INSTRUKCJA MONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU SYSTEMU A-LOK

®

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

1

Włożyć rurę w łącznik do jej oparcia o dno jego
korpusu.

2

Palcami dokręcić nakrętkę do oporu.

3

Zaznaczyć położenie nakrętki względem korpusu
łącznika (w pozycji na godz. 6)

4

Dokręcić nakrętkę odpowiednim kluczem
dodatkowe 1-1/4 obrotu (do poyzcji na godz. 9)
Uwaga: Przy rozmiarach poniżej 6mm/1/4” dokręcić tylko 3/4 obrotu.

1-1/4 OBROTU

Od zaznaczonej pozycji

Łączniki rurowe Parkera mogą być demontowane i wielokrotnie
montowane ponownie, za każdym razem uzyskując pewne,
bezpieczne i szczelne połączenie.

1
2

3/4 OBROTU

W celu ponownego montażu, należy włożyć rurę w
łącznik. Upewnić się, że rura została wsunięta do
końca.
Znak na nakrętce powróci do pozycji około godz. 7.
Dokręcić nakrętkę kluczem do pierwotnej pozycji zetknięcia się znaków wykonanych przed demontażem
(pozycja na godz. 9 lub około 1/4 obrotu).
Odczuwalny będzie znaczny wzrost oporu w momencie,
gdy nastąpi uszczelnienie połączenia pomiędzy tuleją
uszczelniającą a korpusem łącznika.

Od zaznaczonej pozycji

Do montażu łączników o rozmiarach powyżej 16 (1”) powinno używać się hydraulicznego narzędzia Parkera do montażu
wstępnego lub klucza hydraulicznego.

1/4”- 1”
6 - 25mm

1/16”- 3/16”
2 - 4mm

UWAGA: Smarowanie gwintów nakrętek jest WYMAGANE na wszystkich WIĘKSZYCH rozmiarach łączników calowych i metrycznych.
Wymaganie to dotyczy:
• rozmiarów calowych 20 i większych
• rozmiarów metrycznych 25 i większych.

SPRAWDZANIE

MONTAŻ SPECJALNY

Użyć sprawdzianu poprawności montażu Parkera, aby upewnić się, że wykonano właściwą ilość
obrotów.

Tylko korki i przyłącza do gniazda.

Włożyć sprawdzian pomiędzy nakrętkę i sześciokąt korpusu łącznika.
Jeżeli sprawdzian nie wchodzi pomiędzy nie, nakrętka została dokręcona
prawidłowo. Jeżeli sprawdzian można wsunąć pomiędzy nakrętkę i
sześciokąt korpusu łącznika, montaż został wykonany niewłaściwie i
należy go ponowić.
UWAGA: Sprawdzian poprawności montażu Parkera może być użyty tylko przy pierwszym montażu.
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Korki oraz na tej stronie
przyłącza do gniazda,
należy montować
wykonując tylko 1/4
obrotu nakrętki od
dokręcenia jej palcami.

PRZYŁĄCZE DO GNIAZDA

KOREK

Na tej stronie przyłącza
do gniazda, należy
montować wykonując
1-1/4 obrotu nakrętki od
dokręcenia jej palcami.

UWAGA: Nie montować łączników Instrumentation
Parkera stosując moment obrotowy lub „na
czucie”, ponieważ w różnych łącznikach i rurach
zmienne tolerancje wykonania, grubości ścianek
rur, smarowanie nakrętek, mogą spowodować
niewłaściwy montaż rury i łącznika.
4190-1/PL

Obejrzyj na YouTube jak montować łączniki A-LOK®
youtube.com/ParkerHannifinCorp
www.parker.com/ipd
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