
 
 

 

הוראות התקנה

1

הכנת מוצר וצינור להתקנה

שלב 1: 
בדוק שהצינור נקי מלכלוך ומהפרעות העלולות לפגום באטימה.

שים לב: יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות בעלי שטח פנים מחוספס
(לא כולל פוליאתילן פלדה ופי.וי.סי).

שלב 3: שלב 2: 

רב קוטר ורב קוטר כפול עם אטם מתהפך

 אין לפרק את האביזר. אין לגרז את הברגים. אין לפתוח את האטם באמצעות מברג.

הוראות כלליות:

(40 מ"מ - 300 מ"מ)

 

Hymax® and Hymax Long Body Couplings (1.5"-12")
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הכן את שני קצוות הצינור על ידי שפשוף וניקוי בעזרת מים.

מדוד את הקוטר החיצוני של הצינור 
וודא שהאביזר תואם לו.

סמן את מרחק התקיעה על כל אחד מקצות הצינור.

Hymax® and Hymax Long Body Couplings (1.5"-12")
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הערה: הרב קוטר מוכן להתקנה - אין צורך להסיר את טבעות הקצה.
הערה: הברגים מצופים באבץ המונע תופעת שיתוך קר.

אין צורך לגרז את הברגים והאומים. גירוז הברגים והאומים מבטל את האחריות למוצר!  

רב קוטר הוא אביזר מוכן להתקנה. זהו מוצר מתקדם רחב-טווח עם אטם מתהפך עשוי יחידה אחת וללא 
צורך להסיר שכבה. ניתן להפוך בקלות את האטם ביד וכך להתאים את האביזר לצינור בעל קוטר גדול יותר. 

קרא את ההוראות לפני התקנה.

לייעוץ טכני -

dror@krausz.com 052-2429003 דרור לב - מנהל שוק ישראל

menachemk@krausz.com 052-3582233 מנחם קרסיק - מנהל אזור דרום

asalomon@krausz.com 052-2429004 אריק סלומון - מנהל אזור צפון

 onahary@krausz.com 052-2515236 אור נהרי - מנהל אזור מרכז

sunny@krausz.com 03-5154015 סאני גורביץ - מכירות
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Hymax® and Hymax Long Body Couplings (1.5"-12")

שלב 4: סמן את מרחק התקיעה על כל אחד מקצות הצינור.
יש לסמן על פני כל צינור 2 סימונים - האחד במרחק 55 מ”מ מהקצה (עבור מצב סגור של האטם) והשני במרחק 80 מ”מ 

מהקצה (עבור מצב פתוח של האטם)

שלב 5: לאטם יש שני מצבים - מצב סגור שבו מגיע המוצר, ומצב פתוח. 
המצב הפתוח משמש כדי להתאים לצינורות גדולים יותר בתוך טוווח העבודה. בדוק במדבקת המוצר מהו טווח העבודה של האביזר כדי לקבוע אם הצינור נמצא 

בחלק הגבוה של הטווח (מצב אטם פתוח) או הנמוך של הטווח (מצב אטם סגור).  
אם יש צורך להתקין את המוצר על צינור בעל קוטר גדול יותר, החזק את האטם באצבעותיך ומשוך את החלק הקרוב אליך על מנת להפוך אותו למצב פתוח.

הערה: אין לקרוע את האטם

עבור מידה 40 מ"מ בלבד: יש להשתמש בידית המצורפת לצורך פתיחת האטם. 

STEP 5.3

שלב 6: מקם את האביזר להתקנה כשהברגים פונים מעלה. 
החלק את המוצר על הצינור כך שיכסה את הסימונים שביצעת בשלב 4.

ודא שהצינורות אינם נוגעים זה בזה בתוך הגוף של האביזר(איור 1). 

ודא כי הצינורות נתמכים כראוי (איור 2). 

עבור צינורות מחוספסים - יצקת, פיברגלס ואסבסט - מרח משחת החלקה על בסיס מים, הן על האטם 
והן על הצינור.

אין למרוח משחת החלקה על צינורות חלקים - כגון פלדה, פי.וי.סי ופוליאתילן.

אין לגרז את הברגים!
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שלב 7: סגור את הברגים. 
וודא שהסגירה נעשית על פי המומנט המופיע על תווית המוצר. לאחר שתסיים, בדוק שוב את המומנט.
אזהרה - יש להשתמש במפתח מומנט כדי להדק את הברגים. מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית.

אין להשתמש בכלים אחרים לסגור את הברגים של האביזר!

שלב 8: הפעל את הזרם בצינור ובדוק אם יש נזילות.
במקרה של נזילה, הגדל את מומנט הסגירה של ברגי המוצר ב-50%. בדוק שוב.

אזהרה

שליפת 
צינור

 מוצר זה לא מונע שליפה צירית של הצינור. נדרש עיגון נאות של הצינור באם משתמשים במוצר זה כמחבר. הימנעות
מעיגון קצות הצינור עשויה לגרום לשליפת הצנרת מהמחבר ועשויה לגרום לנזק לרכוש, לפציעה חמורה או מוות. 

 זהירות: מוצר זה לא מיועד לשימוש בצנרת גז טבעי, או בכל סוג צנרת גז אחרת. שימוש זה עשוי לגרום לבריחת גז
שיכול להתלקח ולגרום נזק לרכוש, לפציעה חמורה או מוות.

גז טבעי
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krausz.com למידע נוסף, בקרו באתר
השם Mueller מתייחס למוצר אחד או למוצרים נוספים של חברת Mueller Water Products, Inc., תאגיד בדלוור ("MWP"), והחברות הבנות שלו. MWP וכל אחת 

מהחברות הבנות שלו מהווים ישויות משפטיות נפרדות ועצמאיות בעת אספקת מוצרים ושירותים. MWP לא מספק שירותים או מוצרים לצדדים שלישיים. MWP וכל 
 Muller®, Ecologics®, Hydro כוללים את השמות MWP אחת מהחברות הבנות שלו נושא בחבות רק לפעולות ומחדלים שלו עצמו ולא של הישויות האחרות. מותגי

 .U.S, Pipe Valve & Hydrant -ו ,Gate®, HYMAX®, Krausz®, Jones®, Mi. Net®, Mililken®, Pratt®, Prat Industrial®, Sentryx™, Singer
אנא עיינו באתר muellerwp.com לצפייה בפרטים נוספים.

Mueller Co., LLC 2021 © כל הזכויות שמורות. הסמלים המסחריים, הלוגו וסימוני השירות המוצגים במסמך זה מהווים רכוש של חברת Mueller Co., LLC, החברות 
 .www.mwpp הנלוות לה או צדדים שלישיים אחרים. המוצרים לעיל המסומנים בסימון סעיף (§) כפופים לפטנטים או לבקשות לפטנטים. לפרטים, אנא בקרו באתר

מוצרים אלה מיועדים לשימוש ביישומים של מי שתייה. אנא התקשרו לנציג המכירות או לנציג שירות לקוחות של החברה לקבלת מידע על כל יישום אחר.


