Általános jellemzők

Szélesség:
135 és 200 mm-es
mérettartományban

Burkolat /szorító héj/
Saválló acél
AISI 304L vagy 316L

Részlet:
bilabiális tömítés

Méret tartomány:
Szélesség: 135 mm vagy 200 mm
Zár: 1 vagy 2 zár új szereléshez vagy javításhoz
Átmérő tartomány: 60 mm-től 2 000mm-ig,
minden mérettartományban
Nyomás: 0-40 bar között, az átmérőtől
függően

Anyag specifikáció:
Burkolat: szorító héj/ saválló acél, AISI 304L
vagy 316L
Csavarok: saválló acél, AISI 304L/316L, teflon
bevonattal
Tengelyek: saválló acél, AISI 304L vagy 316L
Tömítés: EPDM, UNE EN 681 előírás szerint
Alkalmas ivóvízre is az ACS és vagy WRAS
szabványok szerint

Műszaki specifikáció:
Nyomáspróba: üzemi nyomás* 1,5
Üzemi hőmérséklet: -10 Co-+65 Co

Specifikus jellemzők
Szerelési tanácsok

1. A csavarfej és a tengely között réz alátét van.
Minimalizálja a súrlódást a saválló és rögzítő
elemek között.
2. A csavarok saválló acélból, AISI 304 vagy 316,
készülnek, zöld teflon bevonattal.
A rendszer berágódás biztos.
3. A héj szerelésekor azt az oldalt nyissuk fel,
ahol az O gyűrűk vannak, hogy a csavarok
leesését megakadályozzuk.
4. Erősített burkolat van a héjhoz hegesztve,
mely megakadályozza a mozgást és a leesést.
5. kemény, saválló tengely, AISI 304 vagy 316, a
csavarfejek optimális fekvését biztosítja.
6. A speciális kialakítás biztosítja a kuplung
komplett nyitását, anélkül, hogy bármelyi
kelem leesne vagy kilazulna.

Szerelési tanácsok:
1. Mérés és kiválasztás: a toleranciák a katalógusban megtalálhatók, a cső külső
átmérőjére vonatkozóan.
2. Tisztítás: az alkalmazási helyen minden létező szabálytalanságot megszüntetünk.
3. Szerelés: egyformán húzza meg a csavarokat. A zárnál a három csavarból a
középsővel kezdünk, majd a külsőkkel folytatjuk, felváltva.
4. A nyomaték: a csavaron megadott nyomatékot használja. Ezt az értéket soha ne lépje
túl.

Öntömítő működés
Működés rezgéssel

Öntömítés
A belső nyomás
biztosítja a tömítést

Működés rezgéssel
A rugalmas gumi felveszi a
cső mozgását, rezgését
1. ábra vertikális
mozgás felfele
2. ábra vertikális
mozgás lefele

Alkalmazási terület
A HERMETICA SF palást javítót /héjat/
csővezetékek
összekötésére,
javítására
használjuk.

Szerelése könnyű. Egy szerszámra és egy
vagy két szerelőre van szükség, az
átmérőtől függően.

A palást javító alkalmazható különböző
gyártmányú, évjáratú és különböző anyagú
csövekhez:
azbeszt cement, öntött vas, acél, polietilén,
poliészter stb. csövekhez.

Tipikus alkalmazások:
Vízvezetékek
Szennyvíz rendszerek
Öntöző rendszerek
Tűzoltó rendszerek
Tengervíz

Egyzáras rendszer , csövek összekötésére
Saválló acél, AISI 304L vagy 316L
Szélesség: 135 mm

S-500 Széria

Kétzáras rendszer csövek összekötésére és javítására
Saválló acél, AISI 304L vagy 316L

Szélesség: 200 mm

Szélesség: 135 mm

100 Széria

2000 Széria

Szerelés és javítás
Gyakori hibák

Repedés, lyuk, törés

Javasolt megoldások

Helyezze a kuplungot a hibás területre

__________________________________________________________________________

Sérült kötés

Vegye le a kötést, helyezze a
kuplungot a cső végére
_________________________________________________________________________
Gibault kötés

Két kuplungot és egy csődarabot használjon
Hibás szakasz
_________________________________________________________________________

Hálózatok javítása, szerelése
Ellenőrző és szabályzó eszközök
fittingek leszerelése
a szerelést könnyíti
a szerelési időt csökkenti

_________________________________________________________________________

Leágazások

Leágazások és csatlakozók szerelése
A csőtengely mindkét irányában axiális
és radiális elmozdulás lehetséges.

_________________________________________________________________________

Átmérő változás
Szűkítők szerelése
Hőmérsékletváltozás
hatására
létrejövő tengelyirányú tágulást és
összehúzódást tesz lehetővé.
_________________________________________________________________________

Példák

Nagyátmérőjű GRP / üvegszállal erősített műanyag
cső/ csőben, közbenső darab beszerelése.

Víz alatti szerelés. HERMETICA szorító /kuplung/

duplex saválló acélból

Különböző anyagú csövek és eszközök szerelése

Öntöttvas csövek és eszközök szerelése

Szerelés egy nagyátmérőjű csővezeték ellenőrző
pontján

Különböző anyagú és átmérőjű csövek öld feletti
javítása

100-as sorozat/két zár
135 mm –es szélesség/ minden saválló anyagból
Kód

Tolerancia Szélesség névlege s súly
nyomaték
mm
mm
nyomás kg
Nm
(bar)
+/- 2%

2000-es sorozat/két zár
200 mm –es szélesség/ minden saválló anyagból
kód

tolerancia szélesség névleges súly nyomaték
mm
mm
nyomás kg
Nm
(bar)
+/- 2%

kód

tolerancia Szélesség névleges súly nyomaték
mm
mm
nyomás kg
Nm
(bar)
+/- 2%

(bar)

+/- 2%

kód

tolerancia szélesség névleges súly nyomaték
mm
mm nyomás
kg
Nm
(bar)
+/- 2%

kód

tolerancia Szélesség névleges súly nyomaték
mm
mm
nyomás kg
Nm
(bar)
+/- 2%

(bar)

+/- 2%

S-500-as sorozat/egy zár
135 mm –es szélesség/ minden saválló anyagból
kód

kód

(bar)

tolerancia szélesség névleges
mm
mm
nyomás
(bar)

súly nyomaték
kg
Nm
+/- 2%

tolerancia Szélesség névleges súly nyomaték
mm
mm
nyomás kg
Nm
(bar)
+/- 2%

+/- 2%

