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Pevná spojka Style 109 FireLock™ Installation-Ready™

POKYNY PRO PRVNÍ INSTALACI SPOJEK STYLE 109

PŘI PRVNÍ MONTÁŽI 
NEODSTRAŇUJTE 

MATICI/ŠROUB/SPOJO  

1. SPOJKU NEDEMONTUJTE: 
Pevné spojky Style 109 FireLock™ 
Installation-Ready™ jsou zkonstruovány 
tak, aby instalatér nemusel při montáži 
odstraňovat šroub, matici nebo spojovací 
článek. Tato konstrukce usnadňuje 
montáž, protože umožňuje instalatérovi 
přímo vložit drážkované konce 
spojovaných prvků do spojky.

2. ZKONTROLUJTE KONCE SPOJOVANÝCH PRVKŮ: Chcete-li dosáhnout 
hermetického utěsnění, musí být vnější povrch spojovaných prvků mezi drážkou 
a konci spojovaných prvků celkově bez vrubů, výstupků, anomálií svarů a 
označení trubek. Veškerý olej, mastnota, nepřilnavý nátěr, nečistoty a piliny 
vzniklé při řezání musejí být odstraněny. 
Vnější průměr spojovaného prvku (OD), rozměry drážky a maximální 
přípustný průměr rozšíření spojovaného prvku nesmějí přesáhnout 
tolerance uvedené v aktuálních specifikacích drážkování Victaulic Original 
Groove System (OGS), dokument 25.01, který lze stáhnout z webové 
stránky victaulic.com.

OZNÁMENÍ
• Společnost Victaulic nedoporučuje používat u potrubí s těsněním 

Victaulic žádné trubky svařované na tupo ve velikostech 
NPS 2" | DN150 a menších. To zahrnuje kromě jiného trubku ASTM A53 
typu F.

Třída materiálu 
Značka 

3. ZKONTROLUJTE TĚSNĚNÍ: Zkontrolujte 
těsnění a ujistěte se, že je vhodné 
k zamýšlenému účelu. Barevné kódové 
značení určuje třídu materiálu. Podívejte 
se do tabulky barevných kódů 
v dokumentu společnosti Victaulic 
05.01,  který je možné stáhnout 
z webové stránky victaulic.com, a do 
„OZNÁMENÍ“ na následující straně, 
kde jsou uvedeny důležité informace 
o plochých těsněních.

 UPOZORNĚNÍ
• Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v „POZNÁMCE“ na 

následující straně, naneste tenkou vrstvu kompatibilního maziva 
pouze na těsnící břity plochého těsnění, aby se zabránilo jejich 
skřípnutí, shrnutí nebo roztržení během montáže.

• NEPOUŽÍVEJTE nadbytečné mazivo na těsnicí břit těsnění.

Použití nekompatibilního maziva může způsobit poškození plochého 
těsnění, což povede k netěsnosti spoje a škodě na majetku.

3a. Pokud jsou splněny všechny 
podmínky uvedené v „POZNÁMCE“ na 
následující straně, naneste tenkou vrstvu 
kompatibilního maziva pouze na těsnící 
břity plochého těsnění. Viz níže uvedená 
tabulka „Kompatibilita maziv pro těsnění“.

 VAROVÁNÍ

• Před zahájením montáže jakéhokoli výrobku značky Victaulic si přečtěte celý návod a ujistěte se, 
že rozumíte všem pokynům.

• Těsně před začátkem montáže, demontáže, seřízení nebo údržby jakýchkoli výrobků značky Victaulic 
vždy zkontrolujte, zda je potrubní soustava úplně odtlakována a vypuštěna.ZPřed instalací, demontáží, 
seřizováním nebo údržbou jakýchkoli výrobků společnosti Victaulic se ujistěte, že jsou identifikována 
všechna zařízení, větve nebo části potrubí, které mohly být izolovány pro testování nebo kvůli uzavření 
ventilů/nastavení polohy, odtlakovány a vypuštěny.

• Používejte ochranné brýle, přilbu a pracovní obuv.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt či těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.     

• Pevné spojky Style 109 Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ se musí používat pouze v požárních rozvodných systémech, které jsou navržené 
a nainstalované podle aktuálních platných norem asociace National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R atd.) nebo ekvivalentních norem 
v souladu s platnými stavebními a požárními předpisy. Tyto normy a předpisy obsahují důležité informace týkající se ochrany systémů před teplotami 
pod bodem mrazu, korozí, mechanickým poškozením apod.

• Tyto pokyny pro montáž jsou určeny pro zkušené a vyškolené instalatéry. Instalatér musí chápat, jak se výrobek používá a proč byl určen pro 
konkrétní účel.

• Instalatér musí chápat běžné průmyslové bezpečnostní normy a potenciální následky nesprávné montáže výrobku.
Nedodržení montážních požadavků, místních a národních předpisů a norem může narušit integritu a způsobit selhání systému, které by mohlo mít za 
následek smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob a škody na majetku.

Kompatibilita maziv pro těsnění
Následující doporučení platí pro uvedené materiály těsnění. Komerční maziva mohou obsahovat více složek. Vždy dodržujte doporučení výrobce maziva pro 
kompatibilitu materiálu.

Maziva 
Victaulic

Roztoky na 
bázi mýdla Glycerin

Silikonový  
mazací tuk

Silikonový  
sprej

Kukuřičný  
olej

Sójový  
olej

Uhlovodíkové 
oleje

Mazací tuky 
na ropné bázi

Kompatibilní 
s těsněním  

EPDM ?
Ano Ano Ano Ano Nedoporučuje 

se
Nedoporučuje 

se
Nedoporučuje 

se
Nedoporučuje 

se
Nedoporučuje 

se
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I-109-CZE / Style 109 FireLock™ Installation-Ready™ Tuhá spojka / Pokyny k instalaci

POZNÁMKA
• Těsnění pro spojky provedení 109 jsou namazané předem. Další mazání není nutné v případě první montáže zavodněných potrubních soustav, 

které se provádějí nebo nepřetržitě fungují při teplotách vyšších než 0 °F/–18 °C.

Doplňkové mazání se vyžaduje pouze v případě, kdy dojde k některé z následujících podmínek. Naneste tenkou vrstvu kompatibilního maziva na 
těsnicí břity plochého těsnění, jak je uvedeno v kroku 3a na předchozí straně. Není nutné vyjímat ploché těsnění z tělesa spojky kvůli nanesení 
maziva na břity plochého těsnění.

• Pokud je teplota při montáži nebo při nepřetržitém provozu nižší než 0 °F/–18 °C.

• Pokud bylo těsnění vystaveno před montáží působení kapalin.

• Pokud má povrch těsnění tmavě černý nebo lesklý vzhled

• Pokud bylo těsnění namontováno do suché potrubní soustavy.

• Pokud byla soustava před zavodněním testována tlakovým vzduchem.

• Pokud bylo těsnění použito v předchozí instalaci.

Promazaná těsnění nezlepší těsnicí schopnosti v případě nepříznivého stavu spojovaných prvků. Stav spojovaných prvků a přípravy musí odpovídat 
požadavkům uvedeným v těchto pokynech pro montáž výrobku (viz krok 2 na předchozí straně).

 VAROVÁNÍ

• Nikdy neponechávejte spojku Style 109 částečně instalovanou na koncích spojovacích prvků. SPOJOVACÍ SOUČÁSTI VŽDY 
OKAMŽITĚ DOTÁHNĚTE PODLE TOHOTO NÁVODU. Pouze částečně  sestavená spojka je nebezpečná, protože ji můžete během 
montáže upustit nebo může upadnout a pak může při zkoušce prasknout.

• Při vkládání drážkovaných konců spojovacích prvků do spojky nepřibližujte ruce ke koncům spojovaných prvků a otvorům spojky.

• Během dotahování nepřibližujte ruce k otvorům spojky.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt či těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.

4. MONTÁŽ SPOJE: Spoj sestavte vložením drážkovaného konce spojovaného prvku 
do příslušného otvoru spojky. Konce drážkovaných spojovaných prvků se musejí 
vložit do spojky tak, aby došlo ke kontaktu se středním žebrem plochého těsnění.

Je třeba vizuálně zkontrolovat, zda klíny spojky lícují s drážkou v každém spojovaném 
prvku a zda je ploché těsnění řádně usazeno. POZNÁMKA: Spojka se může otočit 
tak, aby bylo možné zkontrolovat, zda je ploché těsnění řádně usazeno na koncích 
spojovaných prvků a v těle spojky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽITÍ SPOJEK STYLE 109 S KONCOVÝMI KRYTKAMI A FITINKAMI:

 VAROVÁNÍ
• Vždy si přečtěte a dodržuje pokyny I-ENDCAP, které lze stáhnout z webové stránky victaulic.com.

Nedodržení pokynů I-ENDCAP může způsobit smrt či těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.

• Při montáži spojek provedení 109 na koncové uzávěry dbejte zvláště na to, aby koncový uzávěr dokonale dosedl na střední žebro těsnění.

• Používejte pouze koncové uzávěry Victaulic FireLock č. 006 s označením „EZ“ na vnitřní straně nebo koncové uzávěry Victaulic s označením „QV“ nebo „EZ QV“ 
na vnitřní straně.

• Při práci s koncovými krytkami se vždy ujistěte, že jsou identifikována všechna zařízení, větve nebo části potrubí, které mohly být izolovány pro testování nebo 
kvůli uzavření ventilů/nastavení polohy, odtlakovány a vypuštěny.

• Společnost Victaulic doporučuje se spojkami Style 109 používat armatury značky Victaulic.

 VAROVÁNÍ
• Matici dotahujte, dokud na podkladcích šroubů nedojde ke kontaktu kovu s kovem, jak je uvedeno v krocích 5 a 6 na následující straně.
• Spojovací součásti spojky NEPŘETÁHNĚTE.

Nedodržení pokynů k dotahování spojovacích dílů může způsobit:
• Újmu na zdraví nebo smrt
• Poškození nebo prasknutí šroubu
• Poškození nebo prasknutí podložek šroubů nebo prasknutí spojky
• Netěsnost spoje a škody na majetku
• Negativní dopad na integritu systému
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OZNÁMENÍ

Kontakt mezi kovem a kovovou 
podložkou šroubu je nutný po 

obvodu podložky šrouby 
(přibližně mezi dvěma sadami 

indikačních šipek)   

Indikační šipky 

• K dosažení kontaktu kovu s kovem na podkladcích šroubů je možné 
použít rázový dotahovák nebo standardní nástrčný klíč s hlubokou 
nástrčnou hlavicí.

• Další informace naleznete v sekcích „Pokyny k použití rázového 
dotahováku“ a „Výběr rázového dotahováku“.

5. UTAŽENÍ MATICE: Pomocí rázového nástroje nebo standardního nástrčného klíče s 11/16palcovým (pro palcové matice) / 17 mm (pro metrické matice) hlubokou 
jamku dotáhněte matici, dokud nedojde ke kontaktu kov na kov po obvodu podložky šroubu (přibližně mezi dvěma sadami šipek, které jsou odlity na tělesech). 
Zkontrolujte, zda oválný krk šroubu sedí správně v otvoru pro šroub. NEPOKRAČUJTE v dotahování matice po splnění požadavků na vizuální kontrolu, které jsou uvedeny 
níže. Máte-li podezření, že nějaká součást byla dotažena nadměrně (to lze pozorovat dle ohybu, výdutě matice na rozhraní se šroubem, nebo poškození 
podložky šroubu atd.), je nutné celou sestavu spojky ihned vyměnit.Viz oddíly „Pokyny k používání nástroje pro rázy“ a „Výběr nástroje pro rázy“.

SPRÁVNĚ

OVÁLNÝ KRČEK ŠROUBU  
JE ŘÁDNĚ USAZEN

ŠPATNĚ

OVÁLNÝ KRČEK ŠROUBU  
NENÍ ŘÁDNĚ USAZEN

 VAROVÁNÍ
• Vyžaduje se vizuální kontrola každého spoje.

• Nesprávně smontované spoje musejí být opraveny před uvedením soustavy do 
provozu nebo zkouškou.

• Jakékoliv součásti, které vykazují fyzické poškození v důsledku nesprávné montáže, 
je nutné vyměnit před testováním nebo uvedením systému do provozu.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit selhání spoje, což by mohlo způsobit smrt 
nebo újmu na zdraví a škody na majetku.

Zde se bude 
nacházet mezera

SPRÁV

Kontaktu podložky šroubu kov na 
kov je třeba dosáhnout přibližně 

mezi dvěma sadami šipek

Zde se bude 
nacházet mezera

SPRÁV

ŠPAT

ŠPAT

6. Vizuálně zkontrolujte podložky šroubů na každém kloubu, abyste ověřili, že je dosaženo kontaktu kov na kov po obvodu podložky šroubů (přibližně 
mezi dvěma sadami indikátorových šipek, které jsou vhozeny do pouzder), v souladu s krokem 5.
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POŽADAVKY NA PODEPŘENÍ TRUBKY BĚHEM MONTÁŽE SOUSTAVY
Spojky Style 109 vyžadují podepření potrubí během montáže potrubní soustavy, aby se zabránilo poškození spojek nebo spojů, což by mohlo snížit nebo eliminovat 
tuhost dokončené sestavy. Níže jsou uvedeny maximální přípustné délky přečnívání trubky. Přečnívající trubka delší než je zde uvedeno musí být podepřeny podle 
části „Rozteč závěsů pevné soustavy“ v příručce pro montáž I-100 společnosti Victaulic.

PODPĚRA

KOLENO

PLNĚ PODEPŘENÉ 

PODPĚRA

6 stop
1,8 metru

SPOJKY

PODPĚRA

PODPĚRA

SPOJKA

6 stop
1,8 metru

PODPĚRA

PODPĚRA

T-KUS

6 stop
1,8 metru

PODPĚRA

PODPĚRA
SPOJKA

SPOJKY
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POKYNY PRO OPAKOVANOU MONTÁŽ SPOJEK PROVEDENÍ 109

 VAROVÁNÍ
• Těsně před začátkem montáže, demontáže, seřízení nebo údržby jakýchkoli výrobků značky Victaulic vždy zkontrolujte, 

zda je potrubní soustava úplně odtlakována a vypuštěna.

• Před instalací, demontáží, seřizováním nebo údržbou jakýchkoli výrobků společnosti Victaulic se ujistěte, že jsou identifikována 
všechna zařízení, větve nebo části potrubí, které mohly být izolovány pro testování nebo kvůli uzavření ventilů/nastavení polohy, 
odtlakovány a vypuštěny.

 Nedodržení tohoto pokynu může způsobit smrt nebo těžké zranění osob a hmotnou škodu.

1. Před demontáží jakékoli  spojky zkontrolujte, zda je systém dokonale odtlakován a vypuštěn.

2. Povolte matici sestavy spojky, aby bylo možné spojku demontovat z konců spojovaných prvků.

3. Demontujte matici, šroub, ploché těsnění a spojovací článek z těl spojky. Zkontrolujte, zda nejsou nějaké prvky poškozené nebo opotřebované. Pokud zjistíte, 
že došlo k poškození nebo opotřebování, použijte novou sestavu spojky Victaulic.

4. Zkontrolujte dosedající konce součásti, jak je popsáno v kroku 2 na straně 1.

 UPOZORNĚNÍ
• Je třeba použít tenkou vrstvu kompatibilního maziva, aby se zabránilo skřípnutí/roztržení plochého těsnění během montáže.

• NEPOUŽÍVEJTE nadbytečné mazivo na těsnicí břit těsnění a vnějšej.

Použití nekompatibilního maziva může způsobit poškození plochého těsnění, což povede k netěsnosti spoje a škodě na majetku.

5. PŘED OPAKOVANOU MONTÁŽÍ SPOJEK STYLE 109 PROMAŽTE PLOCHÉ 
TĚSNĚNÍ: Naneste tenkou vrstvu kompatibilního maziva na těsnící břity a vnější 
povrch plochého těsnění. Viz uvedená tabulka „Kompatibilita maziv pro těsnění“ 
na straně 1.

6. INSTALACE TĚSNĚNÍ DO PRVNÍHO TĚLA SPOJKY: Těsnění namontujte do jednoho z těl. Zkontrolujte, zda je ploché 
těsnění v drážce těla řádně usazeno.

7. INSTALACE DRUHÉHO TĚLA SPOJKY A SPOJOVACÍHO ČLÁNKU: Namontujte druhé tělo spojky. Zkontrolujte, 
zda je ploché těsnění řádně usazeno v drážkách těl. Umístěte spojovací článek na těla podle obrázku vlevo.

8. NAMONTUJTE ŠROUB A MATICI: Namontujte šroub a rukou na něj našroubujte matici. POZNÁMKA: Zkontrolujte, 
zda oválný krk šroubu sedí správně v otvoru pro šroub. Matici úplně NEDOTAHUJTE. Podložky šroubu musí být nastaveny 
tak, aby při opakované instalaci spojky vznikla mezera. Matice by měla být v jedné rovině s horní stranou šroubu, 
aby vznikla odpovídající mezera.

9. Postupujte podle kroků 4 až 6 na straně 2 až 3 a dokončete montáž.
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POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ NÁRAZOVÝCH NÁSTROJŮ

OZNÁMENÍ
• Tyto pokyny platí pro spoje, které vyžadují kontakt kovu s kovovou podložkou šroubu bez stanoveného montážního momentu.

• Tyto pokyny platí pouze pro nemazané, pozinkované kování z uhlíkové oceli.

• Tyto pokyny se týkají pouze výrobků používaných na kovovém potrubí.

Rázové nástroje neposkytují montážní firmě přímý "cit pro klíč" k posouzení krouticího momentu matice. Vzhledem k tomu, že některá rázová nářadí jsou schopna 
vysokých výstupních otáček a krouticího momentu, je důležité se s rázovým nářadím dobře seznámit, aby nedošlo k přeřazení a/nebo nadměrnému krouticímu 
momentu, který může při montáži poškodit nebo zlomit šrouby nebo podložky šroubů spojky.

 VAROVÁNÍ
• NEPŘEKRAČUJTE hodnoty "maximálního přípustného krouticího momentu šroubu" uvedené v tabulce na této straně pro příslušnou velikost  

šroubu/matic.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit selhání spoje, což způsobí poškození majetku, těžké zranění nebo smrt.

Sestavte spojky podle příslušných pokynů pro montáži Victaulic. Naskenujte kód QR, který je k dispozici, a zobrazte seznam pokynů 
pro montáž produktu, které lze stáhnout na adrese victaulic.com.

Pokračujte v dotahování matic do dosažení požadavků vizuální kontroly pro instalaci. Ověření správného provedení spoje vyžaduje vizuální kontrolu 
každého spoje. Pro spojky s úhlovou podložkou šroubu: U spojek s úhlovou podložkou šroubu musí existovat stejné a kladné nebo neutrální 
posuny.

Během montáže nesmí dotahovací moment překročit hodnoty „maximálního přípustného dotahovacího momentu šroubů“ uvedené v tabulce na této 
straně pro příslušnou velikost šroubu/matice. Podmínky, které mohou vést k nadměrnému posunutí a/nebo nadměrnému dotažení šroubu zahrnují 
kromě jiného následující:

• Rázový dotahovák nesprávné velikosti – viz část „Výběr rázového dotahováku“ na následující straně.

• Nerovnoměrné dotahování spojovacího materiálu – u spojek obsahujících dva nebo více šroubů musí být matice dotahovány rovnoměrně střídaváním stran, 
dokud není dosaženo požadavků vizuální kontroly konkrétní spojky.

• Nadměrné posunutí úhlové podložky šroubu – nadměrné posunutí úhlové podložky šroubu vede k posunu, který zabraňuje kontaktu „kov na kov“ 
a rovnoměrnému, kladnému nebo neutrálnímu posunu na protější šikmé podložce šroubu. K tomu dochází, když spojovací součásti nejsou dotaženy rovnoměrně 
střídaáním stran. Pokus o dotažení spojovacích součástí na jedné straně, zatímco druhá strana je nadměrně posunuta, znamená nesprávnou montáž a výsledkem 
bude dotahovací moment šroubu, který překračuje hodnoty „maximálního přípustného dotahovacího momentu šroubu“ uvedené v tabulce na této straně. 
Budete-li pokračovat v dotahování spojovacího materiálu ve snaze dosáhnout kontaktu podložky šroubu s kovem druhé podložky šroubu, dojde k poruše spoje, 
což způsobí poškození majetku, těžké zranění nebo smrt. U nadměrně posunutých spojů musí být spojovací materiál pro úhlové podložky šroubu uvolněn a poté 
znovu dotažen, aby bylo dosaženo stejných a kladných nebo neutrálních posunů u obou úhlových podložek šroubu.

• Rozměry konců trubek s drážkami mimo specifikaci (zejména velké průměry a průměry mimo specifikaci „C“) – pokud není dosaženo správné montáže 
dle vizuálního posouzení, demontujte spojku a ověřte, zda jsou všechny rozměry konců trubek s drážkami v rozsahu specifikací Victaulic. Pokud rozměry konce 
trubky s drážkou nejsou v souladu se specifikacemi Victaulic, přepracujte konce trubky podle všech pokynů v příručce k obsluze a údržbě příslušného nástroje 
pro přípravu trubky.

• Pokračující dotahování matic po dosažení požadavků vizuální kontroly na instalaci – po dosažení požadavků na vizuální kontrolu matice NADÁLE 
NEDOTAHUJTE. Pokračování v utahování hardwaru po dosažení řádných požadavků na vizuální kontrolu může způsobit selhání kloubu, což může mít za následek 
poškození majetku, vážné zranění osob nebo smrt. Kromě toho může pokračující utahování způsobit nadměrné namáhání, které ohrožuje dlouhodobou integritu 
šroubů a může způsobit selhání kloubu, což může mít za následek škody na majetku, vážné zranění osob nebo smrt. Dodatečný točivý moment šroubů nezajistí 
lepší instalaci; točivý moment šroubů, který překračuje hodnoty "maximálního přípustného točivého momentu šroubů" uvedené v tabulce na této straně, by mohl 
při instalaci poškodit nebo zlomit šrouby a/nebo podložky šroubů spojky.

•  Skřípnuté těsnění – skřípnuté těsnění může znemožnit splnění správných požadavků vizuální kontroly. Spojka se demontuje a zkontroluje, zda není těsnění 
skřípnuté. Pokud je těsnění skřípnuté, použije se nová spojovací sestava.

• Spojka nebyla sestavena podle těchto pokynů pro montáž – dodržení těchto montážních pokynů pomůže zabránit podmínkám uvedeným výše v tomto 
dokumentu. 

Máte-li podezření, že nějaká součást byla dotažena nadměrně (to lze pozorovat dle ohybu, výdutě matice na rozhraní se šroubem, nebo poškození 
podložky šroubu atd.), je nutné celou sestavu spojky ihned vyměnit.

  Maximální přípustný dotahovací moment šroubu

Velikost šroubu/matice Maximální přípustný  
dotahovací moment 

šroubu*

Velikost šroubu/matice Maximální přípustný  
dotahovací moment  

šroubu*
v palcích 
(coulech)

metrický  
závit

v palcích 
(coulech)

metrický  
závit

5/16 – 15 ft-lbs 5/8 M16 235 ft-lbs
20 N•m 319 N•m

3/8† M10 55 ft-lbs 3/4 M20 425 ft-lbs
75 N•m 576 N•m

7/16‡ M11 100 ft-lbs 7/8 M22 675 ft-lbs
136 N•m 915 N•m

1/2 M12 135 ft-lbs 1 M24 875 ft-lbs
183 N•m 1186 N•m

  ** Maximální povolené hodnoty dotahovacího momentu šroubu byly odvozeny ze skutečných zkušebních údajů  
  † U certifikace VdS pro šrouby 3/8"/ M10 je točivý moment šroubu 55 ft-lbs/75 N•m. 
  ‡ U certifikace VdS pro šrouby 7/16"/M11 je dotahovací moment šroubu 75 ft-lbs/102 N•m.

Pokračuje na další straně
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VÝBĚR RÁZOVÉHO DOTAHOVÁKU
Pro zajištění správné instalace v souladu s příslušnými pokyny k instalaci spojky je nutný vhodný výběr rázového dotahováku. Nesprávná volba rázového dotahováku 
může způsobit nesprávné sestavení spojky a poškození, což následně způsobí poškození majetku, těžké zranění nebo smrt.

Chcete-li určit vhodnost rázového dotahováku, proveďte zkušební montáž pomocí standardního nástrčného klíče nebo momentového klíče. Tyto zkušební sestavy 
spojek musí splňovat vizuální požadavky na instalaci konkrétní spojky. Po splnění vizuálních požadavků na instalaci změřte dotahovací moment působící na každou 
matici momentovým klíčem. Pomocí naměřené hodnoty momentu vyberte rázový dotahovák s nastavením výstupního momentu nebo výstupním momentem, 
který odpovídá naměřené hodnotě, ale nepřesahuje hodnoty „maximálního přípustného dotahovacího momentu šroubů“ uvedené v tabulce na předchozí straně.

Výběr rázového dotahováku:

Rázové dotahováky s jedním výstupním momentem – výběr rázového nástroje s výstupním momentem podstatně vyšším, než je požadovaný moment pro 
instalaci, může vést k poškození spojovacího materiálu a/nebo spojky v důsledku možnosti nadměrného dotahovacího momentu spojovacího materiálu. Za žádných 
okolností nesmí být rázový dotahovák vybrán pro použití, jehož nastavení výstupního momentu překračuje hodnoty „maximálního přípustného dotahovacího 
momentu šroubu“ uvedené v tabulce na předchozí straně.

Rázové dotahováky s vícenásobným nastavením výstupního momentu – pokud je vybrán rázový dotahovák s vícenásobným nastavením výstupního momentu, 
musí mít rázový dotahovák alespoň jedno nastavení momentu, které splňuje výše uvedené požadavky pro „rázový nástroj s jedním výstupním momentem“.

Použití rázových dotahováků s nadměrným výstupním momentem způsobuje montérovi potíže v důsledku nezvládnutelné rychlosti otáčení a výkonu nástroje. 
Stejným způsobem periodicky kontrolujte dotahovací moment sestavy matice/šroubu v průběhu montáže systému.

Pokyny, jak bezpečně a správně používat rázové dotahováky, vždy naleznete v jejich návodech k použití vydaných výrobcem. Dále si ověřte, že se při montáži spojek 
používají správné vysoce odolné hlavice.

 VAROVÁNÍ
Nedodržení pokynů pro nástroje na dotahování může způsobit:
• Poškození nebo prasknutí šroubu
• Poškození nebo prasknutí podložek šroubu nebo prasknutí těl spojky
• Netěsnost spoje a škody na majetku
• Negativní dopad na integritu systému
• Újmu na zdraví nebo smrt
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Úplné kontaktní informace naleznete na webových stránkách victaulic.com
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