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אין לגרז את הברגים.

למחבר הטלסקופי כמה ייעודים: הוא מאפשר פירוק על של אביזרים מאוגנים כגון מגופים, משאבות, מדי מים וכד' וממלא 
מרווחים בהחלפת אביזרים ישנים ורחבים באביזרים חדשים וצרים שבהם נדרש מילוי הרווח הנותר בין האוגנים. 

 

 

שלב 1: ודא שהמרווח בין שני האוגנים תואם ליכולות ההתרחבות המינימלית-מקסימלית של 
המחבר הטלסקופי, כפי שמצוין בתווית הנתונים של המוצר.

הערה: גדלים 80 מ"מ - 280 מ"מ מצוידים בטבעת נעילה אחת. גדלים 300 מ"מ - 600 מ"מ מצוידים 
בשתי טבעות נעילה.

שלב 2: ודא שהאוגנים אליהם אתה מתחבר תואמים את סוג האוגן של המוצר.

שלב 3: פרק את אומי מוטות ההברגה בצד אחד של המחבר, העבר את המחבר למקומו בין 
האוגנים. הכנס את המוטות לפתחים באוגן אחד. 

הכנס את האטם (לא מסופק ע"י קראוס) אל בין שני האוגנים בצד אחד של המוצר וסגור את בורגי 
מוטות ההברגה מצדו השני של האוגן. הוסף בורגי הידוק בין שני האוגנים וסגור לפי המומנט הרצוי 

בצדו האחד של האביזר. החדר את המוטות אל פתחי האוגן בצד השני של המוצר.

שלב 4: התקן את האומים החיצוניים על הצד השני של המוצר.
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הוראות התקנה

מחבר טלסקופי
מחבר פירוק

(80 מ"מ - 600 מ"מ)
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

הוראות כלליות:



step 5a:  Attache...

step 5b

Step 6a: The pipe spool...
 

step 4a: Move the... Hyjoint...

step 5a:  Attache...

step 5b

Step 6a: The pipe spool...
 

Step 6b     

step 5a:  Attache...

step 5b

Step 6a: The pipe spool...
 

ep 4b: inse rt... gasket...      

 
  

2

שלב 5: הכנס את האטם השני בין שני האוגנים.

שלב 6: כוון את הרוחב הרצוי עד ששני האוגנים מצדו השני של המחבר ייצמדו. באמצעות 
בורגי האוגנים, הדק את אוגן המחבר לאוגן הנגדי.

שלב 7: הוסף ברגים ואומים נוספים דרך הקדחים הנותרים באוגנים כדי להדק את המחבר 
הטלסקופי לשני המוצרים המאוגנים.

הערה: המחבר אינו מאפשר אחיזה צירית כאשר מוטות ההידוק אינם מותקנים במקומם.

לכל מוט הידוק יהיו ארבעה אומים לאחר הרכבתו.

שלב 8: בגדלים 80 מ"מ - 280 מ"מ, הדק את האום על טבעות הנעילה. בגדלים 300-600 
מ"מ, הדק את הברגים בהצלבה ובאופן אחיד בכל אחד מצדי טבעת הנעילה. 

הדק את טבעות הנעילה למומנט המתאים כפי שמצוין בתווית הנתונים של המוצר.

הערה: יש להשתמש במפתח מומנט. מפתח המומנט יבטיח את השגת המומנט המתאים.

שלב 9: הגבר את לחץ המים בצינור ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את 
הלחץ והגדל את מומנט הסגירה של בורגי המוצר בעד 50%. בדוק שוב שאין נזילות סביב 
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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.


