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Łącznik elastyczny typu 177N QuickVic™ Installation-Ready™

 OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic 
należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku 
instrukcje.

• Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub 
konserwacji armatury firmy Victaulic należy rozhermetyzować  
i spuścić czynnik z instalacji rurowej.

• Należy nosić okulary, kask i obuwie ochronne.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować  
śmierć bądź poważne obrażenia ciała i uszkodzenia mienia.

INSTRUKCJE PIERWSZEGO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW 
TYPU 177N

NIE USUWAĆ 
NAKRĘTEK/ŚRUB PODCZAS 

PIERWSZEGO MONTAŻU

1. NIE ROZMONTOWYWAĆ 
ŁĄCZNIKA: Łączniki  
elastyczne typu 177N QuickVic™ 
Installation-Ready™ nie wymagają 
całkowitego wykręcania śrub  
i odkręcania nakrętek podczas 
montażu. Taka konstrukcja ułatwia 
instalatorowi bezpośrednie 
włożenie rowkowanych końców 
armatury w otwory łącznika.

2. SPRAWDZIĆ KOŃCE ARMATURY: Zewnętrzna powierzchnia armatury 
na odcinku od końca rury do rowka musi być gładka, bez karbów i wgnieceń, 
spoin spawalniczych i nie może zawierać śladów walcowania, aby zapewnić 
szczelne doleganie uszczelki. Należy usunąć resztki oleju, smaru, luźnej farby, 
zabrudzenia i pozostałości po cięciu. Zewnętrzna średnica armatury, wymiary 
rowków i maksymalna dopuszczalna średnica rozszerzenia muszą być w 
zakresie tolerancji opublikowanym w aktualnej specyfikacji rowkowania 
Victaulic. UWAGA: Maksymalna dopuszczalna owalność armatury powinna 
być zgodna z wymogami norm ASTM A-999 i API 5L. Większe różnice między 
większą i mniejszą średnicą spowodują trudności w montażu łącznika.

Oznaczenie 
kodem koloru 

rodzaju mieszanki

3. SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka jest odpowiednia dla 
danego czynnika. Kod koloru oznacza typ uszczelki. Tabelę kodów kolorów 
można znaleźć w publikacji 05.01 w ogólnym katalogu produktów G-100.

 PRZESTROGA
• Należy stosować odpowiednie środki smarujące,  

aby zabezpieczyć uszczelki przed ściskaniem lub  
rozrywaniem podczas montażu.

Nieodpowiedni środek smarujący spowoduje degradację uszczelki, 
a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

4. NASMARUJ USZCZELKĘ: 
Posmaruj jedynie krawędzie 
wewnętrznej części uszczelki cienką 
warstwą smaru lub silikonu Victaulic. 
UWAGA: Zewnętrzna część 
uszczelki została pokryta smarem 
przez producenta, dlatego nie 
ma konieczności wyjmowania jej 
z obudowy w celu dodatkowego 
posmarowania zewnętrznej 
powierzchni.

 OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie należy zostawiać częściowo 
zmontowanych łączników typu 177N. 
Częściowo zmontowane łączniki typu 177N 
stwarzają zagrożenie upadku na ziemię  
lub pęknięcia podczas testowania.

• Ręce należy trzymać z dala od końców 
armatury i otworów łącznika podczas 
wkładania armatury w otwory łącznika.

Niezastosowanie się do tej instrukcji może 
spowodować poważne obrażenia ciała  
i/lub zniszczenie mienia.

5. ZMONTOWAĆ POŁĄCZENIE: Zmontować połączenie, wsuwając 
rowkowany koniec armatury w otwory łącznika. Rowkowane końce armatury 
należy wsunąć do łącznika, aż zetkną się ze środkową odnogą uszczelki. 
Położenie wypustów łącznika w rowkach armatury należy sprawdzić 
wzrokowo. UWAGA: Łącznik można obracać, aby upewnić się, że uszczelka 
jest dobrze osadzona.

UWAGA: W przypadku zakładania łączników typu 177N na zaślepkach, 
należy zwrócić dodatkową uwagę na to, czy zaślepka jest całkowicie 
osadzona w uszczelce i dociśnięta do środkowej odnogi uszczelki. Należy 
używać tylko zaślepek nr 60 z oznaczeniem „EZ QV” na wewnętrznej stronie. 
UWAGA: Z łącznikami typu 177N zaleca się używanie kształtek rurowych 
Victaulic.
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 OSTRZEŻENIE
• Nakrętki należy dokręcać równomiernie, zmieniając strony,  

aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.
• Podczas dokręcania nakrętek ręce należy trzymać z dala  

od otworów łącznika.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie połączenia, a w efekcie poważne obrażenia  
ciała lub śmierć i zniszczenie mienia.

6. DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Nakrętki należy dokręcać równomiernie, 
zmieniając strony, aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku 
śrubowego. Upewnić się, że podczas dokręcania wypusty zaczepowe 
obudów weszły całkowicie w rowki.

UWAGA
• Aby nie dopuścić do zgniecenia uszczelki, nakrętki dokręcać 

równomiernie z obu stron.
• Do dokręcania śrub zacisku użyć klucza udarowego lub 

standardowego klucza nasadowego z głębokim gniazdem.
• Więcej informacji można znaleźć w sekcjach „Informacje 

na temat typu 177N” i „Wskazówki korzystania z klucza 
udarowego”.

POMOCNE INFORMACJE NA TEMAT TYPU 177N 

Rozmiar
Rozmiar  
nakrętki

Rozmiar klucza 
z głębokim 
gniazdem

Średnica 
nominalna

cale lub mm

Rzeczywista średnica 
zewnętrzna rury

cale/mm
cale/

Metryczne
cale/

milimetry

2 – 3 2.375 – 3.500 1/2 7/8
60,3 – 88,9 M12 22

76,1 mm 3.000 1/2 7/8
76,1 M12 22

108,0 mm 4.250 5/8 1 1/16
108,0 M16 27

4 4.500 5/8 1 1/16
114,3 M16 27

133,0-165,1 mm 5.250 – 6.500 3/4 1 1/4
133,0 – 165,1 M20 32

6 6.625 3/4 1 1/4
168,3 M20 32

8 8.625 7/8 1 7/16
219,1 M22 36

 OSTRZEŻENIE
• Bardzo ważna jest wzrokowa kontrola każdego połączenia.
• Niewłaściwie wykonane połączenia muszą zostać poprawione 

przed oddaniem instalacji do użytku.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie połączenia, a w efekcie poważne obrażenia  
ciała lub śmierć i zniszczenie mienia.

7. Sprawdzić wzrokowo zaciski śrubowe, czy w każdym połączeniu metalowe powierzchnie całkowicie stykają się ze sobą.

DOBRZEDOBRZE

ŹLEŹLE



I-177N-POL_3REV_B

I-177N-POL / Łącznik elastyczny typu 177N QuickVic™ Installation-Ready™ / Instrukcja instalacji

INSTRUKCJE PONOWNEGO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW 
TYPU 177N

 OSTRZEŻENIE
• Przed rozmontowaniem łącznika należy całkowicie 

rozhermetyzować instalację i spuścić czynnik.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może 
spowodować poważne obrażenia ciała lub  
śmierć i zniszczenie mienia.

1. Przed rozmontowaniem łącznika całkowicie rozhermetyzować instalację 
i spuścić czynnik.

2. Wykonać kroki 2-3 z sekcji „Instrukcje pierwszego montażu łączników 
typu 177N”. Sprawdzić, czy uszczelka nie jest uszkodzona lub zużyta.  
Jeśli tak jest, wymienić ją na nową uszczelkę Victaulic tego samego typu.

 PRZESTROGA
•  Należy zawsze stosować odpowiedni środek smarujący,  

aby zabezpieczyć uszczelkę przed ściskaniem/rozrywaniem 
podczas ponownego montażu.

Nieodpowiedni środek smarujący spowoduje degradację uszczelki, 
a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

3. W PRZYPADKU PONOWNEGO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW TYPU 177N 
POSMAROWAĆ USZCZELKĘ: Posmarować krawędź i zewnętrzną część 
uszczelki cienką warstwą smaru lub silikonu Victaulic. Występowanie białego 
nalotu na używanej poprzednio uszczelce jest zjawiskiem normalnym.

UWAGA

Ponowny montaż łączników typu 177N można 
przeprowadzić na dwa sposoby.

• PONOWNY MONTAŻ – SPOSÓB PIERWSZY: Łącznik może zostać 
zmontowany ponownie, tak, aby był gotowy do instalacji, poprzez 
umieszczenie uszczelki w obudowach, a następnie włożenie śrub 
i nakręcenie nakrętki na każdą śrubę do momentu odsłonięcia  
2-3 rowków gwintu, jak pokazano wyżej. W przypadku wybrania 
tej metody konieczne jest wykonanie kroków 1-3 powyżej,  
oraz 5-7 ze strony 1 i 2.

LUB
• PONOWNY MONTAŻ – SPOSÓB DRUGI: Uszczelkę i obudowy 

można montować na zaślepkach, wykonując kroki 1-3 powyżej, 
oraz 2-4b, opisane w następnej kolumnie.

PONOWNY MONTAŻ – SPOSÓB DRUGI
1. Upewnić się, że zostały zastosowane wszystkie zalecenia wymienione 
w sekcji „instrukcje ponownego montażu łączników typu 177N”.

Koniec 
armatury

Środkowa 
odnoga 

uszczelki

2. ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Wsunąć rowkowany koniec armatury  
do uszczelki, aż zetknie się ze środkową odnogą uszczelki.

3. POŁĄCZYĆ KOŃCE ARMATURY: Ustawić i dosunąć do siebie 
rowkowane końce armatury. Wsunąć drugi koniec armatury do uszczelki,  
aż zetknie się ze środkową odnogą uszczelki. UWAGA: Sprawdzić, czy na 
obu końcach armatury żadna część uszczelki nie zachodzi na rowek.

4. ZAŁOŻYĆ OBUDOWĘ: Założyć obudowę na uszczelkę. Sprawdzić, czy 
wypusty obudowy zahaczyły się prawidłowo na obu końcach rur/armatury.

4a. ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI: Włożyć śruby i ręcznie przykręcić 
nakrętki do oporu na każdej śrubie. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki 
śrub są dobrze osadzone w otworach na śruby.

4b. DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Postępować zgodnie z czynnościami z kroków 
6-7 w części „Instrukcje pierwszego montażu łączników typu 177N”,  
aby zakończyć montaż.
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WSKAZÓWKI KORZYSTANIA Z KLUCZA 
UDAROWEGO

 OSTRZEŻENIE

• Nakrętki należy dokręcać równomiernie, zmieniając strony,  
aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.

• NALEŻY zaprzestać dokręcania nakrętek, jeśli wizualne wskazówki 
dotyczące montażu łączników wyglądają na spełnione.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować ściśnięcie 
uszczelki i uszkodzenie łącznika, a w rezultacie uszkodzenie 
połączenia, poważne obrażenia ciała i zniszczenie mienia.

Podczas korzystania z klucza udarowego szybkość montażu może wymagać 
od instalatora zwrócenia dodatkowej uwagi na równomierne dokręcenie 
nakrętek ze zmianą stron. Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami 
montażu produktu, aby poznać wszystkie wymagania montażu.

Klucze udarowe nie zapewniają instalatorowi bezpośredniego wyczucia 
momentu dokręcenia w celu określenia prawidłowego dokręcenia. 
Ponieważ niektóre klucze zapewniają dużą moc, bardzo ważne jest 
poznanie narzędzia w celu uniknięcia uszkodzenia śrub lub zacisków 
podczas montażu. NALEŻY ZAPRZESTAĆ dokręcania nakrętek, jeśli 
wizualnie wskazówki dotyczące montażu łączników wyglądają  
na spełnione.

Jeśli akumulator jest wyczerpany lub jeśli klucz udarowy ma zbyt słabe 
zasilanie, należy użyć nowego klucza udarowego lub nowego akumulatora, 
aby wizualne wskazówki montażu łącznika zostały osiągnięte.

Należy przeprowadzić próbny montaż z wykorzystaniem klucza udarowego 
i sprawdzić go za pomocą klucza nasadowego lub dynamometrycznego 
w celu oceny możliwości klucza udarowego. Za pomocą tej samej metody 
należy okresowo sprawdzać nakrętki w całej instalacji.

W celu bezpiecznej i prawidłowej obsługi klucza udarowego należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Dodatkowo należy 
upewnić się, czy używany jest właściwy rodzaj nasadek do nakrętek.

 OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do instrukcji dokręcania łączników może  
być przyczyną:

• złamania śrub

• uszkodzenia lub złamania zacisków śrubowych lub łączników

• nieszczelności połączenia


