Szerelési utasítás a

Ring-Seal Lu-GT tömítõmodul-lánchoz

Szerelési sorrend
A magfurat, vagy a béléscsõ, illetõleg a védõcsõ
belsõ felületét a tömítõbetét felfekvési helyén
alaposan tisztítsuk meg.
A modullánc egyik végén található, egyelõre még
funkció nélküli csavart oldjuk meg, távolítsuk el,
és a két szorítólapot, magát a csavart és a csa
varanyát gondosan õrizzük meg.
A nyitott tömítõmodul-láncot fektessük a
vezetékcsõ köré (ha szükséges, a tömitõelemeket
húzzuk szét, vagy tömörítsük össze), a szabad
végeket kapcsoljuk össze
zárt gyûrûvé, és az
elõbb eltávolított szorítólapokkal, csavarral és
anyával szereljük fel és csavarozzuk össze, de
egyelõre minden nyomóer nélkül.

A csavarokat a szükséges és elõirt (lásd a
táblázatot) forgatónyomatékkal, a nyo
matékkulcs segítségével az óramutató
járásának irányába egyformán húzzuk meg.
A tömítõbetét esetleges megülepedése miatt
a meghúzási forgatónyomatékot kb. 2 óra
múlva (nyomásálló tömítés esetén 48 óra
múlva) ellenõrizzük le és szükség esetén
korrigáljuk.

Ellenõrizzük a vezetékcsõ pontosan központos
rögzítését. A DDL Gyûrûs tömítés Lu-Gt kiváló
minõségû anyagokból készült ugyan, de a
tömítõbetét csapágyként való használata nem
megengedett!
Az immár zárt tömítõ láncot toljuk be teljes
egészében a tömítõtérbe.(A rugalmas részek,
illetõleg a belsõ és külsõ felületek megnedvesitése,
például szappanos vízzel, megkönnyíti ezt a
mûveletet. Semmi esetre se használjunk valami
lyen kenanyagot!
Minden csavart az óramutató járásának irányába
húzzunk meg azonos fordulatszámmal, több
lépcsõben (de nem keresztben), míg a tömítõbetét
a tömítési teret kitölti, illetõleg felfekszik a belsõés külsõ falazaton
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Szerelési utasítás a

Ring-Seal Lu-GT modultömítésekhez

Csavar meghúzási nyomatékok táblázata
Lu-GT 20
Lu-GT 50

Csavarok/
csavaranyák

Lu-GT 200
Lu-GT 250
Lu-GT 275
Lu-GT 300
Lu-GT 325
Lu-GT 350
Lu-GT 375
Lu-GT 400
Lu-GT 415
Lu-GT 425
Lu-GT 475
Lu-GT 500
Lu-GT 525
Lu-GT 575
Lu-GT 600
Lu-GT 650

M 5
M 5
M 5
M 8
M 8
M 8
M 8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 20
M 16

Meghúzási nyomaték
Nm (maximum)

Kulcsnyílás
4 Inbus
4 Inbus
4 Inbus
6 Inbus
6kt. SW-13
6kt. SW-13
6kt. SW-13
6kt. SW-17
6kt. SW-17
6kt. SW-17
6kt. SW-17
6kt. SW-19
6kt. SW-19
6kt. SW-19
6kt. SW-30
6kt. SW-24

2
2
2
8
8
8
11
25
25
25
25
65
65
50
130
85

A DDL tömítõbetétek vásárlója viseli a felelõsséget a termék helyes beszereléséért, valamint
az összes károkért és káros következményekért, amelyek a szakszerûtlen beszerelés
következményeképpen elõálltak.
A mûszaki változtatások jogát fenntartjuk!
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