Montážní návod spojky Plas-fit/Plassim
Plastové svěrné spojky Plas-fit/Plassim jsou určeny
ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování
Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají
mezinárodním standardům
Umožňují rychlou montáž a je možné je použít opakovaně
(pozor musí být čisté a nepoškozené)
Spoj je dostatečně pevný a odolný proti vibracím
Spojky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody apod.
Jsou vhodné pro rozvody vody v zemi i v betonu

Při montáži doporučujeme použití nářadí Plas-fit/Plassim
Ořezávač konců trubek
Objednací číslo

Rozměr
mm

1506300000

16 – 63

Utahovací klíč z polymeru

1502500006

16 – 40

1504000006

40 – 75

1504000005

40 – 75

1506300005

40 – 110

Utahovací klíč kovový

Montážní návod
Řada 150 PN 16 rozměr 16 – 63 mm • PN 10 rozměr 75 mm
Obrázek
Popis
Poznámka

Pro snadnou montáž
zkoste konec trubky –
doporučume použití
Plas–Fit ořezávátko

Ohranění by mělo být
hladké, bez zubů

Sešroubujte převlečnou
matici na konec závitu

Nedemontujte matku
kompletně

Označte na trubce
hloubku zasunutí trubky

Od středu spojky
(dorazu ve spojce)
k hraně matky

Naražte trubku do těla spojky (konec trubky
musí být za těsnícím kroužkem
až se opře o vnitřní doraz)

U větších rozměrů
doporučujeme použití
Převlečnou matici řádně
utahovacího klíče. Nepodotáhněte. Do rozměru
užívejte jiné nevhodné
40 mm možno utahovat
nářadí (hasák apod.)
rukou

Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje

Montážní návod
Řada 150 PN 10 rozměr 90 • 110 mm
Obrázek
Popis
Sešroubujte matku ze spojky. Svěrný kroužek
odložte stranou a na trubku nasuňte matku,
tlačný kroužek a těsnící O kroužek

Trubku nasuňte na doraz do spojky. O kroužek
a tlačný kroužek nasuňte do těla spojky

Matku našroubujte
na tělo spojky
a dotáhněte

Doporučujeme použití
utahovacího klíče
40 – 110 mm. Nepoužívejte jiné nevhodné
nářadí (hasák apod.)

Matku opět sešroubujte

Otevřete svěrný kroužek a umístěte ho na trubku
za tlačný kroužek

Nyní je spojka připravena na konečné dotažení

Matici pevně dotáhněte
pomocí klíče.
Nepoužívejte jiné
nevhodné nářadí
(hasák apod.)
Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje

Utahovací klíč
40 – 110 mm

Montážní návod
Řada 350 PN 16 rozměr 75 • 90 • 110 mm
Obrázek
Popis
Neodstraňujte matku z těla!
Sešroubujte převlečnou
matici na konec závitu
Konec trubky očistěte
Označte na trubce hloubku zasunutí trubky

Naražte trubku do těla spojky
(konec trubky musí být za těsnícím kroužkem
až se opře o vnitřní doraz)

Matici pevně dotáhněte pomocí klíče.
Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)

Plného hydraulického utěsnění je dosaženo,
když trubka prochází gumové těsnění
a matka je dobře dotažena až do konce závitu
Opakované použítí:
po demontáži lze armaturu znovu bezpečně použít
demontované díly musí být čisté a nepoškozené
tvarovka musí být kompletní a správně sestavena
při opakované montáži postupujte
dle montážního postupu
Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje
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