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Stil 109 FireLock™ Installation-Ready™ Rijit Kaplin

STIL 109 KAPLINLERI IÇIN ILK KURULUM 
TALIMATLARI

İLK MONTAJ İÇİN 
SOMUNU/CIVATAY

I/BAĞLANTIYI SÖKMEYİN

1. KAPLINI SÖKMEYIN: Stil 109 
FireLock™ Installation-Ready™ Rijit 
Kaplinler, montörün ilk montaj 
sırasında cıvataları, somunları 
ve bağlantıları sökmesine gerek 
kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu da montörün karşı bileşenlerin yivli 
ucunu doğrudan kapline takmasına 
izin vererek, montajı kolaylaştırır.

2. KARŞI BILEŞEN UÇLARINI KONTROL EDIN: Tam bir sızdırmazlığın 
garanti edilmesi için karşı bileşenlerin dış yüzeyinin, yivli uç ile karşı bileşen 
ucu arasında kalan bölümünde genel olarak girinti, çıkıntı, kaynak dikişi 
anormallikleri ve pafta izi içermediğinden emin olun. Tüm yağ, gevşek boya, 
gres, kir ve kesim artıkları temizlenmelidir. 
Karşı bileşenin dış çapı (“DÇ”), yiv boyutları ve izin verilen maksimum 
konik cıvata çapı victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 
25.01 numaralı yayın, güncel Victaulic Orijinal Yiv Sistemi (OGS) 
Şartnamesinde öngörülen toleranslar dahilinde olmalıdır.

DIKKAT
• Victaulic, NPS 2" | DN150 boyutlarında fırında alın kaynaklı boruların 

ve daha küçük Victaulic contalı bağlantı ürünlerinin kullanılmasını 
önermez. ASTM A53 F Tipi boru da dahildir, ancak bununla sınırlı 
değildir.

Malzeme Sınıfı 
Renk Kodu 

3. CONTAYI KONTROL EDIN: İlgili 
uygulama için uygun olduğundan 
emin olmak üzere contayı kontrol edin. 
Renk kodu, malzeme sınıfını gösterir. 
Renk kodu çizelgesi için victaulic.
com adresinden indirebileceğiniz 
05.01 numaralı Victaulic yayınına ve 
önemli conta bilgileri için aşağıdaki 
“IKAZ” bölümüne bakın.

 DIKKAT
• Aşağıdaki sayfanın “IKAZ” bölümünde listelenen koşullar 

karşılanırsaa montaj sırasında sıkışmayı, diş kaptırmayı ve 
yıpranmayı önlemek için sadece contanın sızdırmaz kenarlarına 
ince bir katman halinde uyumlu bir yağlayıcı uygulayın.

• Contanın sızdırmaz kenarlarında aşırı miktarda yağ KULLANMAYIN.

Uygun bir yağlayıcı kullanılmaması contanın hasar görmesine ve 
neticesinde bağlantı kaçaklarına ve maddi kayıplara neden olabilir.

3a. Aşağıdaki sayfanın “İKAZ” 
bölümünde listelenen koşullar 
karşılanıyorsa sadece contanın 
sızdırmaz kenarlarına ince bir katman 
halinde uyumlu bir yağlayıcı uygulayın. 
Aşağıdaki “Contalar İçin Yağlayıcı 
Uygunluğu” tablosuna bakın.

 UYARI
• Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye başlamadan önce mutlaka tüm talimatları dikkatlice okuyun.
• Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya başlamadan 

hemen önce boru sisteminin basıncının tamamen tahliye edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından mutlaka 
emin olun.

• Test için veya test sırasında veya valf kapatma/konumlandırma nedeniyle izole edilmiş olabilecek tüm 
ekipman, branşman hattı veya boru bölümlerinin, herhangi bir Victaulic ürününe uygulanacak kurulum, 
çıkarma, ayar veya bakım işlemlerinden önce derhal belirlenmesi, basınçlarının boşaltılması ve drenaj 
uygulanması gerekir.

• Koruyucu gözlük, baret ve koruyucu ayakkabı kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara,  ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

     

• Stil 109 Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ Rijit Kaplin sadece yürürlükteki ilgili National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R vb.) 
standartlarına veya muadili standartlara ve ilgili bina ve yangın kodlarına uygun olarak tasarlanan ve monte edilen yangından koruma sistemlerinde 
kullanılmalıdır. Bu standartlar ve kodlar, sistemlerin donma sıcaklıklarına, korozyona, mekanik hasara vb. karşı korunması için önemli bilgiler 
içermektedir.

• Bu montaj talimatları deneyimli ve eğitimli montaj personeline yöneliktir. Montör bu ürünün kullanımını ve neden sadece belirli uygulamalara 
yönelik olduğunu biliyor olmalıdır.

• Montör genel endüstri güvenlik standartlarını ve ürünün yanlış monte edilmesi sonucu doğabilecek sonuçları biliyor olmalıdır.
Montaj gereksinimlerinin ve ilgili yerel ve ulusal kodların ve standartların karşılanmaması sistem bütünlüğünü bozabilir ve ölümler, ciddi yaralanmalar 
ve maddi hasarlarla sonuçlanabilecek sistem arızalarına neden olabilir.

Contaların Yağ Uygunlukları
Aşağıdaki tavsiyeler, listelenen conta materyalleri için verilmiştir. Ticari yağlayıcılar, birden fazla bileşen içerebilir. Malzeme uyumluluğu için her zaman yağ 
üreticisinin tavsiyelerine bakınız.

Victaulic 
Yağlayıcı

Sabun Bazlı 
Solüsyonlar Gliserin Silikon 

Yağ
Silikon 
Sprey

Mısır 
Yağı

Soya 
Yağı

Hidrokarbon 
Bazlı Yağlar

Petrol Bazlı 
Yağlar

EPDM Contalarla 
Uyumlu mu? Evet Evet Evet Evet Önerilmez Önerilmez Önerilmez Önerilmez Önerilmez
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DIKKAT
• Stil 109 Kaplinlerin contaları önceden yağlanmıştır. 0°F/–18°C’nin üzerinde monte edilen veya sürekli olarak bu sıcaklıkta çalışacak olan yaş tip borulu 

sistemlerin ilk montajı için ilave yağlayıcı kullanımına gerek yoktur.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde ilave yağlama yapılmalıdır. Bir önceki sayfada adım 3a altında belirtildiği şekilde, 
contanın sızdırmaz kenarlarına ince bir katman halinde uyumlu bir yağlayıcı uygulayın. Contaların sızdırmaz kenarlarına ilave yağlayıcı uygulanması 
için contanın kelepçelerden sökülmesine gerek yoktur.

• Montaj sıcaklığının veya devamlı çalışma sıcaklığının 0°F/–18°C'nin altında olması

• Contanın montaj öncesinde akışkanlara maruz kalması

• Contanın yüzeyinde koyu siyah veya parlak bir görünüm olması

• Contanın bir kuru tip boru sistemine monte edilmesi

• Sistemin su ile doldurulmadan önce hava testlerine tabi tutulacak olması

• Contanın daha önce başka bir montajda kullanılması

Yağlanan contalar olumsuz karşı bileşen koşullarında sızdırmaz kabiliyetini yükseltmez. Karşı bileşen durumu ve hazırlama işlemi, ürün montaj 
talimatlarında açıklanan gereksinimleri karşılamalıdır (önceki sayfadaki 2. adıma bakın).

 UYARI

• Bir Stil 109 Kaplini kesinlikle karşı bileşen uçlarında kısmen monte edilmiş halde bırakmayın. DONANIMI HER ZAMAN BU 
TALIMATLAR DOĞRULTUSUNDA DERHAL SIKIN. Kısmen  monte edilmiş bir kaplin, montaj sırasında düşme ve test sırasında 
delinme tehlikesi arz eder.

• Karşı bileşenlerin yivli ucunu kapline yerleştirirken ellerinizi karşı bileşen uçlarından ve kaplinin açık kısımlarından uzak tutun.

• Sıkma işlemi sırasında ellerinizi kaplinin açık kısımlarından uzak tutun.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

4. BAĞLANTIYI YAPIN: Bir karşı bileşenin yivli ucunu kaplinin her bir açıklığına 
yerleştirerek montajı gerçekleştirin. Yivli karşı bileşen uçları, contanın iç oluğu 
ile temas sağlanana kadar kaplinin içine sokulmalıdır.

Kaplin kamalarının her bir karşı bileşendeki yivlere hizalandığının ve contanın 
tam olarak oturduğunun doğrulanması için gözle kontrol gerçekleştirilmelidir. 
NOT: Contanın, karşı bileşen uçlarına ve kaplin kelepçelerine tam olarak 
oturduğunun doğrulanması için kaplin çevrilebilir.

STIL 109 KAPLINLERIN KÖR TAPALAR VE FITTINGLERLE KULLANIMI IÇIN ÖNEMLI BILGILER:

 UYARI
• Victaulic.com adresinden indirebileceğiniz I-ENDCAP talimatlarını okuyun ve daima dikkate alın.

I-ENDCAP talimatlarına uyulmaması ölüme, ciddi  yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

• Stil 109 Kaplinler kör tapalara takılırken, kör tapanın contanın iç oluğuna tamamen oturduğunu kontrol etmek ve onaylamak için ek zaman ayırın.

• Sadece iç yüzeyinde “EZ” işareti bulunan Victaulic FireLock™ No. 006 Kör Tapaları veya iç yüzeyinde "QV" veya “EZ QV” işareti bulunan Victaulic 
Kör Tapaları kullanın.

• Bir kör tapayla çalışmadan önce  her zaman, test için veya test sırasında veya valf kapatma/konumlandırma nedeniyle izole edilmiş olabilecek 
tüm ekipman, branşman hattı veya boru bölümlerinin, belirlendiğini, basınçlarının boşaltıldığını ve drenaj uygulandığın doğrulayın.

• Victaulic, Victaulic fittinglerinin Stil 109 Kaplinlerle birlikte kullanılmasını önerir.

 UYARI
• Bir sonraki sayfadaki 5. ve 6. adımlarda belirtildiği üzere, somun mutlaka cıvata yollarında metal-metal t eması gerçekleşinceye kadar sıkılmalıdır.
• Kaplin parçalarını aşırı SIKMAYIN.

Kaplin parçalarının sıkılması için verilen talimatların yerine getirilmemesi şu sonuçlara yol açabilir:
• Yaralanma veya ölüm
• •Cıvata hasarı veya çatlağı
• Hasarlı veya kırılmış cıvata yolları veya kaplin çatlakları
• ağlantı kaçağı ve maddi hasar
• Sistem bütünlüğünün olumsuz etkilenmesi



I-109-TUR_3REV_E

I-109-TUR / Stil 109 FireLock™ Installation-Ready™ Rijit Kaplin / Montaj Talimatları

DIKKAT

Metal-metal cıvata yolu teması
cıvata yolu çeperi etrafında 
gereklidir (yaklaşık olarak iki 
gösterge oku seti arasında)

Gösterge 
Okları

• Cıvata yollarında metal-metal temasının sağlanması için darbeli 
bir alet veya derin kovanlı standart lokma anahtarı kullanılabilir.

• "Darbeli Alet Kullanım Kuralları" ve "Darbeli Alet Seçimi" bölümlerine 
bakınız.

5. SOMUNU SIKIN: Darbeli bir alet veya 11/16 inç (İngiliz ölçü birimindeki somunlar için)/17 mm (Metrik somunlar) derin kovanlı standart lokma anahtarı 
kullanarak, cıvata yolu çevresinde metal-metal teması oluşana kadar somunu sıkın (kelepçelere dökümle tutturulmuş iki gösterge oku setinin yaklaşık olarak 
ortasına denk gelecektir). Cıvatanın oval başının cıvata deliğine tam olarak oturduğundan emin olun. Aşağıda gösterilen görsel muayene gereksinimleri 
gerçekleştirildikten sonra KESİNLİKLE somunları sıkmaya devam etmeyin. Herhangi bir bağlantı elemanının aşırı sıkıldığından şüpheleniliyorsa 
(cıvatadaki bir eğimden, somunun cıvata yolu arayüzünde kabarmasından veya cıvata yolu hasarından vb. anlaşılabilir) tüm kaplin tertibatı 
derhal değiştirilmelidir. "Darbeli Anahtar Kullanım Kuralları" ve "Darbeli Anahtar Seçimi" bölümlerine bakın.

DOĞRU

CIVATANIN OVAL BOYNU 
DOĞRU ŞEKILDE  

OTURMUŞTUR

YANLIŞ

CIVATANIN OVAL BOYNU 
DOĞRU ŞEKILDE  
OTURMAMIŞTIR

 UYARI
• Her bir bağlantının kontrol edilmesi çok önemlidir.

• Yanlış monte edilen bağlantılar, sistem test edilmeden veya devreye alınmadan 
önce mutlaka düzeltilmelidir.

• Sistem test edilip hizmete alınmadan önce, yanlış montaj nedeniyle fiziksel hasar 
içeren tüm bileşenler değiştirilmelidir.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve/veya maddi hasar 
ile sonuçlanabilecek bağlantı arızalarına neden olabilir.

Boşluk burada 
olacak

DOĞR

Metal-metal cıvata yolu teması, 
yaklaşık olarak iki gösterge seti 

arasında elde edilmelidir

Boşluk burada 
olacak

DOĞR

YAN

YAN

6. adımda belirtildiği üzere cıvata yolu çevresinde metal-metal teması oluştuğunu (kelepçelere dökümle tutturulmuş iki gösterge oku setinin 
yaklaşık olarak ortasına denk gelecektir) doğrulamak için her bir bağlantı noktasındaki cıvata yollarını gözle kontrol edin.
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IMALAT AŞAMASINDA BORU DESTEĞI GEREKSINIMLERI
Stil 109 Kaplinler kaplinin veya bağlantının, nihai kurulumun bütünlüğünü azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek şekilde hasar görmemesi için imalat 
sırasında boru sisteminin desteklenmesini gerektirir. Desteksiz asılmasına izin verilen maksimum boru uzunlukları aşağıda verilmiştir. Aşağıda verilen 
değerlerden uzun borular Victaulic I-100 Saha Montaj Kılavuzunun “Rijit Sistemler Askı Aralıkları” bölümüne uygun olarak desteklenmelidir.

DESTEK

DİRSEK

TAM DESTEKLİ BORU

DESTEK

1,8 metre

KAPLİNLER

DESTEK

DESTEK

KAPLİN

1,8 metre

DESTEK

DESTEK

TEE

1,8 metre

DESTEK

DESTEK
KAPLİN

KAPLİNLER



I-109-TUR_5REV_E

I-109-TUR / Stil 109 FireLock™ Installation-Ready™ Rijit Kaplin / Montaj Talimatları

STIL 109 KAPLINLERININ YENIDEN MONTAJI IÇIN TALIMATLAR

 UYARI
• Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya başlamadan hemen önce 

boru sisteminin basıncının tamamen tahliye edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından mutlaka emin olun.

• Test için veya test sırasında veya valf kapatma/konumlandırma nedeniyle izole edilmiş olabilecek tüm ekipman, branşman hattı 
veya boru bölümlerinin, herhangi bir Victaulic ürününe uygulanacak kurulum, çıkarma, ayar veya bakım işlemlerinden önce 
derhal belirlenmesi, basınçlarının boşaltılması ve drenaj uygulanması gerekir.

Bu talimata uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve  maddi hasara neden olabilir.

1. Bir  kaplini sökmeye başlamadan önce sistem basıncının düşürüldüğünden ve sistemin boşaltıldığından emin olun.

2. Kaplinin karşı bileşen uçlarından çıkarılabilmesi için kaplin tertibatının somununu gevşetin.

3. Somunu, cıvatayı, contayı ve bağlantıyı kelepçelerden sökün. Tüm bileşenleri hasara ve aşınmaya karşı kontrol edin. Hasar veya aşınma varsa Victaulic 
tarafından tedarik edilen yeni bir conta tertibatıyla değiştirin.

4. Karşı bileşen uçlarını 1. sayfadaki 2. adımda açıklandığı gibi kontrol edin.

 DIKKAT
• Yeniden montaj sırasında contanın ezilmesini, kaymasını veya yırtılmasını önlemek için ince bir katman halinde uygun bir yağlayıcı kullanılmalıdır.

• Contanın sızdırmaz kenarlarında ve dışında aşırı miktarda yağ KULLANMAYIN.

Uygun bir yağlayıcı kullanılmaması contanın hasar görmesine ve neticesinde bağlantı kaçaklarına ve maddi kayıplara neden olabilir.

5. STIL 109 KAPLINLERIN YENIDEN MONTJAI IÇIN CONTAYI YAĞLAYIN: 
Contanın sızdırmaz kenarlarına ve dışına ince bir katman halinde uygun bir 
yağlayıcı uygulayın. 1. sayfada bulunan "Cıvatalar için Yağlayıcı Uygunluğu" 
tablosuna bakın.

6. CONTAYI ILK KAPLIN KELEPÇESINE TAKIN: Contayı kelepçelerden birine takın. Contanın kelepçe cebine tam 
olarak oturduğundan emin olun.

7. IKINCI KAPLIN KELEPÇESINI VE BAĞLANTISINI TAKIN: İkinci kaplin kelepçesini takın. Contanın kelepçe ceplerine 
tam olarak oturduğundan emin olun. Sol tarafta göründüğü gibi bağlantıyı kelepçelere takın.

8. CIVATAYI VE SOMUNU TAKIN: Cıvatayı yerleştirin ve cıvataya bir somun takın. NOT: Cıvatanın oval başının cıvata 
deliğine tam olarak oturduğundan emin olun. Somunu tam olarak SÖKMEYİN. Kaplinin yeniden montajı için cıvata 
yollarında bir boşluk bırakılmalıdır. Uygun boşluğun sağlanması için somun ile cıvatanın üst noktası aynı hizada 
olmalıdır.

9. Montajı tamamlamak için 2 ve 3. sayfalardaki 4 – 6. adımları  takip edin.
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DARBELI ANAHTAR KULLANIM KURALLARI

DIKKAT
• Bu kılavuz, belirtilen bir montaj torku olmaksızın metal - metal cıvata yolu teması gerektiren kaplinlere yöneliktir.

• Bu kılavuz sadece yağlanmayan, elektro çinko kaplamalı karbon çeliği bağlantı elemanlarına yöneliktir.

• Bu kılavuz sadece metalik borularda kullanılan ürünlere yöneliktir.

Darbeli anahtarlar montöre bir “anahtar hissi” vermez, bu nedenle montör, somunun doğru sıkıldığını anlayamayabilir. Bazı darbeli anahtarlar yüksek güç ve tork 
kapasitesine sahip olduğundan, montaj sırasında cıvataların veya kaplin cıvata yollarının hasar görmesine veya çatlamasına neden olabilecek aşırı gerdirmenin 
ve/veya aşırı sıkmanın önüne geçilmesi için montörün ilgili darbeli anahtarla yeterli deneyime sahip olması önemlidir.

 UYARI
• Ilgili cıvata/somun boyutu için bu sayfadaki tabloda verilen “Izin Verilen Maksimum Cıvata Torku” değerlerini KESINLIKLE aşmayın.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve/veya maddi kayıplar ile sonuçlanabilecek bağlantı arızalarına neden olabilir.

Kaplinleri ilgili Victaulic montaj talimatlarına uygun şekilde monte edin. Ürün montaj talimatları listesi için verilen, victaulic.com 
adresinden indirilebilecek QR kodunu taratın.

Görsel muayene gereksinimleri karşılanana kadar somunları sıkmaya devam edin. Montajın doğru yapıldığının onaylanması için her 
bir bağlantının gözle kontrol edilmesi çok önemlidir. Açılı cıvata yollu kaplinler için: Açılı cıvata yollarında eşit ve pozitif ya da nötr 
çıkıntı olacaktır.

Montaj işlemi sırasında montaj torku, ilgili cıvata/somun boyutu için bu sayfadaki tabloda verilen “Izin Verilen Maksimum Cıvata Torku” 
değerlerini kesinlikle aşmamalıdır. Aşırı gerdirme ve/veya aşırı cıvata torkuna neden olabilecek koşullar aşağıda verilmiştir, ancak bunlarla 
sınırlı değildir:

• Boyutu Yanlış Seçilen Darbeli Anahtar – Bir sonraki sayfada bulunan “Darbeli Anahtar Seçimi” bölümüne bakın.

• Bağlantı elemanlarının eşit sıkılmaması – İki veya daha fazla cıvata içeren kaplinlerdeki somunlar ilgili kaplin için görsel kontrol gereksinimleri 
karşılanana kadar farklı kenarlarından eşit şekilde sıkılmalıdır.

• Açılı cıvata yolunun aşırı gerilmesi – Açılı cıvata yolunun aşırı gerilmesi, metal - metal temasını ve karşı açılı cıvata yolunda eşit ve pozitif veya nötr 
bir ofset oluşmasını engelleyen bir ofsete neden olur. Bu durum, parça her iki taraftan eşit şekilde sıkılmadığında oluşur. Diğer taraf aşırı gerilmişken 
bir taraftaki parçanın sıkılmaya çalışılması, hatalı bir montaj işlemidir ve bu sayfada bulunan “İzin Verilen Maksimum Cıvata Torku” tablosunda belirtilen 
değerleri aşan bir cıvata torkuna yol açacaktır. Diğer cıvata yolunda metal - metal cıvata yolu teması elde etmek üzere bağlantı elemanı sıkılmaya devam 
edilirse bağlantı arızası ve buna bağlı olarak ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelebilir. Aşırı gerdirilen kaplinlerde açılı cıvata 
yollarındaki bağlantı elemanları gevşetilmeli ve her iki açılı cıvata yolunda eşit ve pozitif veya nötr ofsetler elde edilecek şekilde yeniden sıkılmalıdır.

• Yivli boru ucu boyutlarının şartnamelere uygun olmaması (özellikle “C” çaplarının büyük ve şartname dışı olması) – Doğru görsel kontrol 
gereksinimleri karşılanmazsa kaplini sökün ve tüm yivli boru ucu boyutlarının Victaulic şartnamelerine uygun olduğunu doğrulayın. Yivli boru ucu 
boyutları, Victaulic şartnamelerine uygun değilse ilgili boru hazırlama makinesinin kullanım ve bakım kılavuzunda verilen talimatları takip ederek 
boru uçlarını gerektiği şekilde düzeltin.

• Görsel kontrol gereksinimleri karşılandıktan sonra somunun (somunların) sıkılmaya devam edilmesi – Görsel kontrol gereksinimleri 
karşılandıktan sonra somunu (somunları) KESİNLİKLE sıkmaya devam etmeyin. Doğru görsel kontrol gereksinimleri karşılandıktan sonra bağlantı elemanı 
sıkılmaya devam edilirse bağlantı arızası ve buna bağlı olarak ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelebilir. Ayrıca, bağlantı 
elemanının sıkılmaya devam edilmesi, cıvataların uzun vadeli bütünlüğünü tehlikeye atacak aşırı gerilmelere neden olabilir ve bağlantı arızası ve buna 
bağlı olarak ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelebilir. Fazla cıvata torku, daha iyi bir montaj sağlamayacaktır; bu sayfada 
bulunan “İzin Verilen Maksimum Cıvata Torku” tablosunda belirtilen değerleri aşan cıvata torku, kurulum sırasında cıvataların ve/veya kaplinin cıvata 
yollarının hasar görmesine veya çatlamasına neden olabilir.

• Sıkışan conta – Sıkışan bir conta, doğru görsel kontrol gereksinimlerinin elde edilmesini engelleyebilir. Contanın sıkışmadığından emin olunması için 
kaplin sökülmeli ve kontrol edilmelidir. Conta sıkışmışsa yeni bir kaplin tertibatı kullanılmalıdır.

• Kaplinin ilgili Victaulic montaj talimatlarına uygun şekilde monte edilmemesi – Montaj talimatlarına uyulması, bu belgede açıklanan koşulların 
engellenmesine yardımcı olur.

Herhangi bir bağlantı elemanına aşırı tork uygulandığından şüpheleniliyorsa (cıvatadaki bir eğimden, somunun cıvata yolu arayüzünde 
kabarmasından veya cıvata yolu hasarından vb. anlaşılabilir) tüm kaplin tertibatı derhal değiştirilmelidir.

  Izin Verilen Maksimum Cıvata Torku

Cıvata/Somun Boyutu Izin Verilen Maksimum 
Cıvata Torku*

Cıvata/Somun Boyutu Izin Verilen Maksimum 
Cıvata Torku*inç Metrik inç Metrik

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

  *İzin verilen maksimum cıvata torku değerleri, gerçek test verilerinden türetilmiştir 
  †3/8"/M10 cıvatalarına yönelik VdS Sertifikası için cıvata torku değeri, 55 ft-lbs/75 N'dir•m. 
  ‡7/16"/M11 cıvatalara yönelik VdS Sertifikası için cıvata torku değeri, 75 ft-lbs/102 N'dir•m.

Bir sonraki sayfada devam ediyor
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DARBELI ANAHTAR SEÇIMI
İlgili kaplin montaj talimatlarına uygun, doğru bir montajın gerçekleştirilebilmesi için darbeli anahtarın doğru seçilmesi gerekir. Yanlış darbeli anahtar seçimi, 
kaplinin yanlış monte edilmesine ve hasar ve buna bağlı olarak ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelmesine neden olabilir.

Bir darbeli anahtarın uygun olup olmadığına karar vermek için standart lokmalı bir anahtar veya bir tork anahtarı kullanarak deneme amaçlı tertibat montajları 
gerçekleştirin. Bu montaj denemeleri mutlaka ilgili kaplin için gerekli olan görsel montajın elde edilmesini sağlamalıdır. Görsel montaj gereksinimleri 
karşılandıktan sonra her bir somuna uygulanan tork değerini bir tork anahtarıyla ölçün. Ölçülen tork değerini kullanarak, ölçülen değere karşılık gelen, ancak 
önceki sayfadaki tabloda verilen “İzin Verilen Maksimum Cıvata Torku” değerlerini aşmayan bir tork çıkışına veya tork çıkış ayarına sahip bir darbeli anahtar seçin.

Darbeli Anahtar seçimi:

Tek Çıkış Torklu Darbeli Anahtarlar – Çıkış torku gereken montaj torkunun oldukça üstünde olan bir darbeli anahtar seçilirse bağlantı elemanına aşırı tork 
uygulanması neticesinde bağlantı elemanı ve/veya kaplin hasarı meydana gelebilir. Hiçbir koşulda, önceki sayfadaki tabloda verilen “İzin Verilen Maksimum 
Cıvata Torku” değerlerini geçen bir tork çıkış ayarına sahip bir darbeli anahtar seçilmemelidir.

Çoklu Çıkış Torku Ayarlarına Sahip Darbeli Anahtarlar – Çoklu çıkış torku ayarlarına sahip bir darbeli anahtar kullanılması durumunda, söz konusu darbeli 
anahtarın yukarıda belirtilen "Tek Çıkış Torklu Darbeli Anahtarlar" için belirtilen gereksinimleri karşılayan en az bir tork ayarı olması gerekir.

Aşırı yüksek çıkış torku değerlerine sahip darbeli anahtarların kullanılması, anahtarın yönetilemeyen dönüş hızı ve gücü nedeniyle montör açısından montaj 
zorlukları meydana getirir. Sistem montajı sırasında kaplin tertibatları üzerinde de yukarıda açıklanan yöntemle düzenli olarak kontroller gerçekleştirin.

Darbeli anahtarların güvenli ve uygun şekilde kullanılması için darbeli anahtarın üreticisi tarafından verilen çalıştırma talimatlarını daima dikkate alın. Ayrıca, 
kaplin montajı için doğru sınıfta darbeli anahtar lokmalarının kullanıldığından emin olun.

 UYARI
Bağlantı elemanlarının sıkılması için verilen talimatların yerine getirilmemesi şu sonuçlara yol açabilir:
• Cıvata hasarı veya çatlağı
• Hasarlı veya kırılmış cıvata yolları veya kelepçe çatlakları
• Bağlantı kaçağı ve maddi hasar
• Sistem bütünlüğünün olumsuz etkilenmesi
• Yaralanma veya ölüm
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