
Montaj talimatı
U profil contalar ile kelepçe bağlantısı için
QUICK CONNECT® kelepçe (kod no. 12…903) ve
iki parçalı contasız kelepçe (kod no.12…383)

U profil contayı boru dudaklarından birinin çevresine geçirin. 
Conta gerdirilebilir ama aşırı gerdirmekten kaçının.

U profil contanın tırtıklı tarafı bağlantı yapılacak
parçaya dönük olmalıdır.

Diğer boruyu yerine yerleştirip kelepçenin bir yarısını boru dudağı
üzerine geçirin. QUICK CONNECT® kelepçe kullanırken klips olmayan
tarafını önce geçirin.
Boruların birbirine tam oturduğundan ve U profil contaların
kaymadığ  ından emin olun.

Yoğuşmuş sıvıların biriktiği yatay hatlarda, U profil contaların birleşme ve kelepçelerin temas noktaları
zemine bakmamalıdır.

Kelepçenin ikinci parçasının montajı

QUICK CONNECT® kelepçe
Kelepçenin ikinci parçası boru dudağının üzerine
geçirilir ve klips yerine oturtulur.

Dikkat: Kelepçe kapatılırken conta katlanmamalı
veya kıvrılmamalıdır.
Kelepçelemeyi kolaylaştırmak için ek yerindeki
cıvata gevşetilebilir.

Bağlantının sonradan gevşememesi için kelepçelemeden sonra cıvata sıkılmalıdır.
3 bar basınca kadar şok ve patlamaya dayanıklı bağlantılar için cıvatayı 10 Nm tork ile sıkın.

�ki parçalı kelepçe
Bu kelepçenin montajından önce komple sökülmesi tavsiye edilir.
Alternatif olarak QUICK CONNECT® benzeri bir montaj mümkündür.
Bu durumda yalnızca bir cıvata sökülür. 

Kelepçenin ikinci parçası boru dudağının üzerine geçirilir ve
cıvatalar takılarak sıkılır.
Dikkat: Kelepçe kapatılırken conta katlanmamalı
veya kıvrılmamalıdır.

3 bar basınca kadar şok ve patlamaya dayanıklı bağlantılar için cıvatayı
25 Nm tork ile sıkın.

Belirtilen tüm kelepçeler için 6 mm alyan anahtarı gereklidir.

Teknik Bilgi

www.pipe-systems.eu

1001 FL-TK

çıkıntı üste biner

çıkıntı geri
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U profil contalarla birlikte 1 ve 2 mm kalınlıkta borular ve parçalar için aynı kelepçeler kullanılır. Et kalınlığı farkı,
farklı kalınlıkta U profil conta ile telafi edilir.

1 mm kalınlık için U profil contalar
Aşağıdaki bağlantılar için uygundur:

1 mm ve 1 mm kalınlıkta borular
1 mm ve 1,5 mm kalınlıkta borular
1 mm ve 2 mm kalınlıkta borular *
1,5 mm ve 1,5 mm kalınlıkta borular *

* Çok sıkılık gerektirmeyen 
bağlantılarda  kolaylık sağlaması için
2 mm borularla daha ince U profil
contalar kullanılabilir.

2 mm kalınlık için U profil contalar
Aşağıdaki bağlantılar için uygundur:

2 mm ve 2 mm kalınlıkta borular
2 mm ve 1,5 mm kalınlıkta borular
2 mm ve 1 mm kalınlıkta borular **
1,5 mm ve 1,5 mm kalınlıkta borular **

** Daha yüksek sıkılık gerektiren
bağlantılar için 1 mm borularda kalın
U profil conta kullanılmalıdır.

NBR (perbunan) ve silikon contalar gıda kullanım sınıfındadır (FDA).
Gaz ve tozlu tehlikeli bölgelerde her borunun veya parçanın topraklaması iki kere kontrol edilmelidir.
Elektrik iletken EPDM U contalar, kaplamanın yalıtım özelliği nedeniyle astar boyalı boru ve bağlantılarda bu iletkenliğini
kaybeder.
(JACOB kalite standartı RAL 7032, gri astar toz boyalı ürünler hariç).

Bağlantının sızdırma değerleri (0.5 bar basınca kadar) istek üzerine sağlanır.

Sıkı bir bağlantı için genel montaj tavsiyeleri

– Kaymış olması muhtemel boruları tekrar monte edin.
– Boru dudaklarını temizleyin (astar kabarması, çinko damlası, vb.)
– Dudaktaki kaynak hasar görmemiş olmalıdır.
– Hasarlı conta kullanmayın.
– Boru hattı gerilimsiz kurulmalıdır.
– Contalar montaj sırasında katlanmamalıdır.
– Yatay kurulan hatlar yaklaşık her dört metrede bir desteklenmelidir. Ek kısa borular veya parçalar

kullanılırken ve ek yükler söz konusu olduğunda destek mesafesi kısaltılmalıdır. Çatallar ana hat
üzerinde basınç yaratmayacak şekilde monte edilmelidir.

2 mm için profil, imalat 2 mm için profil, imalat
malzemesi: malzemesi:
NBR, Silikon, Viton iletken EPDM

Kauçuk cinsi: Renk: Temperature:
NBR (Perbunan) koyu gri ≤ 100˚C
SI (Silikon) bej ≤ 250˚C
EPDM (Keltan) siyah (iletken) ≤ 120˚C
FKM (Viton) kızıl kahve ≤ 120˚C

1 mm için profil, imalat 1 mm için profil, imalat
malzemesi: malzemesi:
NBR, Silikon, Viton iletken EPDM

Kauçuk cinsi: Renk: Temperature:
NBR (Perbunan) açık gri ≤ 100˚C
SI (Silikon) bej ≤ 250˚C
EPDM (Keltan) siyah (iletken) ≤ 120˚C
FKM (Viton) kızıl kahve ≤ 120˚C
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