
INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND INSTALAREA

 AVERTISMENT
• Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte 

de a încerca să montați, să demontați, să 
reglați sau să întrețineți produsele pentru 
țevi Victaulic.

• Depresurizați și goliți sistemul de țevi, înainte 
de a încerca să montați, demontați, reglați 
sau reparați orice produs pentru sistemul 
de țevi Victaulic.

• Purtați cască de protecție, ochelari de 
protecție și încălțăminte de protecție.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce 
la vătămări corporale grave, la pagube materiale 
și/sau la deteriorări ale produsului.

 ATENȚIE

• Pentru a asigura o durată maximă de viață a garniturii, asigurați-vă 
că difuzorul de aspirație este montat cu o garnitură de categorie 
adecvată pentru domeniul de utilizare prevăzut.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la scurgeri pe 
la îmbinare și la pagube materiale.

Pentru a asigura instalarea corespunzătoare a difuzoarelor de aspirație 
Victaulic seria 731-D/W731-D, trebuie să consultați următoarele proceduri.

NOTĂ: Durata maximă de viață depinde de selectarea și montarea garniturii 
corecte. Pentru detalii, consultați publicația Victaulic 05.01 - „Ghid de 
selectare a garniturilor”.

SPAȚIUL NECESAR PENTRU MONTARE
• Selectați o locație pentru difuzorul de aspirație seria 731-D/W731-D care să permită spațiile de acces recomandate pentru demontarea garniturii. Spațiile 

de acces recomandate sunt enumerate în tabelul următor (notate ca dimensiune „CLR”). NOTĂ: Aceste dimensiuni iau în considerare un spațiu de acces 
suplimentar de 2 inchi/51 mm.

• Diametrele recomandate pentru țevile cu picior de sprijin sunt enumerate în tabelul următor și se bazează pe țevi de specificație Schedule 40.

Cerințele privind piciorul de sprijin și spațiul minim necesar pentru demontarea garniturilor difuzorului de aspirație

Mărime - canelată/pe partea sistemului Dimensiuni - inchi/mm
Țeavă de specificație 

Schedule 40

ANSI 
inchi/ 

milimetri
DIN/GB/AS 
milimetri

JIS 
milimetri

Cerințe 
spațiu necesar 

„CLR”

Cerințe privind  
diametrul țevii cu 

picior de sprijin
- 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

Picior de sprijin

CLR
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ETICHETĂ DE IDENTIFICARE

Fiecare difuzor de aspirație seria 731-D/W731-D este prevăzut cu o etichetă 
care identifică dimensiunile modelului de flanșă corespunzător produsului. 
Înainte de instalare, verificați dacă difuzorul de aspirație este conform 
cu dimensiunile corespunzătoare ale modelului de flanșă.

INSTALAREA PICIORULUI DE SPRIJIN

 ATENȚIE
• Difuzorul de aspirație și pompa trebuie să fie susținute în mod 

corespunzător.
• Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea 

difuzorului de aspirație și a pompei și la pagube materiale.

1. Pentru a preveni suprasolicitarea pompei, sunt necesare un picior și o 
margine de sprijin (nu sunt furnizate de Victaulic). Pe corpul difuzorului 
de aspirație sunt prevăzute bosaje pentru a permite montarea în oricare 
dintre cele trei poziții.

2. Lungimea piciorului va fi determinată de condițiile aferente fiecărei 
instalări. Piciorul de sprijin poate fi realizat din țeavă de specificație 
Schedule 40 (pentru informații despre diametrul corect, consultați 
tabelul de la pagina 1).

3. Pentru reglarea înălțimii finale, folosiți un picior de sprijin reglabil. 
În cazul în care difuzorul de aspirație și pompa nu sunt sprijinite 
în mod corespunzător, există riscul de deteriorare a acestora.

CONECTAREA FLANȘEI

1. Îmbinați secțiunea cu flanșă a difuzorului de aspirație cu flanșa de 
îmbinare, aliniind orificiile pentru șuruburi. Introduceți un șurub de flanșă 
standard prin fiecare orificiu din flanșa difuzorului de aspirație/flanșa de 
îmbinare. Înfiletați cu mâna piulițele de flanșă standard pe toate șuruburile.

2. Strângeți toate piulițele uniform, în zigzag, ca și în cazul unui ansamblu 
flanșă obișnuit, până ce fețele flanșelor intră în contact ferm sau se 
obține cuplul standard la flanșă-îmbinare. NOTĂ: Compania Victaulic nu 
furnizează garnitura de flanșă sau șuruburile/piulițele de flanșă standard.

INSTALAREA CUPLAJULUI PE PARTEA DE ALIMENTARE

NOTIFICARE
• Pentru cerințele detaliate de instalare, consultați întotdeauna 

instrucțiunile aferente cuplajului.

1. Pentru instrucțiuni complete privind modul de instalare a cuplajului 
pentru țeava canelată pe partea de alimentare a difuzorului de aspirație, 
consultați manualul de instalare pe teren I-100. NOTĂ: Pentru difuzoarele 
de aspirație AGS seria W731-D, țeava de îmbinare pentru racordul de pe 
partea de alimentare trebuie să fie canelat cu seturi de role de canelare 
AGS Victaulic (RW pentru oțel).
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INSTALAREA MANOMETRELOR

1. Demontați cele două dopuri de țeavă de pe partea corespunzătoare 
a corpului difuzorului de aspirație.

2. Aplicați bandă pe filetele manometrelor. Instalați un manometru în 
locațiile din care au fost demontate dopurile de țeavă. Asigurați-vă că fața 
fiecărui manometru este poziționată astfel încât personalul de întreținere 
să poată citi cu ușurință presiunea diferențială (manometrele ajută la 
determinarea presiunii diferențiale de la intrare la ieșire [de-a lungul 
coșului]). Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Curățare/
Service”.

ÎN TIMPUL PORNIRII INIȚIALE A SISTEMULUI
1. În timpul pornirii inițiale a sistemului, țineți sub observație toate 

manometrele și verificați dacă există scurgeri la îmbinări. Dacă există 
scurgeri, depresurizați și goliți sistemul, apoi rezolvați eventualele 
probleme. Porniți din nou sistemul și asigurați-vă că nu mai există scurgeri.

DUPĂ PORNIREA INIȚIALĂ A SISTEMULUI

1. Fiecare difuzor de aspirație Victaulic seria 731-D/W731-D conține un 
manșon fin, din plasă, care este atașat la coșul difuzorului permanent.

2. După pornirea inițială a sistemului, urmați toți pașii prezentați în secțiunea 
„Curățarea/Efectuarea operațiunilor de service” pentru a demonta 
coșul difuzorului. Tăiați manșonul fin, din plasă, care este atașat la coșul 
difuzorului. Eliminați manșonul. NOTĂ: Fiți foarte atenți să nu vă tăiați 
sau înțepați mâinile din cauza punctelor ascuțite care pot apărea la 
demontarea manșonului.
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CURĂȚARE/SERVICE

 AVERTISMENT
• Dopul de capăt sau robinetul de scurgere pot 

fi sub presiune.

• Depresurizați și goliți tubulatura înainte de 
a încerca să demontați dopul de capăt sau 
robinetul de scurgere.

• Asigurați-vă că temperatura este sub 100 °F/ 
38 °C înainte de a încerca să demontați dopul 
de capăt sau robinetul de scurgere.

• Din cauza dimensiunii și a greutății dopurilor 
de capăt de dimensiuni mai mari, este necesară 
folosirea unor dispozitive corespunzătoare de 
sprijin/ridicare, pentru a asigura demontarea 
și reasamblarea în siguranță.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca vătămări 
corporale grave și pagube materiale.

ÎN CAZUL ÎN CARE DIFERENȚA DE PRESIUNE DE LA INTRARE LA IEȘIRE 
(DE-A LUNGUL COȘULUI) AJUNGE LA 10 PSI/69 KPA, COȘUL TREBUIE 
DEMONTAT ȘI CURĂȚAT CONFORM INSTRUCȚIUNILOR URMĂTOARE.

1. Asigurați-vă că sistemul este depresurizat. Lăsați temperatura sistemului 
să scadă sub 100 °F/38 °C. Demontați robinetul de scurgere, astfel cum 
este prezentat mai sus, pentru a goli difuzorul de aspirație.

2. Demontați cuplajul, dopul de capăt și garnitura. Inspectați garnitura la 
deteriorări. Dacă garnitura prezintă semne de uzură sau de deteriorare, 
înlocuiți-o cu o garnitură nouă, furnizată de Victaulic, adecvată pentru 
domeniul de utilizare prevăzut.
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3. Demontați coșul din corpul difuzorului de aspirație.

4. Îndepărtați toată murdăria de pe coș și din interiorul corpului difuzorului 
de aspirație.

5. Montați din nou coșul. Asigurați-vă că coșul se așază corect în corpul 
difuzorului de aspirație.

NOTĂ: Capătul coșului este prevăzut cu două orificii care îmbină două 
bosaje pe secțiunea interioară a dopului de capăt. În plus, pe fiecare 
bosaj sunt incluse distanțiere. În cazul în care, din orice motiv, distanțierele 
sunt demontate sau înlocuite, trebuie instalat din nou același număr 
de distanțiere. Dacă distanțierele prezintă urme de uzură sau deteriorări, 
înlocuiți-le cu distanțiere noi, furnizate de Victaulic.
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6. Aplicați un strat subțire de lubrifiant Victaulic sau siliconic pe marginile și 
pe exteriorul garniturii. Montați garnitura pe capătul corpului difuzorului 
de sucțiune. Asigurați-vă că marginea garniturii nu depășește capătul 
corpului difuzorului de sucțiune.

6a. Montați din nou dopul de capăt. Asigurați-vă că bosajele de pe secțiunea 
interioară a dopului de capăt se cuplează cu orificiile din coș.

6b. Centrați garnitura între canelura dintre corpul difuzorului de aspirație 
și dopul de capăt.

6c. Montați semicuplele pe garnitură. Asigurați-vă că penele semicuplelor 
angrenează canelura dintre corpul difuzorului de aspirație și dopul de 
capăt.

6d. Instalați șuruburile și introduceți piulițele pe acestea, strângând 
manual. NOTĂ: Asigurați-vă că gâturile ovale ale șuruburilor se așază 
corespunzător în alezajele pentru șurub.

 AVERTISMENT

•  La cuplajele rigide Victaulic (cu patine de bulonare plate și 
unghiulare) piulițele trebuie să fie  strânse în mod uniform, 
alternativ din ambele părți, până ce are loc  contactul metal 
pe metal la patinele de bulonare.

• Difuzoarele de aspirație seria 731-D care conțin cuplajele rigide 
cu patine de bulonare unghiulare Victaulic trebuie să aibă decalaje 
egale la patinele de bulonare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni pot duce la cedarea îmbinării, 
 vătămări corporale grave și pagube materiale.

Seria 731-D Seria W731-D

7. Piulițele trebuie să fie strânse în mod egal, prin alternarea părților, până 
ce are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare. Asigurați-vă că 
penele semicuplelor angrenează în mod corespunzător corpul difuzorului 
de aspirație și dopul de capăt. NOTĂ: Este important să strângeți toate 
piulițele în mod uniform, pentru a se preveni înțeparea garniturilor. Pentru 
instrucțiuni complete privind modul de instalare a cuplajelor pentru țevi 
canelate, consultați întotdeauna manualul de instalare pe teren I-100.

La scară mărită pentru claritate

Patină de bulonare 
unghiulară Contact

Decalaje
Decalaje Decalaje egale

la ambele 
perechi de patine 

de bulonare

7a. Pentru difuzoarele de aspirație seria 731-D care conțin cuplajele rigide 
cu patine de bulonare unghiulare Victaulic, asigurați-vă că decalajele sunt 
egale la patinele de bulonare. Aceasta este necesar pentru a asigura o 
îmbinare rigidă asamblată corespunzător (consultați schița de mai sus).

8. Instalați din nou robinetul de scurgere.

9. Puneți din nou sistemul în funcțiune.
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