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N107 QuickVic™ Installation-Ready™ מחבר קשיח מסוג

 אזהרה

יש לקרוא ולהבין את כל ההוראות לפני ניסיון להתקין מוצרי צנרת של 	 
.Victaulic

יש לשחרר לחץ ולנקז נוזלים מהצנרת לפני התקנה, הסרה, התאמה או 	 
 Victaulic ביצוע פעולות תחזוקה במוצרי צנרת מתוצרת

יש להרכיב משקפי מגן, קסדה קשיחה ונעלי עבודה.	 
אי הקפדה על הוראות אלה עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה ונזק 

לרכוש.

N107 הוראות התקנה ראשונית של מחברים מסוג

אל תסיר את האומים/
ברגים לצורך הרכבת המחבר

אל תפרק את המחבר:   .1 
 107N המחברים הקשיחים מסוג

 QuickVic™ Installation-Ready™

בנויים כך שהמתקין לא צריך לפרק 
את הברגים והאומים לצורך ההתקנה. 
מבנה זה מפשט את תהליך ההתקנה 

בכך שהוא מאפשר למתקין להכניס 
ישירות את קצות הצינורות שנועדו 

לחיבור אל תוך המחבר.

בדוק את קצות הצינורות ואבזרי הצנרת המיועדים לחיבור: המשטח החיצוני   .2
של הצינור או אבזר הצנרת, בין החריץ לקצה הצינור או קצה האבזר חייב להיות 
חלק ללא שקעים, בליטות, תפרי ריתוך בולטים או שקועים וסימני ערגול על מנת 
להבטיח אטימה טובה ללא דליפות. יש להסיר שאריות שמן, גריז, צבע מתקלף, 
לכלוך שבבים וגרדים. יש לוודא שהקוטר החיצוני של חלקי הצינורות המיועדים 
לחיבור, מידות החריץ, וקוטר ההרחבה המכסימלי כתוצאה מהעירגול של קצה 
הצינור אינם חורגים מנתוני הסבולת המרבית המותרת כפי שפורסמו במפרט 

החירוץ העדכני של Victaulic הערה: האליפטיות המרבית המותרת של צינורות 
 ASTM A-999 ואבזרי צנרת המיועדים לחיבור צריכה לעמוד בדרישות של

ו-API 5L. ניסיון לבצע חיבור צינורות ואבזרי צנרת החורגים מהדרישות הללו 
יגרמו לקשיים בהרכבת המחבר.

סימון בצבע בהתאם 
לסוג האטם

3. בדיקת האטם: בדוק את האטם כדי לוודא שהוא מתאים ליישום המיועד. קוד 
הצבע מציין את סוג האטם. טבלה ובה מידע על קוד הצבעים השונים ניתן למצוא 

בקטלוג הכללי G-100 של Victaulic בפרק המדריך לבחירת אטמים 05.01.

 זהירות
יש להשתמש בחומר סיכה מתאים כדי למנוע צביטה או קריעה של האטם 	 

בזמן ההתקנה.
שימוש בחומר סיכה לא מתאים יגרום לבלאי מואץ של האטם וכתוצאה מכך 

לדליפה של החיבור העלולה לגרום נזק לרכוש.

מריחת חומר סיכה על האטם:   .4
מרח שכבה דקה של חומר סיכה 

מקורי של Victaulic או משחת 
סיליקון על שפתי האטימה בחלק 

 הפנימי של האטם
הערה: החלק החיצוני של האטם 

מגיע כשהוא מרוח כבר בחומר 
סיכה, כך שאין צורך להוציא את 

האטם מתוך גוף המחבר לשם 
 יישום נוסף של משחת סיכה

בהקף החיצוני.

 אזהרה
אין להשאיר מחבר N107 כשהוא מורכב 	 

חלקית. מחבר 107N המורכב חלקית מהווה 
סכנה והוא עלול ליפול או לפרוץ במהלך 

הבדיקה.
בעת הכנסת החלק המחורץ של הצינורות 	 

אל תוך המחבר יש להרחיק את הידיים 
מקצות הצינורות המיועדים לחיבור ומפתחי 

המחבר.
אי הקפדה על מילוי הוראות אלה עלולה לגרום 

לפציעה חמורה ו/או נזק לרכוש.

5. הרכבת המחבר: הכנס את קצות הצינורות המיועדים לחיבור אל תוך המחבר 
עד ליצירת מגע עם המחיצה המרכזית של האטם. יש לבצע בדיקה חזותית כדי 

לוודא שמדרגות המחבר נכנסות אל תוך החריצים שבצינורות. הערה: ניתן לסובב 
את המחבר כדי לוודא שהאטם מתיישב בצורה נכונה.

הערה: כאשר מרכיבים מחברים מסוג 107N על פקקי קצה יש להקפיד ולבדוק 
שהפקק נצמד בצורה מלאה למחיצה המרכזית של האטם יש להשתמש אך ורק 

 בפקקי קצה מס' 60 של Victaulic עם סימון ה-"EZ QV" בצד הפנימי.
 Victaulic ממליצה להשתמש באבזרי צנרת מקוריים מתוצרת Victaukic :הערה

 460-SS 'אין להשתמש בפקקי קצה מפלב"ם מס .Victaulic 107N עם מחברי
של Victaulic עם מצמדים מסוג 107N. עבור פקקי קצה מס' SS-460 יש 

להשתמש אך ורק עם מחברים קשיחים לצינורות פלב"ם מסוג 89.
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מחבר קשיח מסוג 107N QuickVic™ Installation-Ready™ / I-107N-HEB / הוראות התקנה

 אזהרה
במחברים קשיחים עם תושבות משופעות, יש להדק את האומים בצורה 	 

שווה ולסירוגין בשני צידיי המחבר עד ליצירת מגע של מתכת במתכת 
בין שני חצאי המחבר

במחברים קשיחים עם תושבות משופעות, התושבות צריכות להיות 	 
מוסטות זו כלפי זו באופן שווה.

בזמן הידוק האומים הרחק את הידיים מפתחי המחברים.	 
אי הקפדה על מילוי הוראות אלה עלולה לגרום לכשל החיבור, וכתוצאה 

מכך לגרימת מוות או לפציעה חמורה ונזק לרכוש.

הידוק האומים: הדק את האומים בצורה שווה ולסרוגין בשני הצדדים של   .6
 המחבר,עד ליצירת מגע של מתכת במתכת בין שני חצאי המחבר המשופעים.
ודא שהמדרגות בגוף המחבר נכנסות באופן מלא בתוך החריצים שבצינורות, 
ושנוצר היסט זהה של תושבות המחבר זו כלפי זו. כדי להבטיח חיבור קשיח, 

מומלץ ליצור היסטים שווים וחיוביים.

הערה

חשוב להדק את האומים בצורה שווה ולסירוגין בשני הצדדים של 	 
המחבר, על מנת למנוע צביטה של האטם.

ניתן להשתמש במברגת אימפקט או במפתח ברגים בעל בוקסה עמוקה 	 
כדי להדק את תושבות המחבר עד להשגת מגע מלא )מתכת למתכת(.

 עיין במידע שימושי למחבר מסוג N107 והנחיות שימוש במפתח 	 
אימפקט.

N107 מידע  שימושי למחבר מסוג

מפתח/ בוקסהגודל האוםגודל

גודל נומינלי
אינצ'ים או מ"מ

קוטר חיצוני של 
הצינור

אינצ'ים/מ"מ
אינצ'ים
מטרי

אינצ'ים
מ"מ

4 – 24,500 – 2,375½⅞
114,3 – 60,3M1222

⅞½3,000 – 76,14,250 – 108,0 מ"מ
108,0 – 76,1M1222

1⁄16 1⅝5,250 – 76,16,500 – 108,0 מ"מ
165,1 – 133,0M1627

6 – 56,625 – 5.563⅝1 1⁄16
168,3 – 141,3M1627

¼ 1¾216,38,515 מ"מ
216,3M2032

88,625¾1 ¼
219,1M2032

12 – 1012,750 – 10,750⅞1 7⁄16
323,9 – 273,0M2236

תקין

לא תקין

בצע בדיקה חזותית של תושבות המחבר בכל חיבור כדי לוודא שנוצר מגע   .7
הדוק בין התושבות )מתכת למתכת( לכל אורך שפת התושבת וכן היסט זהה 

בין התושבות.

 אזהרה
חשוב מאד לבצע בדיקה חזותית של כל חיבור.	 
חובה לתקן חיבורים שלא הורכבו בצורה נכונה לפני הכנסת המערכת 	 

לשירות.
אי הקפדה על מילוי  הוראות אלה עלולה לגרום לכשל החיבור, וכתוצאה 

מכך לגרימת מוות או לפציעה חמורה ונזק לרכוש.

 לא תקין תקין

חיבור שהורכב בצורה 
תקינה

היסט חיובי ומגע הדוק 
בין תושבות המחבר 

)המצב המועדף(

חיבור שהורכב בצורה 
תקינה

היסט מועט ומגע בין 
תושבות המחבר

חיבור שהורכב בצורה 
לא תקינה

היסט שלילי

חיבור שהורכב בצורה 
לא תקינה

רווח בין תושבות 
המחברים

היסט "שלילי" בין תושבות המחבר יכול להיווצר כאשר לא מהדקים את 	 
האומים בצורה שווה, כך שבצד אחד נוצר הידוק יתר ואילו בצד השני 
ההידוק אינו מספיק. בנוסף, היסטים "שליליים" יכולים להיווצר כאשר 

שני האומים לא הודקו במידה מספקת.
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107N הוראות התקנה חוזרת של מחברים מסוג

 אזהרה

לפני ניסיון לפרק מחברים, וודא שהלחץ במערכת 	 
שוחרר ושהמערכת נוקזה מנוזלים בצורה מלאה.
אי הקפדה על הוראות אלה עלולה לגרום למוות או 

לפציעה חמורה ונזק לרכוש.

לפני ניסיון לפרק מחברים, וודא שהלחץ במערכת שוחרר ושהמערכת נוקזה   .1
מנוזלים בצורה מלאה.

בצע את שלבים 2 – 3 בסעיף "הוראות התקנה ראשונית של מחברים מסוג   .2
107N". בדוק את מצב האטם כדי לוודא שלא נגרם לו נזק או בלאי. אם נגרם נזק 

.Victaulic או בלאי, החלף את האטם באטם מאותו סוג, חדש ומקורי של

 זהירות
יש להשתמש בחומר סיכה מתאים כדי למנוע צביטה או קריעה של האטם 	 

בזמן ההתקנה החוזרת.
שימוש בחומר סיכה לא מתאים יגרום לבלאי מואץ של האטם וכתוצאה מכך 

לדליפה של החיבור העלולה לגרום נזק לרכוש.

בעת התקנה חוזרת של מחברים מסוג 107N יש למרוח חומר סיכה על   .3
האטם: מרח שכבה דקה של חומר סיכה מקורי של Victaulic או משחת סיליקון 

על שפתי האטימה ועל החלק החיצוני. לאחר שהיה בשימוש, ייתכן שהמשטח 
החיצוני של האטם יקבל גוון לבן עמום – זוהי תופעה רגילה.

הערה

ניתן לבצע התקנה חוזרת של מחברים מסוג 107N באחת 
משתי שיטות.

שיטה 1 להתקנה חוזרת: ניתן להרכיב את המחבר במצב "מוכן 	 
להתקנה". לשם כך, יש להתקין את האטם בתוך גוף המחבר, ולאחר מכן 

להכניס את הברגים ולהבריג אום על כל בורג עד שניתן לראות 2 – 3 
תבריגים בולטים מעל האומים )ראה איור לעיל(. אם בוחרים בשיטה זו, 
יש לבצע את שלבים 1 – 3 לעיל יחד עם שלבים 5  – 7 בעמודים 1 ו-2.

או
שיטה 2 להתקנה חוזרת: ניתן להרכיב את האטם ואת שני החלקים של 	 

גוף המחבר על קצות הצינורות בהתאם להנחיות בשלבים 1  – 3 לעיל, 
יחד עם שלבים 2  – 7 בעמודה הבאה.

שיטה 2 להתקנה חוזרת
 "107N 1. ודא שכל השלבים בסעיף "הוראות התקנה חוזרת של מחברים מסוג

בוצעו במלואם.

קצה הצינור

המחיצה 
המרכזית של 

האטם

התקנת האטם: הכנס את הקצה המחורץ של קצה צינור אחד אל תוך האטם   .2
עד שנוצר מגע עם המחיצה המרכזית של האטם.

חיבור קצות הצינורות המיועדים לחיבור: יישר את שני קצות הצינורות   .3
המיועדים לחיבור זה מול זה. הכנס את הקצה המחורץ של הצינור השני אל תוך 

האטם עד שנוצר מגע עם המחיצה המרכזית של האטם. הערה: ודא כי שום חלק 
של האטם לא נכנס אל תוך החריץ באחד מקצות הצינורות.

כדי לפשט את ההתקנה החוזרת: ניתן להכניס בורג אחד אל שני חלקי   .4
המחבר ולהבריג את האום בצורה רופפת כדי שניתן יהיה לסובב את שני חלקי 

המחבר זה לעומת זה. הערה: יש לשחרר את האום עד שהוא מגיע לאותו גובה 
עם הבורג, ולא יותר.
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QUICKVIC ,VICTAULIC, ו-INSTALLATION-READY הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של חברת VICTAULIC ו/או של הישויות המסונפות אליה 
בארה"ב ו/או בארצות אחרות.        VICTAULIC COMPANY 2015 ©.        כל הזכויות שמורות.

התקנת גוף המחבר: התקן את 2 חצאי המחבר על האטם. ודא שמדרגות   .5
המחבר על שני חלקי גוף המצמד נכנסות בהתאמה לחריצי הצינורות המחוברים.

התקנת הבורג השני: התקן את הבורג השני, ובצע הידוק ידני של האום.   .6
הערה: ודא שהצוואר האליפטי של כל בורג יושב היטב בתוך חור המחבר.

הידוק האומים: בצע את השלבים 6 – 7 בסעיף "הוראות התקנה ראשונית של   .7
מחברים מסוג 107N" כדי לסיים את ההרכבה.

הנחיות לשימוש במברגת אימפקט

 אזהרה

חשוב להדק את האומים בצורה שווה על-ידי הידוק בשני הצדדים 	 
לסירוגין עד ליצירת מגע מתכת למתכת בין תושבות המחברים.

במחברים קשיחים עם תושבות משופעות, התושבות צריכות להיות 	 
מוסטות זו כלפי זו באופן שווה.

אין להמשיך את פעולת ההידוק של האומים לאחר שזיהית סימנים 	 
להתקנה לקויה.

אי הקפדה על הוראות אלה עלולה לגרום לצביטה של האטם ונזק למצמד, 
וכתוצאה מכך לכשל החיבור, פציעה חמורה ונזק לרכוש.

מברגת אימפקט מאופיינת במהירות סיבוב גבוהה. על כן, על המתקין להקפיד על 
הידוק שווה של האומים לסירוגין עד להשגת הצמדה מלאה של תושבות המחבר. 

למידע מלא על דרישות ההתקנה, יש לעיין תמיד בהוראות ההתקנה לאביזר 
הספציפי.

מברגות אימפקט לא מעניקות תחושת הידוק אמיתית כמו זו של מפתח ברגים 
ידני, כך שקשה לחוש את מידת ההידוק של האום. יש מברגות אימפקט בעלות 
מומנט סגירה גבוה, ולכן חשוב להכיר את אופן פעולת המברגה כדי למנוע נזק 

או שבר של הברגים או של תושבות המחבר במהלך ההתקנה. אין להמשיך את 
פעולת הידוק האומים לאחר שזיהית סימנים להתקנה לקויה.

במקרה שסוללת המברגה חלשה או שהמברגה חלשה מדי, יש להחליף את 
הסוללה או את המברגה עצמה כדי לבצע התקנה נכונה בהתאם להנחיות שפורטו 

בדפי הוראות אלה.

בצע התקנות ניסיון עם מברגת האימפקט, ובדוק באמצעות מפתח ברגים או 
מפתח מומנט את מידת הידוק הברגים, כדי להעריך את יכולת המברגה לבצע את 

העבודה. באותה שיטה, בדוק מדי פעם את הידוק האומים בכל המערכת.

למידע על שימוש בטוח ונכון במברגות אימפקט, עיין תמיד בהוראות ההפעלה 
של היצרן. בנוסף, בדוק שנעשה שימוש בבוקסות אימפקט המתאימות להתקנת 

המחברים.

 אזהרה

אי הקפדה על ההוראות להידוק מחברים עלולה לגרום:
לשבר של ברגים	 
לנזק או שבר של גוף או תושבות המחבר.	 
לדליפה של חיבור הצינורות	 

http://victaulic.com

