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Cuplaj rigid Installation-Ready™model E497 pentru sisteme de țevi 
din oțel inoxidabil Victaulic®  

 AVERTISMENT

•  Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a instala orice produs 
Victaulic.

•  Verificați întotdeauna dacă sistemul de țevi a fost complet 
depresurizat și golit imediat înainte de montarea, demontarea, 
reglarea sau întreținerea oricărui produs Victaulic.

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

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul 
sau  vătămări corporale și pagube materiale grave.

INFORMAȚII IMPORTANTE
CORECT - Pro�l canelat StrengThin™100

INCORECT - Pro�l canelat conform 
sistemului de canelare original (OGS)

Cuplajul rigid Installation-Ready™ model E497 trebuie folosit EXCLUSIV cu piese de 
îmbinare din oțel inoxidabil pregătite conform specificațiilor de canelare Victaulic 
StrengThin™100. NU încercați să instalați acest cuplaj pe piese de îmbinare 
pregătite conform oricărei alte specificații de canelare. Consultați publicația 
Victaulic 25.13 pentru specificația de canelare StrengThin™100 și care poate 
fi descărcată de pe site-ul victaulic.com.

INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALAREA INIȚIALĂ 
A CUPLAJELOR MODEL E497

NU SCOATEȚI 
ȘURUBURILE/PIULIȚELE 

LA PRIMA INSTALARE

1. NU DEZASAMBLAȚI CUPLAJUL: Cuplajele 
rigide Installation-Ready™ model E497 sunt 
astfel proiectate încât montatorul nu trebuie 
să scoată șuruburile și piulițele la instalare. 
Aceasta facilitează instalarea, deoarece permite 
montatorului să introducă direct capătul canelat 
al pieselor de îmbinare în cuplaj.

Canelură

2. VERIFICAREA CAPETELOR PIESELOR DE 
ÎMBINARE: suprafața exterioară a pieselor 
de îmbinare, între canelură și capăt, nu trebuie 
să prezinte crestături, proeminențe, anomalii 
ale cordoanelor de sudură sau urme de roluire, 
pentru a asigura o îmbinare etanșă. Trebuie 
îndepărtate orice urme de ulei, unsoare, 
vopsea exfoliată, murdărie și resturi de tăiere. 
Diametrul exterior („OD”) al pieselor de 
îmbinare și dimensiunile canelurii trebuie 
să respecte toleranțele date în ediția curentă 
a specificațiilor Victaulic StrengThin™100, 25.13, 
care pot fi descărcate de pe victaulic.com.

3. VERIFICAREA GARNITURII:  Verificați garnitura pentru a vedea dacă este 
compatibilă cu scopul urmărit. Codul de culoare reprezintă categoria de material. 
Consultați publicația Victaulic 05.01 care conține diagrama codurilor 
de culoare și care poate fi descărcată de pe victaulic.com.

 ATENȚIE
•  Se va aplica un strat subțire de lubrifiant compatibil numai pe buzele 

de etanșare ale garniturii, pentru a preveni ciupirea, rularea sau 
ruperea în timpul instalării.

Utilizarea de lubrifianți incompatibili poate duce la deteriorarea 
garniturii, cauzând scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale.

4. LUBRIFIEREA GARNITURII:Aplicați un strat 
subțire dintr-un lubrifiant compatibil, de exemplu, 
lubrifiant Victaulic sau lubrifiant cu silicon, numai 
pe buzele de etanșare ale garniturii (pulverizatorul 
cu silicon nu este un lubrifiant compatibil). NOTĂ: 
exteriorul garniturii este lubrifiat din fabrică, 
astfel că nu este nevoie să scoateți garnitura 
din semicuple pentru a mai aplica lubrifiant 
pe suprafața sa exterioară.

 AVERTISMENT
•  Nu lăsați cuplajele model E497 asamblate parțial 

pe capetele pieselor de îmbinare. STRÂNGEȚI 
ÎNTOTDEAUNA IMEDIAT ELEMENTELE DE FIXARE. 
Un cuplaj  asamblat parțial prezintă un pericol 
de scăpare sau de cădere în timpul instalării 
și un pericol de explozie în timpul testării.

•  Feriți mâinile de capetele componentelor de 
îmbinare și de deschiderile cuplajului atunci 
când încercați să introduceți capătul canelat 
al componentelor de îmbinare în cuplaj.

•  Feriți mâinile de deschiderile cuplajului în timpul 
strângerii.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să 
provoace decesul sau vătămări corporale grave 
și pagube materiale.

Țeavă în contact 
cu piciorul central 
al garniturii

5. ASAMBLAREA ÎMBINĂRII: Asamblați îmbinarea introducând capătul canelat 
al pieselor de îmbinare în ambele deschideri ale cuplajului. Capetele canelate 
ale pieselor de îmbinare trebuie introduse în cuplaj până când are loc contactul 
cu piciorul central al garniturii.

Verificați vizual dacă penele de cuplare sunt aliniate cu canelura din fiecare piesă 
de îmbinare și dacă garnitura este așezată corespunzător. NOTĂ: Cuplajul poate 
fi rotit pentru a verifica dacă garnitura este așezată corespunzător pe capetele 
pieselor de îmbinare și în semicuple.
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INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE UTILIZAREA CUPLAJELOR MODEL E497 
CU DOPURI DE CAPĂT ȘI FITINGURI:

• La asamblarea cuplajelor model E497 pe dopuri de capăt, asigurați-vă 
că dopul este poziționat integral pe piciorul central al garniturii.

• Folosiți numai dopuri model E496 împreună cu modelul E497 de cuplaje.

• Citiți și respectați întotdeauna instrucțiunile I-ENDCAP, ce pot fi descărcate 
de pe victaulic.com.

• Victaulic impune utilizarea fitingurilor StrengThin™100 și a componentelor 
sale împreună cu modelul E497 de cuplaje.

 AVERTISMENT
•  Piulițele trebuie să fie strânse în mod egal prin alternarea părților 

până ce are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare.

Nerespectarea instrucțiunilor de strângere a pieselor cuplajului poate 
duce la:

•  Vătămări corporale sau deces
•  Deteriorarea sau ruperea șuruburilor
•  Deteriorarea/crăparea patinelor de bulonare sau rupturi ale cuplajului
•  Scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale
•  Un impact negativ asupra integrității sistemului

6. STRÂNGEREA PIULIȚELOR: Cu ajutorul unei chei cu impact sau unei chei 
tubulare obișnuite cu locaș cu tub lung, strângeți uniform piulițele, alternând 
părțile, până când are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare. 
Asigurați-vă că gâtul oval al fiecărui șurub se așază corespunzător în alezajul pentru 
șurub. NU continuați cu strângerea piulițelor după obținerea contactului metal-
pe-metal al patinelor de bulonare. Dacă suspectați că o piesă a fost strânsă 
excesiv (situație indicată de o îndoitură sau fisură în șurub etc.), ansamblul 
cuplajului trebuie înlocuit imediat. Consultați secțiunile „Informații utile despre 
modelul E497” și „Instrucțiuni de utilizare a cheii cu impact”.

CORECT

INCORECT

GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI 
AȘEZAT CORESPUNZĂTOR

GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI 
AȘEZAT NECORESPUNZĂTOR

NOTIFICARE
•  Pentru a aduce patinele de bulonare în contact metal pe metal, 

se poate utiliza o cheie cu impact sau o cheie tubulară standard 
cu tub lung.

•  Consultați secțiunile „Informații utile despre modelul E497” 
și „Instrucțiuni de utilizare a cheii cu impact”.

Informații utile despre modelul E497

Dimensiune 
nominală 
DN/inchi

Diametru 
exterior efectiv 

mm/inchi

Dimensiune 
piuliță 

metric/inchi

Dimensiune 
locaș cheie 

tubulară 
cu tub lung 
mm/inchi

DN50 60,3 M10 17
2 2.375 3/8 11/16

73,0 M10 17
2 1/2 2.875 3/8 11/16

DN65 76,1 M10 17
3.000 3/8 11/16

DN80 88,9 M10 17
3 3.500 3/8 11/16

DN100 114,3 M10 17
4 4.500 3/8 11/16

DN125 139,7 M12 22
5.500 1/2 7/8
141,3 M12 22

5 5.563 1/2 7/8
150A* 165,2 M12 22

1/2 7/8
DN150 168,3 M12 22

6 6.625 1/2 7/8
200A* 216,3 M16 27

5/8 1 1/16
DN200 219,1 M16 27

8 8.625 5/8 1 1/16
DN250 273,0 M22 36

10 10.750 7/8 1 7/16
DN300 323,9 M22 36

12 12.750 7/8 1 7/16
* Mărime Japanese Industrial Standard (JIS)

 AVERTISMENT
•  Este necesară inspecția vizuală a fiecărei îmbinări.

•  Îmbinările asamblate incorect trebuie să fie remediate înainte 
de testarea sistemului sau de darea în exploatare a acestuia.

•  Trebuie înlocuite orice componente care prezintă deteriorări fizice 
din cauza unei asamblări necorespunzătoare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea conduce la cedarea 
îmbinării, ducând la deces sau vătămări corporale grave și pagube 
materiale.

CORECT

INCORECT

7. Inspectați vizual patinele de bulonare la fiecare îmbinare pentru a vă 
asigura că s-a realizat contactul metal pe metal pe întreaga suprafață, 
conform pasului 6.
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CERINȚE PENTRU SPRIJINIREA ȚEVILOR ÎN TIMPUL FAZEI DE CONSTRUCȚIE
Cuplajele model E497 necesită sprijinirea țevilor în timpul construcției sistemului de țevi pentru a preveni deteriorarea cuplajelor sau îmbinărilor, ceea ce ar reduce sau 
elimina rigiditatea ansamblului final. Mai jos sunt enumerate lungimile maxime de țeavă în consolă admise fără sprijinire („L”). Țevile mai lungi decât cele enumerate mai 
jos trebuie sprijinite conform secțiunii „Distanțarea elementelor de susținere pentru sistemele rigide din oțel inoxidabil cu perete subțire” din Manualul Victaulic I-100 
de instalare pe șantier.

Dimensiune 
nominală 
DN/inchi

Diametru 
exterior efectiv 

mm/inchi

Coturi de 
90° și 45° 

și teuri
Țeavă 

dreaptă

SUPORT

SUPORT

COT

 L

ȚEAVĂ COMPLET 

SPRIJINITĂ

SUPORT

SUPORT

CUPLAJ

 L

SUPORT

SUPORT

TEU
 L

DN50 60,3 0,8 metri 1,7 metri
2 2.375 2.6 picioare 5.6 picioare

73,0 0,8 metri 1,5 metri
2 1/2 2.875 2.6 picioare 4.9 picioare

DN65 76,1 0,8 metri 1,5 metri
3.000 2.6 picioare 4.9 picioare

DN80 88,9 0,7 metri 1,2 metri
3 3.500 2.3 picioare 3.9 picioare

DN100 114,3 0,7 metri 1,2 metri
4 4.500 2.3 picioare 3.9 picioare

DN125 139,7 0,7 metri 1,2 metri
5.500 2.3 picioare 3.9 picioare
141,3 0,7 metri 1,2 metri

5 5.563 2.3 picioare 3.9 picioare
150A* 165,2 0,7 metri 1,3 metri

2.3 picioare 4.3 picioare
DN150 168,3 0,7 metri 1,3 metri

6 6.625 2.3 picioare 4.3 picioare
200A* 216,3 0,7 metri 1,2 metri

2.3 picioare 3.9 picioare
DN200 219,1 0,7 metri 1,2 metri

8 8.625 2.3 picioare 3.9 picioare
DN250 273,0 0,7 metri 1,2 metri

10 10.750 2.3 picioare 3.9 picioare
DN300 323,9 0,7 metri 1,3 metri

12 12.750 2.3 picioare 4.3 picioare
* Mărime Japanese Industrial Standard (JIS)

INSTRUCȚIUNI PENTRU REASAMBLAREA  
CUPLAJELOR MODEL E497

 AVERTISMENT

•  Verificați întotdeauna dacă sistemul de țevi 
a fost complet depresurizat și golit imediat 
înainte de montarea, demontarea, reglarea 
sau întreținerea oricărui produs Victaulic.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul 
sau vătămări corporale grave și  pagube materiale.

1. Asigurați-vă că sistemul este depresurizat și golit complet înainte de a încerca 
să dezasamblați  cuplaje.

2. Slăbiți piulițele ansamblului cuplajului pentru a permite demontarea cuplajului 
de pe capetele pieselor de îmbinare.

3. Scoateți piulițele, șuruburile și garnitura de pe semicuple. Inspectați toate 
componentele pentru ca acestea să nu prezinte deteriorări sau uzură. Dacă există 
deteriorări sau uzură, folosiți un nou ansamblu de cuplaj furnizat de Victaulic.

4. Verificați capetele pieselor de îmbinare, conform pasului 2 de la pagina 1.

 ATENȚIE
•  Se va utiliza un strat subțire de lubrifiant compatibil, pentru a evita 

înțeparea, rostogolirea sau ruperea garniturii în timpul reasamblării.

Utilizarea de lubrifianți incompatibili poate duce la deteriorarea garniturii, 
cauzând scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale.

5. PENTRU REASAMBLAREA CUPLAJELOR MODEL E497, LUBRIFIAȚI 
GARNITURA: Aplicați un strat subțire dintr-un lubrifiant compatibil, de exemplu, 
lubrifiant Victaulic sau lubrifiant cu silicon, pe buzele de etanșare ale garniturii 
și pe exterior (pulverizatorul cu silicon nu este un lubrifiant compatibil). Pentru 
garniturile care se refolosesc, este normal ca suprafața lor să prezinte un aspect 
neclar și o culoare albă după utilizare.

NOTIFICARE

La reinstalarea cuplajelor 
model E497 se pot utiliza 

două metode.

•  METODA 1 DE REINSTALARE: Cuplajul poate fi reinstalat în starea 
„gata de instalare” astfel: se montează garnitura în semicuple, apoi 
se introduc șuruburile și piulițele pe acestea, lăsând 2 – 3 spire de filet 
la vedere, așa cum se arată mai sus. Dacă se alege această metodă, 
se vor urma pașii 1 – 3 din coloana stângă și pașii 5 – 7 de la paginile 
1 și 2.

SAU
•  METODA 2 DE REINSTALARE: Garnitura și semicuplele trebuie 

instalate pe capetele pieselor de îmbinare urmând pașii 1 – 3 din 
coloana stângă, dar și pașii din secțiunea „Metoda 2 de reinstalare”.
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METODA 2 DE REINSTALARE

 AVERTISMENT

•  Verificați întotdeauna dacă sistemul de țevi 
a fost complet depresurizat și golit imediat 
înainte de montarea, demontarea, reglarea 
sau întreținerea oricărui produs Victaulic.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul 
sau vătămări corporale grave și  pagube materiale.

1. Asigurați-vă că s-au urmat pașii 1 – 5 din secțiunea „Instrucțiuni pentru 
reinstalarea cuplajelor model E497”.

Capătul piesei 
de îmbinare

Piciorul 
central al 
garniturii

2. MONTAREA GARNITURII: introduceți 
capătul canelat al unei piese de îmbinare 
în garnitură până ce face contact cu piciorul 
central al garniturii.

Canelură Canelură

Garnitură 3. ÎMBINAREA PIESELOR DE ÎMBINARE: 
Aliniați cele două capete canelate ale 
pieselor de îmbinare. Introduceți capătul 
canelat al unei piese de îmbinare în garnitură 
până ce face contact cu piciorul central 
al garniturii. NOTĂ: verificați ca garnitura 
să nu ajungă în canelura niciunei piese 
de îmbinare.

4. MONTAREA SEMICUPLELOR: montați 
semicuplele pe garnitură. Verificați ca penele 
semicuplelor să vină în contact complet 
cu canelura ambelor piese de îmbinare.

5a. INSTALAREA ȘURUBURILOR/
PIULIȚELOR: Instalați șuruburile și înfiletați 
manual o piuliță pe fiecare șurub. NOTĂ: 
asigurați-vă că gâtul oval al fiecărui șurub se 
așază corespunzător în alezajul pentru șurub.

5b. STRÂNGEREA PIULIȚELOR: Efectuați 
pașii 6 – 7 de la pagina 2 pentru a finaliza 
asamblarea.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A CHEII CU IMPACT

 AVERTISMENT
•  Piulițele trebuie să fie strânse în mod egal prin alternarea părților 

până ce are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare.

•  NU continuați strângerea piulițelor după atingerea reperelor vizuale 
pentru cuplaj descrise mai sus la pașii 6–7 de la pagina 2.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea conduce la cedarea 
îmbinării, ducând la deces sau vătămări corporale grave și pagube 
materiale.

Cheile cu impact nu oferă montatorului posibilitatea de a „simți cheia” sau de a 
măsura cuplul, pentru a evalua strângerea piuliței. Deoarece unele chei cu impact 
sunt de putere mare, este important ca utilizarea acestora să fie cunoscută, pentru 
a se evita deteriorarea sau ruperea șuruburilor ori a patinelor de bulonare ale 
cuplajului pe timpul instalării. Alegeți întotdeauna cheia cu impact de mărimea 
adecvată care are suficientă putere, dar NU continuați cu strângerea piulițelor 
după atingerea reperelor vizuale pentru cuplaj descrise la pașii 6 − 7 de la 
pagina 2. Dacă suspectați că o piesă a fost strânsă excesiv (situație indicată 
de o îndoitură sau fisură în șurub etc.), întregul ansamblu al cuplajului 
trebuie înlocuit imediat.

Dacă bateria este consumată sau cheia cu impact nu are putere, se va utiliza 
o baterie nouă sau o cheie cu impact nouă pentru a respecta cerințele vizuale 
la instalarea cuplajului, descrise mai sus la pașii 6 – 7 de la pagina 2. Este necesară 
inspecția vizuală a fiecărei îmbinări pentru a verifica asamblarea corectă.

Efectuați montaje de probă folosind cheia cu impact și verificați asamblările cu 
ajutorul unei chei dinamometrice, pentru a determina caracterul adecvat al cheii 
cu impact. Folosind aceeași metodă, verificați periodic ansamblurile pe tot 
parcursul instalării sistemului.

Pentru utilizarea sigură și corespunzătoare a cheilor cu impact, se vor consulta 
întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale producătorului acestora. În plus, verificați 
ca la instalarea cuplajului să se utilizeze chei tubulare corespunzătoare pentru 
instrumente cu impact.

 AVERTISMENT
Nerespectarea instrucțiunilor de strângere a pieselor ar putea conduce la:

•  Vătămări corporale sau deces

•  Deteriorarea sau ruperea șuruburilor

•  Deteriorarea sau crăparea patinelor de bulonare sau rupturi ale 
semicuplelor

•  Scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale

•  Un impact negativ asupra integrității sistemului


