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REV_A

Manômetros marcadores de tubo para Produtos de Sistema Vic-Press 
Schedule 10S

I-P500.Gauge-PORBINSTRUÇÕES

 ADVERTÊNCIA

 

•	 Leia e compreenda todas as instruções no Manual 
de Instalação de Campo I-P500 e no Manual de 
Operação e Manutenção TM-PFT510 antes de instalar 
quaisquer Produtos de Sistema Vic-Press Schedule 10S

•	 Sempre marque o tubo utilizando o gabarito marcador 
de tubo com tamanho adequado ou uma régua ou uma 
fita métrica para indicar a profundidade de inserção 
exigida.

•	 Use óculos de segurança, capacete e proteção nos pés 
ao trabalhar com ferramentas Vic-Press Schedule 10S 
PFT510 Victaulic

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em 
lesões pessoais graves, instalação incorreta do produto  
e/ou danos materiais.

Jogos de gabarito marcador de tubo 
Victaulic para Produtos de Sistema  
Vic-Press Schedule 10S estao 
disponíveis como opção para facilitar 
a marcação das extremidades do tubo. 
Essas marcações não substituem 
a leitura e compreensão completa 
do Manual de Instalação de Campo 
I-P500 e do Manual de Operação 
e Manutenção TM-PFT510.

SEMPRE CONSULTE O MANUAL DE INSTALAÇÃO DE CAMPO I-P500 E O MANUAL 
DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO TM-PFT510 PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
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1. Insira a extremidade do tubo 
no gabarito marcador do Vic-Press 
Schedule 10S de tamanho correto. 
Certifique-se de que a extremidade 
do tubo esteja em contato com  
o limitador do tubo (consulte  
o desenho acima).

 

2. Enquanto o tubo está inserido 
completamente no gabarito 
marcador, marque o tubo 
ao longo da ponta com um 
marcador ou adesivo, como 
mostrado acima.

3. Remova do tubo o gabarito 
marcador.

 

 

4. Certifique-se de que as marcas 
do tubo indicam inserção completa 
no acoplamento ou conexão antes 
de executar a operação de pressão.


