
INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO MONTÁŽ

 VÝSTRAHA
• Před instalováním, demontováním, seřízením 

nebo údržbou jakýchkoliv potrubních armatur 
společnosti Victaulic si prostudujte veškeré 
pokyny a porozumějte jim.

• Před započetím montáže, demontáže, seřízení 
nebo údržby veškerých potrubních armatur 
společnosti Victaulic odtlakujte a vypusťte 
potrubní systém.

• Používejte přilbu, ochranné brýle a pracovní 
obuv.

Pokud nedodržíte tyto pokyny, můžete způsobit 
vážné zranění osob, poškození majetku a/nebo 
poškození výrobku.

 UPOZORNĚNÍ
• Aby byla zajištěna maximální životnost těsnění, musí být sací difuzor 

nainstalován s třídou těsnění, které je vhodné pro zamýšlený účel.

Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k netěsnosti spoje, což může 
způsobit poškození majetku.

Pro zajištění řádné instalace sacích difuzorů Victaulic řady 731-D/W731-D 
je nutno dodržet následující postupy.

POZNÁMKA: Maximální provozní životnost závisí na správném 
výběru těsnění a na instalaci. Podrobnosti viz publikace Victaulic 05.01 
„Průvodce výběrem těsnění“.

MONTÁŽNÍ VŮLE
• Pro sací difuzor řady 731-D/W731-D vyberte takové umístění, aby byl zajištěn doporučený přístupový prostor pro demontáž košíku. Doporučený přístupový 

prostor je uveden v následující tabulce (označeno jako rozměr „CLR“). POZNÁMKA: Do těchto rozměrů jsou započítány další 2 palce/51 mm vůle.

• Doporučené podpěrné stojiny pro průměry potrubí jsou uvedeny v následující tabulce a jsou pro potrubí Schedule 40.

Požadavky na podpěrné stojiny a požadavky na minimální prostor pro demontáž košíků sacích difuzorů

Velikost – strana s drážkováním/strana systému Rozměry – palce/mm Potrubí Schedule 40

ANSI 
palce/ 

milimetry
DIN/GB/AS 
milimetry

JIS 
milimetry

Požadavky 
na vůle 
„CLR“

Požadavky na podpěrné 
stojiny pro průměry 
potrubí palce/mm

- 76,1 mm 76,1 mm 8.00 1 1/4
- 203 42,4
3 80 80A 8.00 1 1/4

88,9 203 42,4
4 100 100A 9.50 1 1/4

114,3 241 42,4
5 125 125A 10.00 2

141,3 254 60,3
6 150 150A 11.50 2

168,3 292 60,3
- 139,7 mm 139,7 mm 10.50 2
- 267 60,3
8 200 200A 14.00 2

219,1 356 60,3
10 250 250A 18.00 2

273,0 457 60,3
12 300 300A 20.00 2

323,9 508 60,3
14 350 350A 22.00 2

355,6 559 60,3
16 400 400A 25.00 2

406,4 635 60,3
18 450 450A 28.00 3

457 711 88,9
20 500 500A 30.00 3

508 762 88,9
24 600 600A 34.00 3
610 864 88,9

CLR

Podpěrná stojina

CLR
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IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

Každý sací difuzor řady 731-D/W731-D je opatřen štítkem, na kterém jsou 
uvedeny rozměry příruby, na které tento produkt pasuje. Před montáží 
zkontrolujte, zda sací difuzor vyhovuje příslušným rozměrům příruby.

MONTÁŽ PODPĚRNÉ STOJINY

 UPOZORNĚNÍ

• Sací difuzor a čerpadlo musí být řádně upevněny.

• Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k poškození sacího 
difuzoru a čerpadla, což může způsobit poškození majetku.

1. Aby se zabránilo zatěžování čerpadla, je vyžadována podpěrná stojina 
a patka (které společnost Victaulic nedodává). Na těle sacího difuzoru 
jsou výstupky, které umožňují instalaci v libovolné ze tří poloh.

2. Délku stojiny určují podmínky konkrétní instalace. Podpěrnou stojinu 
lze vyrobit z potrubí Schedule 40 (vhodný průměr viz tabulka na 
stránce 1).

3. Pro konečnou úpravu výšky použijte stavěcí podpěrnou patku. 
V případě nedostatečného zajištění sacího difuzoru a čerpadla 
hrozí jejich poškození.

VYTVOŘENÍ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE

1. Spojte přírubové části sacího difuzoru s protilehlou přírubou 
a zarovnejte otvory pro šrouby. Do každého otvoru v přírubě 
sacího difuzoru/protilehlé přírubě vložte standardní šroub. 
Na všechny šrouby našroubujte standardní přírubové matice.

2. Všechny matice rovnoměrně dotáhněte do kříže, jako u běžné sestavy 
příruby, dokud se nevytvoří pevný kontakt mezi plochami přírub 
nebo dokud není dosažen standardní požadovaný utahovací moment 
přírubového spoje. POZNÁMKA: Společnost Victaulic nedodává 
přírubové těsnění ani standardní přírubové šrouby/matice.

MONTÁŽ SPOJKY NA STRANĚ PŘÍVODU

POZNÁMKA
• Vždy postupujte podle podrobných pokynů pro montáž v pokynech 

dodaných se spojkou.

1. Kompletní pokyny pro montáž drážkované trubkové spojky na 
stranu přívodu sacího difuzoru najdete v dokumentu Příručka pro 
montáž I-100. POZNÁMKA: U sacích difuzorů řady W731-D AGS musí 
být spojovací trubka pro připojení na straně přívodu drážkována 
pomocí sad válců Victaulic AGS (RW pro ocel).
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MONTÁŽ TLAKOMĚRŮ

1. Odstraňte dvě ucpávky potrubí z příslušné strany těla sacího difuzoru.

2. Na závity tlakoměrů naneste závitovou pásku. Namontujte tlakoměr 
na místa, ze kterých byly odstraněny ucpávky potrubí. Zajistěte, aby 
čelo každého tlakoměru bylo umístěno tak, aby pracovníci údržby 
mohli bez problémů odečítat diferenční tlak (tlakoměry pomáhají 
při určování diferenčního tlaku ze vstupu do výstupu [přes košík]). 
Další informace najdete v části „Čištění/údržba“.

BĚHEM PRVOTNÍHO SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU
1. Během prvotního spuštění systému sledujte všechna měřidla 

a kontrolujte těsnost spojů. Pokud jsou přítomny nějaké netěsnosti, 
systém odtlakujte, vypusťte a odstraňte všechny problémy. 
Uveďte systém znovu do provozu a zkontrolujte, zda byly 
odstraněny všechny úniky.

PO PRVOTNÍM SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU

1. Každý sací difuzér řady Victaulic 731-D/W731-D obsahuje jemné 
síťované pouzdro, které je připevněno k pevnému košíku difuzéru.

2. Po prvotním spuštění systému vyjměte košík difuzéru podle všech 
kroků v části „Čištění/údržba“. Odřízněte jemné síťované pouzdro, 
které je připevněno ke košíku difuzéru. Pouzdro zlikvidujte. 
POZNÁMKA: Postupujte velmi opatrně, abyste nedošlo k pořezání 
nebo poranění rukou ostrými hroty, které mohou vzniknout při 
odstraňování pouzdra.
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ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA

 VÝSTRAHA
• Koncový uzávěr nebo vypouštěcí kohout mohou 

být pod tlakem.

• Před demontáží koncového uzávěru nebo 
vypouštěcího kohoutu potrubní systém odtlakujte 
a vypusťte.

• Před demontáží koncového uzávěru nebo 
vypouštěcího kohoutu se ujistěte, že je teplota 
systému nižší než 38 °C.

• Vzhledem k velikosti a hmotnosti koncových 
uzávěrů větších rozměrů jsou k bezpečné 
demontáži a nové montáži zapotřebí správná 
podpůrná/zvedací zařízení.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění 
osob a poškození majetku.

KDYŽ DIFRENCIÁLNÍ TLAK MEZI VSTUPEM A VÝSTUPEM (PŘES KOŠÍK) 
DOSAHUJE 10 PSI/69 KPA, JE NUTNÉ KOŠÍK DEMONTOVAT A VYČISTIT, 
JAK JE UVEDENO V NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNECH.

1. Zkontrolujte, zda systém není pod tlakem. Počkejte, až se 
teplota systému sníží pod 38 °C. Podle výše uvedených pokynů 
demontujte vypouštěcí kohout, aby se vypustil sací difuzor.

2. Demontujte spojku, koncový uzávěr a těsnění. Zkontrolujte, zda 
těsnění není poškozené. Pokud je těsnění jakkoliv opotřebované 
nebo poškozené, vyměňte jej za nové od společností Victaulic, 
které je vhodné pro zamýšlený provoz.
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3. Vyjměte košík z těla sacího difuzoru.

4. Odstraňte veškeré nečistoty z košíku a z těla sacího difuzoru.

5. Namontujte košík zpět. Zkontrolujte, zda je košík správně usazen 
v těle sacího difuzoru.

POZNÁMKA: Na konci košíku jsou dva otvory, které odpovídají dvěma 
výstupkům na vnitřní části koncového uzávěru. Na každém výstupku jsou 
navíc rozpěrky. Pokud jsou z nějakého důvodu tyto rozpěrky odstraněny 
nebo vyměněny, je třeba znovu nainstalovat stejné množství rozpěrek. 
Pokud jsou rozpěrky jakkoliv opotřebeny nebo poškozeny, vyměňte je 
za nové rozpěrky od společnosti Victaulic.

I-731-D/W731-D-CZE_5

Sací difuzor
ŘADY 731-D A  W731-D

I-731-D/W731-D-CZEPOKYNY PRO MONTÁŽ A SERVIS

www.victaulic.com
VICTAULIC JE REGISTROVANÁ OBCHODNÍ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI VICTAULIC COMPANY. © 2010 VICTAULIC COMPANY. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. VYTIŠTĚNO V USA.

REV_B



6. Naneste tenkou vrstvu maziva Victaulic nebo silikonového maziva na 
těsnicí břit těsnění a vnější část. Namontujte těsnění na konec tělesa 
sacího difuzoru. Zajistěte, aby těsnicí břit těsnění nepřesahoval konec 
tělesa sacího difuzoru.

6a. Nainstalujte koncový uzávěr zpět. Ujistěte se, že výstupky na vnitřní 
části koncového uzávěru zapadají do otvorů v koši.

6b. Vystřeďte těsnění mezi drážkou v těle sacího difuzoru a koncovkou.

6c. Namontujte pouzdra spojky přes těsnění. Ujistěte se, že pera pouzder 
zapadají do drážky v těle sacího difuzoru a koncového uzávěru.

6d. Namontujte šrouby a našroubujte matice na šrouby tak, aby byly 
dotažené prsty. POZNÁMKA: Ujistěte se, že oválný krček šroubů 
správně sedí v otvorech pro šrouby.

 VÝSTRAHA

•  U pevných spojek Victaulic (plochá a úhlová deska šroubu) musejí 
být matice dotahovány rovnoměrně a střídavě na obou stranách, 
dokud nedojde ke kontaktu kovu s kovem na deskách šroubů.

• U sacích difuzorů řady 731-D, které obsahují pevné spojky Victaulic 
s úhlovými deskami šroubů, musejí být desky šroubů rovnoměrně 
posunuty.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit selhání spoje,  což by mohlo 
způsobit vážné zranění a škody na majetku.

Řada 731-D Řada W731-D

7. Matice dotahujte rovnoměrně a střídavě na obou stranách, dokud 
na podložkách šroubů nedojde ke kontaktu kovu s kovem. Ujistěte 
se, že pera pouzder zapadají zcela do drážky v těle sacího difuzoru 
a koncového uzávěru. POZNÁMKA: Abyste zabránili skřípnutí 
plochého těsnění, je důležité dotahovat všechny matice rovnoměrně. 
Vždy postupujte podle kompletních pokynů k montáži drážkované 
trubkové spojky v dokumentu Příručka pro montáž I-100.

Zvětšeno kvůli větší přehlednosti

Úhlová podložka 
Kontakt

Posuny
Posuny Rovnoměrné

posuny na 
obou dvojicích 

šroubových
podložek

7a. U sacích difuzorů řady 731-D, které obsahují pevné spojky Victaulic 
s úhlovými deskami šroubů, musí být stejné posuny na deskách 
šroubů. To je nezbytné k zajištění řádně sestaveného pevného 
spoje (viz obrázek výše).

8. Znovu nainstalujte vypouštěcí kohout.

9. Uveďte systém znovu do provozu.
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