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שלב 2: מדוד את הקוטר החיצוני של הצינור באמצעות סרט מדידה. בחר בחבק המתאים לקוטר החיצוני של הצינור. 

הערה: אין לגרז את הברגים! אנו מיישמים על הברגים גירוז יבש המתוכנן למומנט הסגירה הראוי. גירוז נוסף יעלה 
את מומנט הסגירה באופן חד ועשוי לפגוע בתפקוד המוצר.

שלב 1: נקה היטב ושפשף את פני השטח של הצינור במקום שבו יש להתקין את האטם. על שטח הפנים של הצינור 
להיות נקיים מלכלוך.

הערה: יש למרוח במשחת החלקה על בסיס מים את כל הצינורות שלהם שטח פנים מחוספס 
.(PVC-למעט צינורות פלדה, פוליאתילן ו)

שלב 3: סמן את הצינור במרווח אחיד מהשבר או מהדליפה בהתאם לאורך החבק.

  

הוראות התקנה

חבק דינמי
חבק תיקון רחב טווח

אין להסיר את אומי הברגים לחלוטין. אין לגרז את הברגים.

הוראות כלליות:

(40 מ"מ - 600 מ"מ)

החבק הדינמי הוא חבק תיקון עם אטם שטוח המתקן חורים וסדקים אורכיים בצינורות. לא מומלץ להשתמש בחבק הדינמי 
בשברים היקפיים או לחיבור צינורות.
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Installation Instructions for Repa-Max

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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שלב 4: שחרר את אומי החבק אך אל תסיר אותם לחלוטין (1). אחוז בגשר לחיזוק הברגים ושחרר אותו מגוף האביזר (2). 
תוך מיקום גשר חיזוק הברגים, פתח את החבק במלואו (3). כרוך את החבק הדינמי סביב הצינור (4).
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שלב 5: מרכז את החבק הדינמי מעל הדליפה או הקטע הפגום בצינור עד שיכסה את הסימונים 
שביצעת בשלב 3. 

הערה: בסגירה חלקית של החבק הדינמי (נקישה ראשונה) ניתן לסגור אותו באופן חלקי ליד 
השבר או המקום הפגום ולהחליקו למקומו הסופי. 

שלב 6: לאחר שהחבק הדינמי ממוקם במקומו הרצוי, העבר שוב את גשר חיזוק הברגים 
למקומו הסופי באמצעות דחיפתו קדימה עד לנעילתו במקום (נקישה שנייה).

שלב 7: הדק את כל האומים, החל ממרכז גשר חיזוק הברגים כלפי חוץ. בדוק שוב שהמומנט 
המתאים הושג (איור 1). בהתקנת חבק דינמי בגודל 350 מ"מ ומעלה, הדק באופן צולב אחיד. 

בדוק שוב שהמומנט המתאים הושג.

הערה: חובה להשתמש במפתח מומנט. מפתח מומנט מתאים יבטיח סגירה אופטימלית. אין 
להשתמש בכלים אחרים כדי להדק את בורגי החבק!

הערה: ודא ששיני הנעילה (איור 2) מותקנות במלואן בחריצים שבמנגנון  הסגירה. הדק את כל 
האומים למומנט המומלץ כפי שמצוין בתווית המוצר עבור כל גודל חבק. ודא שהאומים 

מהודקים באופן אחיד.

שלב 8: הגבר את לחץ המים בצינור ובדוק אם יש נזילות. במקרה של נזילה, הורד את הלחץ 
והגדל את מומנט הסגירה של בורגי המוצר בעד 20%. בדוק שוב שאין נזילות סביב האטם. 

הוראות התקנה:

  

 

 
 

1 2

3

4

5

new new

אזהרה

 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

הערה: לחבקים דינמיים במידות 350 מ"מ ומעלה שני מנגנוני סגירה. 
בהתקנת מידות אלה, פתח מגנון אחד באופן חלקי בלבד והשתמש בו כציר 

תוך פתיחת החבק במלואו מהצד השני.
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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®, 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.

8

9

10

new

new


