előírások fontos információkat tartalmaznak 
a rendszerek fagyási hőmérséklet, korrózió, mechanikai sérülések, stb. elleni védelméről.

• Ezek a telepítési utasítások tapasztalt, képzett szerelő számára lettek összeállítva. A szerelőnek értenie kell a termék használatát, és azt is, 
hogy a terméket miért az adott alkalmazásra szánták.

• A szerelőnek meg kell értenie a bevett ipari szabványokat és a termék helytelen beszerelésének lehetséges következményeit.
A telepítési utasítások, illetve a helyi és országos előírások és szabványok be nem tartása árthat a rendszer épségének vagy a rendszer 
meghibásodásához vezethet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

A kenőanyag kompatibilitása a tömítéssel
Az alábbiakban a tömítésekhez javasolt anyagok listája látható. A kereskedelemben kapható kenőanyagok t A kenőanyag-kompatibilitással kapcsolatban mindig kövesse 
a kenőanyag-gyártójának utasításait

Victaulic 
kenőanyag

Szappan 
alapú 

megoldások Glicerin Szilikonzsír Szilikonspray Magolaj Szójaolaj
Szénhidrogén-

alapú olajok
Petróleum-

alapú olajok
Kompatibilis 

az EPDM 
tömítésekkel?

Igen Igen Igen Igen Nem  
ajánlott

Nem  
ajánlott

Nem  
ajánlott

Nem  
ajánlott

Nem  
ajánlott
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MEGJEGYZÉS
• A 109 típusú kuplungok tömítései előre le vannak kenve Nincs szükség kiegészítő kenésre az olyan nedves csőrendszer első felszereléséhez, 

amely 0°F/–18°C on van felszerelve vagy ez fölött üzemel folyamatosan.

Kiegészítő kenésre csak akkor van szükség, ha az alábbi feltételek közül valamelyik fennáll. Vigyen fel megfelelő kenőanyagot vékony rétegben 
a tömítőgyűrűk tömítőajkaira, amint azt az előző oldalon lévő 3a lépésben láthatta. A tömítést nem szükséges eltávolítani a házából ahhoz, 
hogy a külső felületre további kenőanyagot juttassunk.

• Ha a beszerelés vagy a folyamatos üzemeltetési hőmérséklet 0°F/–18°C alatt marad

• Ha a tömítés beépítés előtt folyadékoknak volt kitéve

• Ha a tömítés felülete fekete vagy fényes felületű

• Ha a tömítést száraz csőrendszerbe szerelik be

• Ha a rendszert vízzel való feltöltés előtt levegővel tesztelik

• Ha a tömítés már egyszer beépítésre került

A kent tömítőgyűrű nem javítja a tömítési teljesítményt, ha az illesztett alkatrészek állapota nem megfelelő. Az illesztett alkatrészek állapotának 
és előkészítésének minden tekintetben meg kell felelnie a termék felszerelési utasításaiban megadott előírásoknak (lásd a 2. lépést az előző oldalon).

 FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne hagyja a 109 típusú kuplungot részben összeszerelve az illesztett alkatrészeken. AZ ELEMEKET MINDIG AZONNAL, 
A JELEN UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HÚZZA MEG. A részben  összeszerelt kuplung szerelés során leesési- vagy 
zuhanásveszélyt, tesztelés közben pedig robbanásveszélyt jelent.

• Tartsa távol a kezét az illesztett alkatrész végeitől és a kuplung nyílásaitól, amikor az illesztett alkatrész hornyos végeit behelyezi 
a kuplungba.

• A meghúzás alatt tartsa a kezét távol a kuplung nyílásaitól.

Ezen utasítások be nem tartása halált, súlyos személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

4. AZ ILLESZTÉS ÖSSZESZERELÉSE: Szerelje össze az illesztést az illesztett alkatrész 
hornyos végét behelyezve a kuplung minden nyílásába. A hornyos illesztett 
alkatrészek végeit annyira kell behelyezni a kuplungba, hogy elérjék a tömítés 
központosító lábát.

Szemrevételezze, hogy a kuplung retesze egy vonalban van-e az illesztett alkatrészek 
hornyával és hogy a tömítőgyűrű megfelelően helyezkedik el. MEGJEGYZÉS: 
A kuplung elforgatható, így ellenőrizheti, hogy a tömítőgyűrű megfelelően 
helyezkedik-e el az illesztett alkatrészek végén és a kuplungházakon belül.

FONTOS INFORMÁCIÓ A VÉGSAPKÁVAL ÉS ILLESZTÉSEKKEL FELSZERELT 109 TÍPUSÚ KUPLUNGOK HASZNÁLATÁRÓL:

 FIGYELMEZTETÉS
• Mindig olvassa el a VÉGSAPKA UTASÍTÁSOKAT, amelyeket a victaulic.com oldalról tölthet le.

Ezen utasítások be nem tartása halált, súlyos  személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

• A 109 típusú kuplungok zárósapkákra való szerelésekor szenteljen külön figyelmet annak, hogy a zárósapka teljesen illeszkedjen a tömítés központosító lábára.

• Kizárólag 006. számú FireLock™ zárósapkát használjon, amelynek a belső felületén „EZ” jelzés található, vagy olyan zárósapkát, amelynek a belső felületén “QV” 
vagy “EZ QV" jelzés van.

• A zárósapkával történő munkavégzés előtt közvetlenül ellenőrizze, hogy a tesztelés vagy a szelep zárása vagy pozicionálása céljából esetleg leválasztott 
berendezések, leágazó vezetékek vagy csőszakaszok azonosítva vannak-e.

• A Victaulic a 109 típusú kuplungokhoz a Victaulic idomok használatát ajánlja.

 FIGYELMEZTETÉS
• A csavaranyákat addig kell húzni, amíg a csavartartó vállaknál fém-fém érintkezés jön létre, amint az a következő oldal 5. és 6. lépésében látható.
• NE húzza túl a kuplungokat.

A kuplungok meghúzására vonatkozó utasítások be nem tartása az alábbi következményekkel járhat:
• Személyi sérülés vagy haláleset
• A csavarok károsodása vagy eltörése
• A csavartartó vállak károsodása vagy eltörése, vagy a kuplung eltörése
• Szivárgás a csatlakozásnál és anyagi kár
• A rendszer épségét érintő negatív hatás
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MEGJEGYZÉS

Fém-fém érintkezés szükséges 
a csavartartó vállak között 

a kerületen (ez kb. a két jelzőnyíl-
csoport közé kell essen) 

Jelzőnyilak

• A fém-fém érintkezés eléréséhez a csavartartó vállaknál használhat 
ütőműves szerszámot vagy szabványos csőkulcsot hosszabbító 
szárral.

• "Lásd az "Ütőszerszámok használati irányelvei" és az "Ütőszerszám 
kiválasztása" c fejezetet.

5. HÚZZA MEG A CSAVARANYÁT: Egy ütőszerszám, vagy egy szabványos, 11/16 hüvelyk (angolszász csavaranya)/17 mm (metrikus csavaranya) mély fejű csavarozó 
használatával húzza meg a csavaranyát, amíg a fém-fém érintkezés létre nem jön a csavartartó vállak peremén (kb.a burkolatba öntött két jelzőnyíl-csoport között 
kell lennie). Bizonyosodjon meg róla, hogy a csavar ovális nyaka megfelelően illeszkedik a csavar lyukába. A csavaranya (csavaranyák) meghúzását addig folytassa, 
amíg a szemrevételezéses ellenőrzés alább követelményei teljesülnek. Ha arra gyanakszik, hogy valamelyik csavar túlzott nyomatékértéken van meghúzva 
(amit a csavar meghajlása, a csavaranya deformálódása a csavartartó váll felületén vagy a csavartartó váll megrongálódása stb. jelez), a teljes 
kuplungszerkezetet ki kell cserélni. Lásd az "Ütőszerszámok használata" és az "Ütőszerszám kiválasztása" fejezeteket.

HELYES

A CSAVAR OVÁLIS NYAKA 
 MEGFELELŐEN ILLESZKEDIK

HELYES

A CSAVAR OVÁLIS NYAKA 
 NEM ILLESZKEDIK MEGFELELŐEN

 FIGYELMEZTETÉS
• Az egyes illesztések szemrevételezése szükséges.

• A helytelenül összeszerelt illesztéseket még a rendszer tesztelése vagy üzembe 
helyezése előtt ki kell javítani.

• • Bármilyen, a nem megfelelő összeszerelés miatti fizikai károsodás jelét mutató 
részegységet ki kell cserélni a rendszer tesztelés

Ezen utasítások be nem tartása a csatlakozás meghibásodásához vezethet, ami pedig 
halált, súlyos személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

A rés itt 
jelenik meg 

HELYES

A csavartartó vállak fém-fém 
érintkezésének körülbelül a két 

jelzőnyílsor között kell lennie

A rés itt 
jelenik meg 

HELYES

HELYTELEN

HELYTELEN

6. Szemrevételezéssel ellenőrizze az illesztéseknél a csavartartó vállakat, hogy megvan-e közöttük a fém-fém érintkezés  (kb.a burkolatba öntött két 
jelzőnyíl-csoport között), az 5. lépésnek megfelelően.
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A CSŐTARTÓVAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK AZ ÉPÍTÉSI FÁZIS SORÁN
A 109 típusú kuplungoknak a csőrendszer építése során csőtartóra van szükségük a kuplung vagy az illesztés károsodásának megelőzéséhez, mert a károsodás 
megszüntetheti az összeszerelt részegység merevségét. Az alábbiakban a maximálisan megengedett támasztás nélküli, felül lógatott csövek hosszúságát soroljuk fel. 
A felsoroltnál hosszabb csöveket az I-100 Victaulic Field Installation Handbook „Merev rendszerek függesztésének térközei” részének megfelelően kell támasztani.

TÁMASZOK

KÖNYÉK

TELJESEN KITÁMASZTOTT 

TÁMASZOK

6 láb
1,8 méter

KUPLUNGOK

TÁMASZOK

TÁMASZOK

KUPLUNG

6 láb
1,8 méter

TÁMASZOK

TÁMASZOK

T-IDOM

6 láb
1,8 méter

TÁMASZOK

TÁMASZOK
KUPLUNG

KUPLUNGOK
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UTASÍTÁSOK A 109 TÍPUSÚ KUPLUNGOK ISMÉTELT ÖSSZESZERELÉSÉHEZ

 FIGYELMEZTETÉS
• Bármilyen Victaulic csőtermék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt közvetlenül ellenőrizze, 

hogy teljesen nyomásmentesítve van-e és le van-e ürítve a csőrendszer.

• Bármilyen Victaulic termék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt közvetlenül ellenőrizze, 
hogy a tesztelés vagy a szelep zárása vagy pozicionálása céljából esetleg leválasztott berendezések, leágazó vezetékek 
vagy csőszakaszok azonosítva vannak-e.

Ezen utasítás be nem tartása halált vagy súlyos személyi sérülést és  anyagi károkat okozhat.

1. Mielőtt elkezdene szétszerelni bármilyen  kuplungot, bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer nyomásmentesítve van, és teljesen le van ürítve.

2. Lazítsa meg a kuplung részegységének csavaranyáját, hogy a kuplungot leszerelhesse az illesztett alkatrészek végeiről.

3. Távolítsa le a házakról a csavaranyát, a csavart, a tömítőgyűrűt és a csatlakozásokat. Ellenőrizze, hogy egy alkatrész sem sérült meg vagy kopott-e. Ha bármilyen 
sérülést vagy kopást észlel, használjon új, Victaulic által támogatott kuplung részegységet.

4. Ellenőrizze az illesztett alkatrészek végeit, ahogy az 1. oldal 2. lépésében bemutatásra került.

 VIGYÁZAT
• Annak érdekében, hogy megelőzze a tömítés becsípődését, felpödrődését vagy beszakadását a visszaszerelés ideje alatt, használjon kompatibilis 

kenőanyagot.

• NE használjon túlzott mennyiségű kenőanyagot a tömítés ajkain és külső részén.

A nem kompatibilis kenőanyag használata a tömítés károsodását okozhatja, ami az illesztés szivárgásához és anyagi károkhoz vezethet.

5. A 109 TÍPUSÚ KUPLUNGOK ÖSSZESZERELÉSÉHEZ KENJE BE A TÖMÍTÉST 
Kenjen fel egy vékony réteg kompatibilis kenőanyagot a tömítőgyűrű tömítő ajkaira 
és külsejére. Lásd az alábbi "Tömítések kenőanyag-kompatibilitása"  c. táblázatot az 1. 
oldalon.

6. TÖMÍTŐGYŰRŰ ELSŐ KUPLUNGHÁZRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE: Helyezze fel a tömítőgyűrűt az egyik házra. 
Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű megfelelően illeszkedik-e a ház fészkébe.

7. A TÖMÍTŐGYŰRŰ MÁSODIK KUPLUNGHÁZRA ÉS A CSATLAKOZÁSRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE: Szerelje fel a 
második kuplungházat. Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű illeszkedik-e a ház fészkébe. Szerelje fel a csatlakozást a házra, 
ahogy azt a bal oldali ábra mutatja.

8. CSAVAR ÉS CSAVARANYA FELSZERELÉSE: Szerelje be a csavart, és tekerje rá a csavaranyát. MEGJEGYZÉS: Bizonyosodjon 
meg róla, hogy a csavar ovális nyaka megfelelően illeszkedik a csavar lyukába. NE húzza meg teljesen a csavaranyát. 
A csavarvállakat a kuplung visszaszereléséhez rés kihagyásával kell felszerelni. A csavaranyának szorosan kell illeszkednie 
a csavarhoz a megfelelő rés kihagyásához.

9. Az összeszerelés befejezéséhez kövesse a 2 – oldalon található 4 – 6. lépést.
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ÜTŐMŰVES SZERSZÁM HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MEGJEGYZÉS
• Az itt olvasható utasítások azokra a kuplungokra vonatkoznak, amelyeknél szükséges a fémrészek érintkezése a csavartartó vállaknál, azonban nincs 

előírva meghatározott szerelési nyomaték.

• Az itt olvasható utasítások csak kenetlen, cinkkel galvanizált szénacél csavarokra vonatkoznak.

• Az itt olvasható utasítások csak fém csőrendszereken használatos termékekre vonatkoznak.

Az ütőműves szerszámok használata érzésre nem hasonlít a csavarkulcséhoz, így nem könnyű megítélni a csavaranya-meghúzó nyomatékot. Mivel egyes ütőműves 
szerszámok nagy kimeneti sebességre és nyomatékra képesek, fontos tapasztalatot szerezni az ütőműves szerszámok kezelésében, ezáltal elkerülhető a túl nagy 
eltolódás és/vagy a túlzott nyomatékkal való meghúzás, amely hatására szerelés közben károsodhatnak, illetve eltörhetnek a csavarok vagy a kuplung csavartartó vállai.

 FIGYELMEZTETÉS
• NE lépje túl az oldalon feltüntetett táblázatban megadott csavar/csavaranya méretnek megfelelő „Maximum megengedett csavarnyomaték” értéket.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása a csatlakozás meghibásodásához vezethet, ami anyagi károkat, súlyos személyi sérülést vagy halálesetet 
okozhat.

A kuplungokat a hozzájuk tartozó Victaulic telepítési útmutató szerint kell összeszerelni. A megadott QR-kód beolvasásával 
megjeleníthető a victaulic.com weboldalról letölthető telepítési útmutatók listája.

A csavaranya (csavaranyák) meghúzását addig folytassa, amíg a szemrevételezéses ellenőrzés követelményei teljesülnek. Hogy megbizonyosodjon 
a megfelelő összeszerelésről, minden egyes csatlakozást szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Ferde csavartartó vállakkal felszerelt kuplungok 
esetében: A ferde csavartartó vállaknál egyenlő, illetve pozitív vagy semleges eltolásnak kell lennie.

A telepítési folyamat során a telepítési nyomatéknak nem szabad túllépnie az oldalon feltüntetett táblázatban megadott csavar/csavaranya méretnek 
megfelelő „Maximum megengedett csavarnyomaték” értéket. Azok a feltételek, amelyek túl nagy eltolódást és/vagy a csavar túlzott mértékű nyomatékát 
eredményezhetik, többek között – de nem kizárólagosan – a következők:

• Nem megfelelő méretű ütőműves szerszám – Lásd „Az ütőműves szerszám kiválasztása” című fejezetet az oldal másik felén.

• A csavarok egyenetlen meghúzása – Két vagy több csavart tartalmazó kuplung esetében a csavaranyákat egyformán, felváltva kell meghúzni, amíg már 
az adott kuplung szemrevételezéses ellenőrzési követelményei teljesülnek.

• A ferde csavartartó váll túl nagy eltolódása –  A ferde csavartartó váll túl nagy eltolódásakor olyan mértékű eltolás keletkezik, amely megakadályozza 
a fémrészek érintkezését, és az egyenlő, pozitív vagy semleges eltolást a szemközti ferde csavartartó vállnál. Ez akkor fordul elő, ha a csavarok nem egyformán, 
felváltva vannak meghúzva. Helytelen telepítési eljárásnak minősül, ha az egyik oldalon a csavart meghúzza, miközben a másik oldal túlságosan eltolódik; ennek 
eredményeként a csavar nyomatéka meghaladja az oldalon feltüntetett táblázatban megadott „Maximum megengedett csavarnyomaték” értékeket. Ha folytatja 
a csavarok meghúzását, hogy a fémrészek összeérjenek a másik csavartartó vállnál, az a csatlakozás meghibásodásához vezet, ami anyagi károkat, súlyos személyi 
sérülést vagy halálesetet okozhat. Túlságosan eltolódott kuplungok esetében lazítani kell a ferde csavartartó vállak csavarjain, majd újra meg kell azokat húzni, 
hogy egyenlő, illetve pozitív vagy semleges eltolás legyen mindkét ferde csavartartó vállnál.

• A specifikációknak nem megfelelő hornyos csővég méretei (különösen nagy és a specifikációknak nem megfelelő „C” átmérők) – Ha nem sikerül 
megfelelő vizuális összeszerelést biztosítani, távolítsa el a kuplungot, és ellenőrizze, hogy az összes hornyos csővég mérete megfelel-e a Victaulic specifikációinak. 
Ha a hornyos csővég-méretek nem felelnek meg a Victaulic specifikációinak, akkor munkálja meg újra a csővégeket az adott csőelőkészítő szerszám kezelési és 
karbantartási kézikönyvében leírt utasítások szerint.

• A csavaranya (csavaranyák) meghúzásának folytatása a szemrevételezéses ellenőrzési követelmények teljesülését követően – NE folytassa a csavaranya 
(csavaranyák) meghúzását a szemrevételezéses ellenőrzési követelmények teljesülése után. Ha folytatja a csavarok meghúzását a szemrevételezéses ellenőrzési 
követelmények teljesülése után is, az a csatlakozás meghibásodásához vezet, ami anyagi károkat, súlyos személyi sérülést vagy halálesetet okozhat. A meghúzás 
folytatása továbbá túlzott terhelést okozhat, amely veszélyeztetheti a csavarok hosszú távú épségét és a csatlakozás meghibásodásához vezethet, ami anyagi 
károkat, súlyos személyi sérülést vagy halálesetet okozhat. A nagyobb csavarnyomaték nem jelent hatékonyabb telepítést; az oldalon feltüntetett táblázatban 
megadott „Maximum megengedett csavarnyomaték” értékeket meghaladó csavarnyomaték esetén a telepítés során megrongálódhatnak, illetve eltörhetnek a 
csavarok és/vagy a kuplungok csavartartó vállai.

• Becsípett tömítés – A becsípett tömítés megakadályozhatja a szemrevételezéses ellenőrzési követelmények teljesülését. A kuplungot szét kell szerelni és át 
kell vizsgálni, hogy a tömítés nincs-e becsípődve. Ha a tömítés be van csípődve, akkor új kuplungszerkezetet kell használni.

• A kuplung nem a vonatkozó Victaulic telepítési utasítások szerint van összeszerelve – A telepítési utasítások betartása mellett elkerülhetők 
a dokumentumban szereplő körülmények.

Ha arra gyanakszik, hogy valamelyik csavar túlzott nyomatékértéken van meghúzva, akkor azonnal ki kell cserélni a teljes kuplungszerkezetet 
(ezt a csavar meghajlása, a csavaranya deformálódása a csavartartó váll felületén vagy a csavartartó váll megrongálódása stb. jelzi).

  Maximum megengedett csavarnyomaték

Csavar/csavaranya mérete Maximum megengedett  
csavarnyomaték*

Csavar/csavaranya mérete Maximum megengedett  
csavarnyomaték*,hüvelyk Metrikus hüvelyk Metrikus

5/16 – 15 fontláb 5/8 M16 235 fontláb
20 N•m 319 N•m

3/8† M10 55 fontláb 3/4 M20 425 fontláb
75 N•m 576 N•m

7/16‡ M11 100 fontláb 7/8 M22 675 fontláb
136 N•m 915 N•m

1/2 M12 135 fontláb 1 M24 875 fontláb
183 N•m 1186 N•m

  *A maximálisan engedélyezett csavarnyomatékok az aktuális teszt adataiból származnak  
  †A 3/8"/M10 csavarok VdS tanúsítása esetén a csavarnyomaték 55 fontláb/75 N•m. 
  ‡A 7/16"/M11 csavarok VdS tanúsítása esetén a csavarnyomaték 75 ft-lbs/102 N•m.

Folytatódik a következő oldalon
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AZ ÜTŐMŰVES SZERSZÁM KIVÁLASZTÁSA
A kuplunghoz tartozó telepítési útmutatónak megfelelő telepítés megvalósításához megfelelő ütőműves szerszámot kell választani. A nem megfelelően kiválasztott 
ütőműves szerszám a kuplung helytelen összeszereléséhez és sérüléséhez vezethet, amely anyagi károkat, súlyos sérüléseket vagy halálesetet okozhat.

Az ütőműves szerszám alkalmasságának meghatározásához próbatelepítést kell végezni egy szabványos csőkulccsal vagy dinamométeres kulccsal. 
A próbakuplungoknak meg kell felelniük az adott kuplung vizuális telepítési követelményeinek. Amennyiben a vizuális telepítési követelmények teljesülnek, mérje meg 
dinamométeres kulccsal az egyes csavaranyákra alkalmazott nyomatékot. A mért nyomatékértékek alapján válasszon ki egy olyan ütőműves szerszámot, amelynek 
kimeneti nyomatéka vagy kimeneti nyomatékbeállítása megfelel a mért értéknek, de nem haladja meg az előző oldalon található táblázatban megadott „Maximum 
megengedett csavarnyomaték” értéket.

Az ütőműves szerszám kiválasztása:

Egyetlen nyomatékkimenetű ütőműves szerszámok – Ha a szükséges telepítési nyomatéknál lényegesen nagyobb nyomatékkimenetű ütőműves szerszámot 
választ, a csavarok esetleges túlzott nyomatékértékű meghúzása miatt károsodhatnak a csavarok és/vagy a kuplung. Semmilyen körülmények között nem szabad olyan 
ütőműves szerszámot választani, amelynek a kimeneti nyomatéka meghaladja az előző oldalon levő táblázatban szereplő „Maximum megengedett csavarnyomaték” 
értéket.

Állítható nyomatékkimenetű ütőműves szerszám – Ha állítható nyomatékkimenetű szerszámot választ, az ütőműves szerszámnak legalább egy olyan beállítással 
kell rendelkeznie, amely megfelel az „Egyetlen nyomatékkimenetű ütőműves szerszám” fenti követelményeinek.

Ha túl nagy kimeneti nyomatékú ütőműves szerszámot használ, a szerszám rosszul kezelhető fordulatszáma és ereje miatt nehézkessé válik a telepítés. 
Ugyanezt a módszert alkalmazva, a rendszer telepítése közben rendszeres időközönként ellenőrizze a csavaranyák meghúzó nyomatékát a kuplungszerkezeteken.

Az ütőműves szerszámok biztonságos és szabályos használata érdekében mindig tartsa be a szerszám gyártójának kezelési utasításait. Ezenfelül a kuplung 
telepítéséhez minden esetben megfelelő besorolású csőkulcsot használjon.

 FIGYELMEZTETÉS
A csavarok meghúzására vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása az alábbi következményekkel járhat:
• A csavarok károsodása vagy eltörése
• A csavartartó vállak károsodása vagy eltörése, illetve a ház eltörése
• Szivárgás a csatlakozásnál és anyagi kár
• A rendszer épségét érintő negatív hatás
• Személyi sérülés vagy haláleset
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