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Łącznik sztywny typu E497 Installation-Ready™ przeznaczony dla systemów  
rur ze stali nierdzewnej Victaulic® 

 OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic 
należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje.

• Tuż przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji 
lub konserwacji jakichkolwiek produktów firmy Victaulic zawsze 
należy sprawdzić, czy instalacja rurowa została całkowicie 
rozhermetyzowana i opróżniona.

• Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do śmierci 
bądź  stać się przyczyną  poważnych obrażeń ciała lub powstania szkód 
na mieniu.

WAŻNE INFORMACJE
POPRAWNIE — proo�l rowka StrengThin™100

NIEPOPRAWNIE — pro�l rowka Original Groove System (OGS)

Łącznik sztywny typu E497 Installation-Ready™ może być używany TYLKO 
z rurami ze stali nierdzewnej przygotowanymi zgodnie ze specyfikacją dla 
rowków StrengThin™ 100. NIE próbować montować tego łącznika na armaturze 
przygotowanej wg innych specyfikacji rowkowania. Refer to Victaulic publication 
25.13 for the StrengThin™ 100 groove specification, which can be downloaded at 
victaulic.com.

INSTRUKCJE PIERWSZEGO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW 
TYPU E497

W PRZYPADKU 
PIERWSZEGO MONTAŻU 

NIE NALEŻY USUWAĆ 
NAKRĘTEK/ŚRUB

1. NIE DEMONTOWAĆ ŁĄCZNIKA: Łączniki 
sztywne typu E497 Installation-Ready™ zostały 
zaprojektowane w taki sposób, aby monter, 
podczas dokonywania instalacji, nie musiał 
usuwać śrub ani nakrętek. Ułatwia to instalację, 
pozwalając instalatorowi na bezpośrednie 
umieszczenie rowkowanych końców armatury 
w łączniku.

Rowek

2. SPRAWDZIĆ KOŃCE ELEMENTÓW 
ARMATURY: Zewnętrzna powierzchnia 
elementów armatury na odcinku od końca rury/
armatury do rowka nie powinna z reguły mieć 
żadnych karbów i wgnieceń oraz wad spoin 
spawalniczych ani oznaczeń walcowania, aby 
zapewnić szczelne przyleganie uszczelki. Usunąć 
resztki oleju, smaru, luźnej farby, zabrudzenia i 
pozostałości po cięciu. Zewnętrzna średnica 
armatury („OD”) i wymiary rowka muszą 
znajdować się w zakresach określonych 
w aktualnych specyfikacjach rowkowania 
StrengThin™ 100 firmy Victaulic, publikacja 
25.13, które można pobrać ze strony 
victaulic.com.

3. SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić, czy uszczelka odpowiada danemu 
zastosowaniu. Gatunek mieszanki został oznaczony kodem barwnym. Tabelę 
kodów barwnych można znaleźć w publikacji Victaulic 05.01, dostępnej 
na stronie victaulic.com.

 PRZESTROGA
• Nałożyć wyłącznie na krawędzie uszczelki cienką warstwę zgodnego 

smaru, który zapobiegnie ściskaniu, toczeniu lub rozrywaniu 
uszczelek podczas instalacji.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację 
uszczelki, skutkując nieszczelnością połączenia oraz prowadząc do 
zniszczenia mienia.

4. NASMAROWAĆ USZCZELKĘ: nałożyć cienką 
warstwę kompatybilnego smaru, na przykład 
smaru Victaulic lub smaru silikonowego, jedynie 
na krawędzie uszczelki (w tym przypadku silikon 
w sprayu nie jest środkiem kompatybilnym). 
UWAGA: zewnętrzna część uszczelki 
dostarczana jest z fabrycznie naniesionym 
smarem, tak więc nie ma potrzeby 
wyjmowania uszczelki z obudowy w celu 
jej dodatkowego smarowania.

 OSTRZEŻENIE
• Nigdy nie pozostawiać łącznika typu E497 

częściowo zamontowanego na końcach 
elementu armatury. OSPRZĘT NALEŻY 
ZAWSZE NATYCHMIAST DOKRĘCIĆ. Częściowo 
zmontowany łącznik stwarza ryzyko upadku na 
ziemię podczas montażu lub pęknięcia podczas 
testowania.

• Podczas wkładania rowkowanych końców 
elementów armatury w otwory łącznika, należy 
trzymać ręce z dala od końców elementów 
armatury i otworów łącznika.

• Podczas dokręcania nakrętek należy trzymać 
ręce z dala od otworów łącznika.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może 
skutkować śmiercią, doznaniem poważnych 
obrażeń ciała bądź szkodami na mieniu.

Rura stykająca 
się ze środkową 
odnogą uszczelki

5. ZAMONTOWAĆ POŁĄCZENIE: Zmontować połączenie, umieszczając 
rowkowane końce elementów armatury w otwory łączników. Rowkowane końce 
elementów armatury należy wsunąć do łącznika, aż zetkną się ze środkowym 
występem uszczelki.

Skontrolować wzrokowo wyrównanie wpustów łącznika w rowku każdego 
elementu armatury oraz prawidłowe osadzenie uszczelki. UWAGA: w celu 
sprawdzenia prawidłowego osadzenia uszczelki na końcach elementu armatury 
oraz w obudowach łączników dopuszczalne jest obrócenie łącznika.
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŁĄCZNIKÓW TYPU E497 
Z ZAŚLEPKAMI I KSZTAŁTKAMI RUROWYMI:

• W przypadku zakładania łączników typu E497 na zaślepkach należy 
zwrócić uwagę na to, czy zaślepka jest całkowicie osadzona w uszczelce 
i dociśnięta do środkowej wypustki uszczelki.

• Z łącznikami typu E497 należy stosować wyłącznie zaślepki E496.

• Należy zawsze przeczytać i stosować się do instrukcji I-ENDCAP, 
którą można pobrać ze strony www.victaulic.com.

• Victaulic wymaga stosowania kształtek rurowych Strengthin™ 100 
i komponentów z łącznikami typu E497.

 OSTRZEŻENIE
• Nakrętki należy dokręcać równomiernie, zmieniając strony aż 

do zetknięcia się metalowych p owierzchni zacisku śrubowego.

Niezastosowanie się do instrukcji dokręcania łączników może być 
przyczyną:

•  doznania obrażeń ciała lub śmierci; 
•  uszkodzenia lub pęknięcia śrub; 
•  uszkodzenia lub złamania zacisków śrubowych lub łączników; 
•  rozszczelnienia połączeń i szkód na mieniu; 
•  negatywnego wpływu na integralność instalacji;

6. DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: używając klucza udarowego lub standardowego 
klucza nasadowego z głębokim gniazdem, dokręcić nakrętki równomiernie na 
przemian, aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisków śrubowych. 
Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub zostały właściwie osadzone w otworach na 
śruby. NIE kontynuować dokręcania nakrętek po zetknięciu się metalowych 
powierzchni zacisku śrubowego. W przypadku podejrzeń, że jakikolwiek 
osprzęt został nadmiernie dokręcony (o czym świadczy wygięcie lub 
pęknięcie śruby itp.), należy natychmiast wymienić zespół łącznika. 
Zachęcamy do zapoznania się z sekcją „Przydatne informacje dot. dotyczące 
łącznika typu E497” i „Wskazówki dotyczące korzystania z klucza udarowego”.

DOBRZE

ŹLE

PRAWIDŁOWO OSADZONA 
OWALNA SZYJKA ŚRUBY

NIEPRAWIDŁOWO OSADZONA 
OWALNA SZYJKA ŚRUBY

UWAGA
• Do dokręcania śrub zacisku skutkującego zetknięciem się 

powierzchni metalowych należy użyć klucza udarowego lub 
standardowego klucza nasadowego z głębokim gniazdem.

• Więcej informacji można znaleźć w sekcjach „Przydatne informacje 
dotyczące łącznika typu E497” i „Wskazówki korzystania z klucza 
udarowego”.

Przydatne informacje dotyczące łącznika typu E497

Średnica 
nominalna 

DN/cale

Rzeczywista 
średnica 

zewnętrzna 
mm/cale

Rozmiar  
nakrętki 

Metryczny/cale

Wymiary 
głębokiego 

gniazda 
mm/cale

DN50 60,3 M10 17
2 2.375 3/8 11/16

73,0 M10 17
2 1/2 2.875 3/8 11/16

DN65 76,1 M10 17
3.000 3/8 11/16

DN80 88,9 M10 17
3 3.500 3/8 11/16

DN100 114,3 M10 17
4 4.500 3/8 11/16

DN125 139,7 M12 22
5.500 1/2 7/8
141,3 M12 22

5 5.563 1/2 7/8
150A* 165,2 M12 22

1/2 7/8
DN150 168,3 M12 22

6 6.625 1/2 7/8
200A* 216,3 M16 27

5/8 1 1/16
DN200 219,1 M16 27

8 8.625 5/8 1 1/16
DN250 273,0 M22 36

10 10.750 7/8 1 7/16
DN300 323,9 M22 36

12 12.750 7/8 1 7/16
* Rozmiar według japońskiej normy przemysłowej (JIS)

 OSTRZEŻENIE
• Wymagane jest przeprowadzenie kontroli wzrokowej każdego 

połączenia.

• Niewłaściwie wykonane połączenia powinny zostać poprawione 
przed oddaniem instalacji do użytku lub przystąpieniem do testów.

• Należy wymienić wszelkie elementy wykazujące oznaki uszkodzenia 
fizycznego na skutek nieprawidłowego montażu.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie 
połączenia, a w efekcie poważne obrażenia ciała lub śmierć 
i zniszczenie mienia.

DOBRZE
ŹLE

7. Sprawdzić wzrokowo zaciski śrubowe w każdym połączeniu, 
czy metalowe powierzchnie całkowicie stykają się ze sobą, 
jak określono w kroku 6.
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WYMOGI DOTYCZĄCE PODPIERANIA RURY PODCZAS REALIZACJI ETAPU KONSTRUKCYJNEGO
Łączniki E497 wymagają podparcia rury podczas konstrukcji instalacji rurowej, aby zapobiec uszkodzeniu łącznika lub połączenia, co może zmniejszyć sztywność całości. 
Poniżej przedstawiono maksymalne dopuszczalne długości rury niepodpartej (L). Rury dłuższe niż wskazane poniżej powinny być podparte zgodnie z rozdziałem 
„Odstępy między wieszakami dla rur o mniejszej wytrzymałości ze stali nierdzewnej w instalacji sztywnej” w podręczniku montażu I-100 Victaulic.

Średnica 
nominalna 

DN/cale

Rzeczywista 
średnica 

zewnętrzna 
mm/cale

Kolana oraz 
trójniki 90° 

i 45°
Rura 

prosta

PODPORA

PODPORA

KOLANO

 L

RURA W PEŁNI 

PODPARTA

PODPORA

PODPORA

ŁĄCZNIK

 L

PODPORA

PODPORA

TRÓJNIK
 L

DN50 60,3 0,8 metra 1,7 metra
2 2.375 2.6 stopy 5.6 stopy

73,0 0,8 metra 1,5 metra
2 1/2 2.875 2.6 stopy 4.9 stopy

DN65 76,1 0,8 metra 1,5 metra
3.000 2.6 stopy 4.9 stopy

DN80 88,9 0.7 metra 1,2 metra
3 3.500 2.3 stopy 3.9 stopy

DN100 114,3 0.7 metra 1,2 metra
4 4.500 2.3 stopy 3.9 stopy

DN125 139,7 0,7 metra 1,2 metra
5.500 2.3 stopy 3.9 stopy
141,3 0,7 metra 1,2 metra

5 5.563 2.3 stopy 3.9 stopy
150A* 165,2 0,7 metra 1,3 metra

2.3 stopy 4.3 stopy
DN150 168,3 0,7 metra 1,3 metra

6 6.625 2.3 stopy 4.3 stopy
200A* 216,3 0,7 metra 1,2 metra

2.3 stopy 3.9 stopy
DN200 219,1 0,7 metra 1,2 metra

8 8.625 2.3 stopy 3.9 stopy
DN250 273,0 0,7 metra 1,2 metra

10 10.750 2.3 stopy 3.9 stopy
DN300 323,9 0,7 metra 1,3 metra

12 12.750 2.3 stopy 4.3 stopy
* Rozmiar według japońskiej normy przemysłowej (JIS)

INSTRUKCJE PONOWNEGO MONTAŻU 
ŁĄCZNIKÓW TYPU E497

 OSTRZEŻENIE
• Tuż przed przystąpieniem do montażu, 

demontażu, regulacji lub konserwacji 
jakichkolwiek produktów firmy Victaulic 
zawsze należy sprawdzić, czy instalacja 
rurowa została całkowicie rozhermetyzowana 
i opróżniona.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do śmierci 
bądź stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała lub  powstania szkód 
na mieniu.

1. Przed przystąpieniem do próby demontażu jakichkolwiek łączników należy 
sprawdzić, czy instalacja została całkowicie rozhermetyzowana i   opróżniona.

2. Odkręcić nakrętkę zespołu łącznika, aby umożliwić zdjęcie łącznika z końców 
elementów armatury.

3. Wyjąć nakrętki, śruby i uszczelkę z obudów. Sprawdzić wszystkie elementy 
pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń lub zużycia zastosować nowy zespół łącznika firmy Victaulic.

4. Sprawdzić końce elementów armatury, jak opisano w kroku 2 na stronie 1.

 PRZESTROGA
• Należy nałożyć cienką warstwę odpowiedniego środka smarującego, 

aby zabezpieczyć uszczelki przed ściskaniem, toczeniem lub 
rozrywaniem podczas montażu.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację 
uszczelki, skutkując nieszczelnością połączenia oraz prowadząc do 
zniszczenia mienia.

5. W CELU PONOWNEGO ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKÓW TYPU E497, 
NALEŻY NASMAROWAĆ USZCZELKĘ: nałożyć cienką warstwę kompatybilnego 
smaru, na przykład smaru Victaulic lub smaru silikonowego, na krawędzie 
uszczelki i elementy zewnętrzne (w tym przypadku silikon w sprayu nie jest 
środkiem kompatybilnym). W przypadku ponownie wykorzystywanych uszczelek 
występowanie białego nalotu na ich powierzchni jest zjawiskiem normalnym.

UWAGA

Ponowny montaż 
łączników typu E497 

można przeprowadzić 
na dwa sposoby.

• 1 METODA PONOWNEGO MONTAŻU: łącznik może zostać 
zmontowany ponownie, tak aby był gotowy do instalacji, poprzez 
umieszczenie uszczelki w obudowach, a następnie włożenie śrub 
i nakręcenie nakrętki na każdą śrubę do momentu odsłonięcia 
2 – 3 rowków gwintu, jak pokazano powyżej. W przypadku wybrania 
tej metody konieczne jest wykonanie kroków 1 – 3 podanych na tej 
stronie oraz 5 – 7 ze strony 1 i 2.

LUB
• 2 METODA PONOWNEGO MONTAŻU: uszczelkę i obudowy można 

montować na końcach armatur, wykonując kroki 1 – 3 powyżej oraz 
wszystkie kroki opisane w sekcji „2. sposób ponownego montażu 
łączników”.
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2. SPOSÓB PONOWNEGO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW

 OSTRZEŻENIE
• Tuż przed przystąpieniem do montażu, 

demontażu, regulacji lub konserwacji 
jakichkolwiek produktów firmy Victaulic 
zawsze należy sprawdzić, czy instalacja 
rurowa została całkowicie rozhermetyzowana 
i opróżniona.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do śmierci 
bądź stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała lub  powstania szkód 
na mieniu.

1. Sprawdzić, czy wykonano kroki 1 – 3 wymienione w sekcji „Instrukcje 
ponownego montażu łączników typu E497”.

Koniec 
armatury

Środkowa 
wypustka 
uszczelki

2. ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: wsunąć 
rowkowany koniec armatury do uszczelki, 
aż zetknie się ze środkową odnogą uszczelki.

Rowek Rowek

Uszczelka 3. POŁĄCZYĆ KOŃCE ARMATURY: 
wyrównać dwa rowkowane końce armatury. 
Wsunąć drugi koniec armatury do uszczelki, 
aż zetknie się ze środkową odnogą 
uszczelki. UWAGA: sprawdzić, czy na obu 
końcach armatury żadna część uszczelki 
nie zachodzi na rowek.

4. ZAMONTOWAĆ OBUDOWY: 
zamontować obudowy na uszczelce. 
Sprawdzić, czy wypusty obudów 
zahaczyły się całkowicie w rowkach 
na obu armaturach.

5a. ZAMONTOWAĆ ŚRUBY/NAKRĘTKI: 
włożyć śruby i przykręcić nakrętki ręką do 
oporu. UWAGA: upewnić się, że owalne 
szyjki śrub zostały prawidłowo osadzone 
w otworach na śruby.

5b. DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: w celu 
ukończenia montażu wykonać kroki 
6 – 7 opisane na stronie 2.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA 
Z KLUCZA UDAROWEGO

 OSTRZEŻENIE
• Nakrętki należy dokręcać równomiernie, zmieniając strony aż 

do zetknięcia się metalowych p owierzchni zacisku śrubowego.

• Należy ZAPRZESTAĆ dokręcania nakrętek, jeśli wizualne wskazówki 
dotyczące montażu łączników, opisane w krokach 6 − 7 na stronie 2, 
wyglądają na spełnione.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie 
połączenia, a w efekcie poważne obrażenia ciała lub śmierć 
i zniszczenie mienia.

Klucze udarowe nie zapewniają monterowi bezpośredniego wyczucia momentu 
dokręcenia pozwalającego określić prawidłowe dokręcenie nakrętek. Ponieważ 
niektóre klucze udarowe zapewniają dużą moc, bardzo ważne jest poznanie 
narzędzia w celu uniknięcia uszkodzenia śrub lub zacisków podczas montażu. 
Należy zawsze wybrać klucz udarowy o odpowiednim rozmiarze i mocy 
i ZAPRZESTAĆ dokręcania nakrętek, jeśli wizualne wskazówki dotyczące 
montażu łącznika, opisane w krokach 6 − 7 na stronie 2, wyglądają 
na spełnione. W przypadku podejrzeń, że jakikolwiek osprzęt został 
nadmiernie dokręcony (o czym świadczy wygięcie lub pęknięcie śruby 
itp.), należy natychmiast wymienić cały zespół łącznika.

Jeśli akumulator jest wyczerpany lub jeśli klucz udarowy ma zbyt słabe zasilanie, 
należy użyć nowego klucza udarowego lub nowego akumulatora, aby wizualne 
wskazówki montażu łącznika opisane w krokach 6 − 7 na stronie 2 zostały 
spełnione. Wymagane jest przeprowadzenie kontroli wzrokowej każdego 
połączenia w celu upewnienia się co do właściwego montażu.

Należy przeprowadzić próbny montaż z wykorzystaniem klucza udarowego oraz 
użyć klucza dynamometrycznego w celu oceny przydatności klucza udarowego. 
Używając tej samej metody należy okresowo sprawdzać zespoły w całej 
instalacji.

W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej obsługi klucza udarowego należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Dodatkowo 
należy upewnić się, że używany jest właściwy rodzaj gniazd.

 OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do instrukcji dokręcania osprzętu może stać się 
przyczyną:

• obrażeń ciała lub śmierci.

• uszkodzenia lub złamania śrub;

• uszkodzenia lub złamania zacisków śrubowych lub uszkodzenia 
obudów;

• rozszczelnienia połączeń i uszkodzenia mienia;

• negatywnego wpływu na integralność instalacji;


