TUBEST BACA SiSTEMLERi
Islahiye Köyü Keresteciler Sitesi
104. Ada 6 Parsel – DÜZCE
Tel: +90 380 536 51 83
Fax: +90 380 536 50 99

www.tubest.com.tr

3CE – CLV BACA SİSTEMİNİN DOĞRU KURULUMU İÇİN
MONTAJ KILAVUZU

CONTALI VE CONTASIZ TEK CIDAR 0.4 – 0.5 KALINLIK AISI
316 ÜRÜNLER İÇİN MEKANİK DAYANIKLILIK TABLOSU

3CE – CLV SİSTEMİ MONTAJ ŞEMASI

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TEKNİK OFİSİMİZ İLE BAĞLANTIYA GEÇİN - TEL +90 380 536 51 83
info@tubest.com.tr

M ON T AJ T A LİM A TL AR I
3CE - CLV sistemler resim 1.de gösterildiği üzere, dişi/erkek tipinde
muflu bağlantılar ile merkezlenmiş ve ezilmeye dayanıklı bordür
üzerinde gerçekleştirilmişlerdir. . Dişi soket içerisinde kendisi için
ayrılan yere yerleştirilmiş silikon contalar, gaz sızmasını önlemektedir.
Herhangi bir komponentin montajına başlamadan önce, gerek parça
gerekse paket üzerindeki ürün CE işaretinin gerçekleştirilecek montaj
ile aynı olduğundan emin olunuz.
Bu noktada aşağıdaki şekilde
işlemleri gerçekleştiriniz:
Rakorların, tam ve temiz olduğundan emin olunuz: zarar görmüş
rakorlu komponentler (örneğin ezilmiş ve/veya ovalleşmiş)
kullanılamazlar.
Parçaları, ok ile parça üzerinde gösterilen duman yönünü takip
ederek veya dişi muf yukarı doğru bakacak şekilde yerleştiriniz.
(bkz. Şekil 1)
Silikon contaların yerlerine tamamen oturduğundan emin
olunuz.
Elemanları birbirine geçiriniz; Bu aşama sırasında (eğer
varsa)contalara zarar verilmemesi önemlidir, bu sebeple “erkek”
muflu bağlantısının kaydırıcı sprey veya sıvı sabun ile yağlanması
tavsiye edilir.
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3CE / CLV SİSTEMİ
PLAKA ÖRNEĞİ

İki parça birbirine geçirildikten sonra, birleştirme kelepçesinin takarak mekanik olarak sıkın ve vidaların iyice kilitlenmiş
olduğundan emin olunuz. Her bir birleştirme kelepçesi üzerinde, profilin dış DN’ini gösteren 2 numara bulunmaktadır; kelepçenin
doğru montaj pozisyonu, bu iki numaradan büyük olanının aşağıda olduğu pozisyondur. (bkz şekil. 2)
Bacanın kurulumu, yanıcı maddelerin yakınında gerçekleştiriliyorsa, ürün açıklamalarında belirtilen minimum mesafeye riayet
edilmesigerekmektedir.

Konsül taşıyıcı modül ara veya başlangıç levhası ile montajı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Konsül taşıyıcı modülün iki elamanını,
aralarında yatay bir zemin yaratacak şekilde duvara sabitleyiniz ve ardından levhayı Şek. 3A ve Şek. 3B de gösterildiği şekilde ilgili
conta somunlarını sıkarak sabitleyiniz .
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