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I-109-HEB הוראות התקנה

REV_E

FireLock™ Installation-Ready™  מחבר קשיח מסוג

הנחיות להתקנה הראשונית של  מחברים מסוג 109

אל תסיר את 
האום/בורג/טבעת החיבור 

לצורך התקנה ראשונית

1. אל תפרק את המחבר: מחברים 
 FireLock™ 109 קשיחים מסוג

™Installation-Ready מתוכננים 
כך שהמתקין לא צריך להסיר את 

האום, הבורג או טבעת החיבור לצורך 
ההתקנה הראשונית. זה מפשט את 
תהליך ההתקנה מפני שזה מאפשר 
למתקין להכניס ישירות את הקצוות 

המחורצים של הצינור או האביזר 
המיועדים לחיבור אל תוך המחבר.

2. בדוק את קצות הצינורות ואביזרי הצנרת המיועדים לחיבור: המשטח 
החיצוני של הצינורות ואביזרי הצנרת המיועדים לחיבור, בין החריץ לבין קצה 

הצינור או האביזר, חייב להיות חלק וללא שקעים, בליטות, תפרי ריתוך בולטים 
או שקועים וסימני ערגול על מנת להבטיח אטימה טובה ללא דליפות. יש להסיר 

 כל שאריות שמן, גריז, צבע מתקלף, לכלוך, שבבים וגרדים.
יש לוודא שהקוטר החיצוני של הצינורות ואביזרי הצנרת המיועדים לחיבור, 

מידות החריץ, וקוטר ההרחבה המקסימלי כתוצאה מהערגול של קצה 
הצינור אינם חורגים מנתוני הסבולת המרבית המותרת כפי  שפורסמו 

במפרט מערכת החרוץ המקורית ) OGS( של Victaulic, פרסום 25.01, 
.victaulic.com שאותו ניתן להוריד באתר

הודעה
 Victaulic אינה ממליצה על שימוש בצינורות מרותכים בהשקה 	 

בתנור בגדלים NPS 2" | DN150 או קטנים יותר בשילוב עם מוצרי 
Victaulic בעלי מחברים עם אטמים. דבר זה כולל, אך לא רק, 

.F מסוג ASTM A53 צינור

דרגת החומר 
סימון בקוד צבע

3. בדוק את האטם: בדוק את האטם 
כדי לוודא שהוא מתאים לשירות המיועד. 
קוד הצבע מזהה את דרגת החומר. עבור 

טבלת קודי הצבעים, עיין בפרסום 
של Victaulic מס' 05.01, אותו ניתן 

להוריד מהאתר victaulic.com, וכן עיין 
ב"הודעה" שבעמוד הבא, בה מובא 

מידע חשוב לגבי אטמים.

 זהירות
�אם מתקיימים תנאים כלשהם מבין אלו המפורטים ב"הודעה" 	 

שבעמוד הבא, יש למרוח שכבה דקה של חומר סיכה מתאים רק על 
שפתי האטימה של האטם כדי למנוע צביטה, גלגול או קריעה של 

האטם במהלך ההתקנה.
�אסור להשתמש ביותר מדי חומר סיכה על שפתי האטימה של האטם.	 

שימוש בחומר סיכה לא מתאים עלול לגרום לנזק לאטם, וכתוצאה מכך 
לדליפה של החיבור ולנזק לרכוש.

3a. אם מתקיימים תנאים כלשהם מבין 
אלו המפורטים ב"הודעה" שבעמוד הבא, 

יש למרוח שכבה דקה של חומר סיכה 
מתאים רק על שפתי האטימה של האטם. 

עיין בטבלה "תאימות חומרי הסיכה 
לאטמים", להלן.

 אזהרה
 	.Victaulic יש לקרוא ולהבין את כל ההוראות לפני ניסיון להתקין מוצר כלשהו של
�לפני התקנה, פירוק, כוונון או תחזוקה של מוצר כלשהו מתוצרת Victaulic, יש לוודא שהלחץ במערכת 	 

הצנרת שוחרר ושהמערכת נוקזה מנוזלים בצורה מלאה.
�יש להקפיד לזהות את כל הציוד, הקווים המסתעפים, או מקטעי הצנרת שבודדו לקראת/במהלך הבדיקה או 	 

בשל סגירת/מיקום של שסתום, לשחרר מהם את הלחץ ולנקז אותם מיד לפני ההתקנה, ההסרה, הכוונון או 
התחזוקה של מוצרי Victaulic כלשהם.

הרכב משקפי מגן, חבוש קסדה קשיחה ונעל נעלי עבודה.	 
אי הקפדה על מילוי הוראות אלה עלולה לגרום למוות או  לפציעה חמורה ונזק לרכוש.      

�יש להשתמש במחבר הקשיח מסוג Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ 109 אך ורק במערכות כיבוי אש שתוכננו והותקנו בהתאם לתקנים 	 
הישימים העדכניים של 13R ,�13D ,�NFPA 13(� National Fire Protection Association, וכיו"ב(, או תקנים שווי-ערך ובהתאם לחוקי הבנייה וכיבוי 

האש היישימים. תקנים וחוקים אלה כוללים מידע חשוב על הגנת המערכות מפני קפיאה, קורוזיה, נזק מכני וכיו"ב.
�הוראות התקנה אלה מיועדות למתקינים מנוסים שעברו הדרכה מתאימה. על המתקין לוודא שהוא מבין את אופן השימוש במוצר זה ואת הסיבה 	 

שבגינה נכלל מוצר זה במפרט עבור היישום הספציפי.
�על המתקין לוודא שהוא מבין את תקני הבטיחות הנהוגים בתעשייה ואת ההשלכות האפשריות של ביצוע התקנה לקויה של המוצר.	 

אי הקפדה על מילוי דרישות ההתקנה ועל חוקים ותקנים מקומיים עלולה לפגוע בשלמות המערכת, או לגרום לכשל המערכת, וכתוצאה מכך לגרום 
למוות או פציעה חמורה ונזק לרכוש.

תאימות חומרי סיכה לאטמים
ההמלצות הבאות מיועדות לחומרי האטמים המפורטים. חומרי סיכה מסחריים עלולים להכיל רכיבים רבים. יש להקפיד לעיין בהמלצות יצרן חומר הסיכה ולוודא 

תאימות לציוד.
חומר 
סיכה של
Victaulic 

�תמיסות-
�מבוססות
סבון

�גריזגליצרין
סיליקון

�תרסיס
סיליקון

�שמן
תירס

�שמן
סויה

�שמנים
�מבוססי-
פחמימנים

�גריז מבוסס
נפט

�תואם לאטמי
? EPDMלאכןכןכןכן 

מומלץ
 לא

מומלץ
 לא

מומלץ
 לא

מומלץ
 לא

מומלץ
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הודעה
�האטמים של המחברים מסוג 109 מסופקים כשהם כבר עם סיכה. אין צורך בסיכה נוספת לצורך ההתקנה הראשונית של מערכות צנרת רטובות 	 

.0°F/–18°C המותקנות או פועלות ברציפות בטמפרטורה שמעל
סיכה נוספת נדרשת רק אם מתקיימים תנאים כלשהם מבין אלו המפורטים להלן. מרח שכבה דקה של חומר סיכה מתאים על שפתי האטימה של האטם, 

כמפורט בשלב 3א בעמוד הקודם. אין צורך להסיר את האטם מהבתים כדי ליישם חומר סיכה נוסף על שפתי האטימה של האטם.
 	0°F/–18°C-אם טמפרטורת ההתקנה או ההפעלה הרצופה היא מתחת ל
אם האטם היה חשוף לנוזלים לפני ההתקנה	 
אם למשטח האטם יש מראה שחור כהה או מבריק	 
אם האטם מיועד להתקנה במערכת צנרת יבשה	 
אם המערכת תיבדק בלחץ אוויר לפני מילוי המערכת במים	 
אם האטם היה בשימוש בהתקנה קודמת	 

מריחת חומר סיכה על האטמים לא תשפר את יכולות האטימה שלהם במקרים שבהם הצינורות והאביזרים המיועדים לחיבור פגומים או שלא הוכנו 
כהלכה. המצב וההכנה של הצינורות והאביזרים המיועדים לחיבור חייבים להיות בהתאם לדרישות הרשומות בהוראות התקנה אלו של המוצר )עיין בשלב 

2 בעמוד הקודם(.

 אזהרה

�אין להשאיר מחבר מסוג 109 כשהוא מורכב חלקית על הקצוות של צינור או אביזר המיועדים לחיבור. הקפד תמיד להדק מיד את 	 
רכיבי ההידוק, בהתאם להנחיות אלה. מחבר מורכב  חלקית הוא מקור סיכון - הוא עלול ליפול או להישמט במהלך ההתקנה, והוא 

עלול להיפרץ במהלך המבחנים.
�בעת ניסיון ההכנסה של הקצוות המחורצים של צינורות או אביזרים המיועדים לחיבור אל תוך המחבר יש להרחיק את הידיים 	 

מקצות הצינורות או האביזרים המיועדים לחיבור, ומפתחי המחבר.
יש להרחיק את הידיים מפתחי המחבר בזמן ההידוק.	 

אי הקפדה על מילוי הוראות אלה עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה ונזק לרכוש.

4. חיבור המכלול: הכנס את קצות הצינורות או האביזרים 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 
בקצוות הצינורות או האביזרים ושהאטם יושב היטב. הערה: ניתן לסובב את המחבר 

כדי לוודא שהאטם יושב היטב על קצה הצינור או האביזר ובתוך שני חלקי המחבר.

מידע חשוב לגבי שימוש במחברים מסוג 109 עם פיטינגים ופקקי קצה:

 אזהרה
 	.victaulic.com אותן ניתן להוריד מהאתר ,I-ENDCAP-יש להקפיד תמיד לקרוא ולמלא את הנחיות ה

אי-מילוי ההנחיות לגבי I-ENDCAP עלול לגרום למוות או ל פציעה חמורה ולנזק לרכוש.

כאשר מרכיבים מחברים מסוג 109 על פקקי קצה, יש להקדיש זמן נוסף כדי לבדוק ולוודא שפקק הקצה נצמד בצורה מלאה למחיצה המרכזית של האטם.  	

�יש להשתמש אך ורק בפקקי קצה מסוג Victaulic FireLock מס' 006 שעל המשטח הפנימי שלהם יש סימון “EZ”, או בפקקי קצה של Victaulic שעל   	
.”EZ QV“ או ”QV“ המשטח הפנימי שלהם יש סימון

�יש להקפיד לזהות את כל הציוד, הקווים המסתעפים, או מקטעי הצנרת שבודדו לקראת/במהלך הבדיקה או בשל סגירת/מיקום של שסתום, לשחרר מהם   	
את הלחץ ולנקז אותם מיד לפני ביצוע עבודה כלשהי עם פקקי קצה.

Victaulic ממליצה להשתמש בפיטינגים של Victaulic עם מחברים מסוג 109.  	

 אזהרה
יש להדק את האום עד שמגיעים למ גע בין שתי המתכות על משטחי הצמדת הברגים, כפי שמפורט בשלבים 5 ו- 6 בעמוד הבא.	 
אסור להדק יתר על המידה את רכיבי ההידוק.	 

אי הקפדה על מילוי ההוראות להידוק רכיבי ההידוק של המחברים עלולה לגרום:
 	  פציעה חמורה או מוות

 	  נזק או שבר בבורג
 	  נזק או שבר במשטחי הצמדת הברגים או במחבר

 	  דליפה של המחבר ונזק לרכוש
	  פגיעה בשלמות המערכת



3_I-109-HEB REV_E

I-109-HEB / 109 FireLock™ Installation-Ready ™ הנחיות התקנה למחבר קשיח מסוג

הודעה

מגע בין משטח הצמדת המתכות 
על ידי ברגים נדרש בהיקף אזור 
משטח הצמדת הברגים (בערך 

בין שני מערכי חצי הסימון)

חצי סימון

�ניתן להשתמש בכלי אימפקט או במפתח סטנדרטי עם מפתח גביע 	 
עמוק כדי להביא את משטחי הצמדת הברגים למגע מתכת במתכת.

�עיין בסעיפים "הנחיות לשימוש בכלי אימפקט" ו-"בחירת כלי 	 
אימפקט".

5. הדק את האום: באמצעות כלי אימפקט או מפתח סטנדרטי עם מפתח גביע עמוק  -11/16אינץ' )לאומים בתקן בריטי(/-17מ"מ )לאומים בתקן מטרי( יש להדק את 
האומים עד שמשיגים מגע מתכת במתכת בכל היקף משטח הצמדת הברגים )בערך בין שני מערכי חיצי הסימון היצוקים בחלקי גוף המחבר(. יש לוודא שהצוואר 

האליפטי של הבורג יושב היטב בתוך חור הבורג. אין להמשיך להדק את האום לאחר שמולאו דרישות הבדיקה החזותית, כפי שמוצג להלן. אם מתעורר חשד להידוק-
יתר של רכיבי הידוק כלשהם )המתבטא בכיפוף של בורג, בליטה באום בממשק משטח הצמדים הברגים, או נזק למשטח הצמדת הברגים, וכד'( יש להחליף 

מיד את כל מכלול המחבר. עיין בסעיפים "הנחיות לשימוש בכלי אימפקט" ו-"בחירת כלי האימפקט".

תקין

�הצוואר האליפטי של הבורג
יושב היטב

לא תקין

�הצוואר האליפטי של הבורג
אינו יושב היטב

 אזהרה
יש לבצע בדיקה חזותית של כל חיבור.	 
�חובה לתקן חיבורים שלא הורכבו בצורה נכונה לפני בדיקת המערכת או הכנסתה 	 

לשירות.
�יש להחליף רכיבים שנגרם להם נזק פיזי עקב הרכבה לא נכונה לפני בדיקת 	 

המערכת או הכנסתה לשירות.
אי הקפדה על מילוי הוראות אלה עלולה לגרום לכשל החיבור, וכתוצאה מכך למוות או 

לפציעה חמורה ונזק לרכוש.

כאן יהיה 
מרווח

תקין

ההצמדה בין המתכות על ידי 
משטח הצמדת הבורג תושג בערך 

בין שני מערכי חצי הסימון

כאן יהיה 
מרווח

תקין

לא תקין
לא תקין

6. יש לבדוק חזותית את משטחי הצמדת הברגים בכל חיבור כדי לוודא שהושג מגע מתכת במתכת בכל היקף משטח הצמדת הברגים )בערך בין שני מערכי 
חיצי הסימון היצוקים בחלקי גוף המחבר(, בהתאם לשלב 5.
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דרישות תמיכת צינורות במהלך שלב הבנייה
כאשר משתמשים במחברים מסוג 109 יש לספק תמיכה לצינורות במהלך שלב הבנייה של הצנרת על מנת למנוע נזק לחיבורים או למחברים, אשר עלול להפחית 

את שלמות וקשיחות ההרכבה הסופית או לבטל אותה. באיורים שלהלן מופיעים האורכים המקסימליים המותרים של מקטעי צינורות תלויים ללא תמיכה. יש לתמוך 
.Victaulic I-100 בצינורות שאורכם עולה על המידות באיורים שלהלן בהתאם להוראות 'מרווחי מתלים למערכות קשיחות' שבמדריך התקנה בשטח

תומך

ברך

צינור עם תמיכה מלאה

תומך

6 רגל
1.8 מטר

מחברים

תומך

תומך

מחבר

6 רגל
1.8 מטר

תומך

תומך

T מחבר

6 רגל
1.8 מטר

תומך

תומך
מחבר

מחברים
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הוראות התקנה חוזרת של מחברים מסוג 109

 אזהרה
�לפני התקנה, פירוק, כוונון או תחזוקה של מוצר כלשהו מתוצרת Victaulic, יש לוודא שהלחץ במערכת הצנרת שוחרר 	 

ושהמערכת נוקזה מנוזלים בצורה מלאה.
�יש להקפיד לזהות את כל הציוד, הקווים המסתעפים, או מקטעי הצנרת שבודדו לקראת/במהלך הבדיקה או בשל סגירת/	 

 Victaulic מיקום של שסתום, לשחרר מהם את הלחץ ולנקז אותם מיד לפני ההתקנה, ההסרה, הכוונון או התחזוקה של מוצרי
כלשהם.

אי-מילוי הנחיה זו עלול לגרום למוות או לפגיעה אישית חמורה ולנזק  לרכוש.

1. לפני פירוק  מחברים, בדוק וודא שהלחץ במערכת שוחרר ושהמערכת נוקזה מנוזלים בצורה מלאה.
2. הרפה את הידוק האום של מכלול המחבר כדי לאפשר את הסרת המחבר מקצות הצינור או האביזר.

3. הסר את האום, הבורג, האטם ואת טבעת חיבור המחבר מחלקי גוף המחבר. בדוק את מצב כל הרכיבים כדי לוודא שלא נגרמו להם נזק או בלאי. אם יש נזק או 
.Victaulic בלאי, החלף במכלול מחבר מקורי חדש של

4. בדוק את קצות הצינורות או אביזרי הצנרת המיועדים לחיבור, על פי המתואר בשלב 2, בעמוד 1.

 זהירות
יש להשתמש בשכבת ציפוי דקה של חומר סיכה מתאים כדי לסייע למנוע צביטה, גלגול או קריעה של האטם במהלך ההרכבה החוזרת.	 
אסור להשתמש ביותר מדי חומר סיכה על שפתי האטם ועל חלקו החיצוני.	 

שימוש בחומר סיכה לא מתאים עלול לגרום לנזק לאטם, וכתוצאה מכך לדליפה של החיבור ולנזק לרכוש.

5. בעת הרכבה חוזרת של מחברים מסוג 109, יש למרוח חומר סיכה על 
האטם: יש למרוח שכבת ציפוי דקה של חומר סיכה מתאים על שפתי האטם ועל 

חלקו החיצוני. עיין בטבלה "חומרי סיכה תואמים עבור אטמים" שבעמוד 1.

6. התקנת האטם בחלק הראשון של גוף המחבר: הכנס את האטם לתוך אחד מחלקי גוף המחבר. ודא שהאטם יושב 
היטב בשקע האטם שבחלק הראשון של גוף המחבר.

7. התקנת החלק השני של גוף המחבר וטבעת החיבור: התקן את החלק השני של גוף המחבר. ודא שהאטם 
יושב היטב בשקעים שבשני חלקי גוף המחבר. התקן את טבעת החיבור על שני הזיזים שבשני חצאי המחבר 

)ראה תמונה משמאל(.

8. התקנת הבורג והאום: הכנס את הבורג דרך שני חלקי המחבר, והברג עליו את האום. הערה: ודא שהצוואר האליפטי 
של הבורג יושב היטב בתוך החור של הבורג. אל תהדק את האום בצורה מלאה. לצורך התקנה חוזרת של המחבר, יש 
לוודא שקיים מרווח בין שני משטחי הצמדת הברגים. כדי ליצור את המרווח הנכון, על האום להיות בקו אחד עם חלקו 

העליון של תבריג הבורג.

9. מלא אחר השלבים 4 – 6 בעמודים 2 – 3 כדי להשלים את ההרכבה.
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הנחיות לשימוש בכלי אימפקט

הודעה
הנחיות אלה מיועדות למחברים המחייבים מגע מתכת-במתכת של משטחי הצמדת הברגים, ללא מומנט הידוק ספציפי.	 
הנחיות אלה מיועדות לרכיבי הידוק ללא סיכה, מפלדת פחמן מצופה אבץ בלבד.	 
הנחיות אלה מיועדות למוצרים המשמשים לצנרת מתכתית בלבד.	 

כלי אימפקט לא מספקים למתקין תחושה ישירה של "מפתח ברגים" המאפשרת לו להעריך את מומנט הידוק של האום. מאחר וחלק מכלי האימפקט מסוגלים להגיע 
למהירות גבוהה ולמומנט הידוק גבוה, חשוב לפתח היכרות עם כלי האימפקט כדי למנוע תנועת-יתר או הידוק-יתר, שעלולים לגרום נזק או שבר של הברגים או של 

משטחי הצמדת הברגים במהלך ההתקנה.

 אזהרה
אסור לחרוג מהערכים של "מומנט הבורג המקסימלי המותר" המפורטים בטבלה שבעמוד זה, עבור הגדלי האומים/הברגים המתאימים.	 

אי-מילוי של ההנחיות הללו עלול לגרום לכשל החיבור, ולגרום לנזק לרכוש, פציעה חמורה, או מוות.

הרכב את המחברים על פי הנחיות ההתקנה הרלוונטיות של Victaulic. סרוק את קוד QR המובא כאן לקבלת פירוט של הנחיות ההתקנה 
.victaulic.com של המוצרים, אותן ניתן להוריד מהאתר

יש להמשיך ולהדק את האום)מים( עד שממלאים את דרישות הבדיקה החזיתית. יש לוודא התקנה נכונה על-ידי ביצוע בדיקה חזותית של כל חיבור. 
עבור מחברים בעלי משטחי הצמדת ברגים אלכסוניים. יש ליצור היסטים שווים וחיוביים או ניטרליים במשטחי הצמדת הברגים האלכסוניים.

במשך תהליך ההתקנה, יש להקפיד שמומנט ההתקנה לא יחרוג מערכי "מומנט הבורג המקסימלי המותר" המפורטים בטבלה שבעמוד זה, עבור גדלי 
האומים/הברגים המתאימים. תנאים העלולים לגרום להסטת יתר ו/או מומנט גדול מדי באום כוללים, אך לא רק, את המצבים הבאים:

כלי אימפקט בעל גודל בלתי מתאים – עיין בסעיף "בחירת כלי אימפקט" בעמוד הבא.  	

	  הידוק בלתי אחיד של רכיבי הידוק – עבור מחברים המכילים שני ברגים או יותר, יש להדק את האומים בצורה אחידה על ידי הידוק כל צד לסירוגין, עד 
למילוי דרישות הבדיקה החזותית עבור המחבר הספציפי.

	  עודף תזוזה של משטחי הצמדת הברגים האלכסוניים עודף תזוזה של משטחי הצמדת הברגים האלכסוניים יכול לגרום להיסט שימנע מגע מתכת 
במתכת ולהיסט שווה וחיובי או להיסט ניטרלי במשטח הצמדת הברגים הנגדי. דבר זה קורה כאשר רכיבי ההידוק אינם מהודקים לסירוגין בכל צד, להשגת 
הידוק אחיד. הידוק של רכיבי ההידוק בצד אחד בעוד הצד השני נמצא במצב של היסט-יתר מהווה התקנה לקויה ויגרום לכך שמומנט הידוק הבורג יחרוג 

מהערכים של "מומנט הבורג המקסימלי המותר" “ המפורטים בטבלה שבעמוד זה. אם ממשיכים להדק את רכיבי ההידוק בניסיון להגיע למגע מתכת 
במתכת על משטח הצמדת הברגים במשטח הצמדת הברגים השני, הדבר יגרום לכשל של המחבר, ועלול לגרום לנזק ברכוש, פציעה חמורה, או מוות. 

במחבר בעל היסט יתר, יש להרפות את הידוק רכיבי ההידוק של משטחי הצמדת הברגים האלכסוניים ולאחר מכן יש להדק אותם מחדש כדי להגיע 
להיסטים שווים וחיוביים או להיסטים ניטרליים בשני משטחי הצמדת הברגים האלכסוניים.

	  קצוות צינורות מחורצים במידות שאינן תואמות למפרט )במיוחד קוטר "C" גדול או חורג מהמפרט( – אם לא מצליחים להגיע להרכבה שנראית 
נכונה בבדיקה חזותית, יש להסיר את המחבר ולוודא שכל מידות קצוות הצינורות המחורצים תואמות למפרטי של Victaulic. אם המידות של קצה הצינור 

המחורץ אינן תואמות למפרט של Victaulic, יש לטפל בקצוות הצינור בהתאם לכל הנחיות שבמדריך התפעול והתחזוקה של כלי הכנת הצינור היישים.
	  המשך הידוק האום)ים( לאחר מילוי הדרישות של הבדיקה החזותית – אסור להמשיך ולהדק את האום)ים( לאחר שמולאו הדרישות של הבדיקה 

החזותית. המשך הידוק רכיבי ההידוק לאחר מילוי הדרישות של הבדיקה החזותית יגרום לכשל של המחבר, שתוצאתו עלולה להיות נזק לרכוש, פציעה 
חמורה, או מוות. בנוסף, המשך ההידוק עלול לגרום למאמצים חריגים שעלולים לפגוע בשלמות הברגים לאורך זמן ולגרום לכשל של המחבר, שתוצאתו 
עלולה להיות נזק לרכוש, פציעה חמורה, או מוות. הידוק נוסף של בורג לא מספק התקנה טובה יותר; הידוק בורג למומנט החורג מערכי "מומנט הבורג 

המקסימלי המותר" “המפורטים בטבלה שבעמוד זה עלול להזיק או לשבור את הבורג ו/או את משטחי הצמדת הברגים במהלך ההתקנה.
	  אטם צבוט – אטם צבוט עלול לגרום לאי-יכולת למלא את דרישות הבדיקה החזותית. יש לפרק את המחבר ולבדוק אותו כדי לוודא שהאטם אינו צבוט. אם 

האטם צבוט, יש להשתמש במכלול מחבר חדש.
	  המחבר לא הורכב על פי הנחיות ההתקנה היישימות של Victaulic– הקפדה על הנחיות ההתקנה תסייע למנוע את המצבים המתוארים במסמך זה.

אם מתעורר חשד להידוק-יתר של רכיבי הידוק כלשהם )המתבטא בכיפוף של בורג, בליטה באום בממשק משטח הצמדים הברגים, או נזק למשטח הצמדת 
הברגים, וכד'( יש להחליף מיד את כל מכלול המחבר.

מומנט הבורג המקסימלי המותר   
�מומנט הבורגגודל הבורג/האום

* המקסימלי המותר
�מומנט הבורגגודל הבורג/האום

* המקסימלי המותר מטריאינץ'מטריאינץ'
235 ליברה-רגל155/8M16 ליברה-רגל–5/16

N 319•מ'N 20•מ'

†3/8M10553/4 ליברה-רגלM20425 ליברה-רגל
N 576•מ'N 75•מ'

‡7/16M111007/8 ליברה-רגלM22675 ליברה-רגל
N 915•מ'N 136•מ'

1/2M121351 ליברה-רגלM24875 ליברה-רגל
N 1186•מ'N 183•מ'
*ערכי "מומנט הבורג המקסימלי המותר" נגזרו מנתוני בדיקות ממשיים   

†עבור אישור VdS לבורגי M10/"3/8, מומנט הידוק הבורג הוא 55 ליברה-רגל/75 ניוטון•מ'.   
‡עבור אישור VdS לבורגי M11/"7/16, מומנט הבורג הוא 75 ליברה-רגל/102 ניוטון•מ'.  

המשך בעמוד הבא
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בחירת כלי האימפקט
בחירה נכונה של כלי אימפקט נדרשת על מנת להבטיח התקנה נכונה, בהתאם להנחיות ההתקנה היישימות של המחבר. בחירה שגויה של כלי אימפקט עלולה לגרום 

להרכבה לקויה של המחבר ולנזק, שתוצאתם נזק לרכוש, פציעה חמורה, או מוות.
כדי לקבוע את התאמתו של כלי אימפקט, יש לבצע פעולות התקנת ניסיון עם מפתח גביע סטנדרטי או עם מפתח מומנט. התקנות ניסיון אלה של מחברים חייבות 

למלא את הדרישות החזותיות של ההתקנה עבור המחבר הספציפי. לאחר מילוי דרישות ההתקנה החזותית, יש למדוד את מומנט ההידוק שהופעל על כל אום 
באמצעות מפתח מומנט. בעזרת ערך המומנט שנמדד, יש לבחור כלי אימפקט בעל מומנט הידוק או מומנט הידוק ניתן להגדרה התואמים לערך שנמדד, אך לא 

חורגים מעל ערכי מומנט הבורג המקסימלי המותר" המפורטים בטבלה שבעמוד הקודם.
בחירת כלי אימפקט:

כלי איפמקט בעל מומנט הידוק יחיד – בחירה של כלי אימפקט בעל מומנט הידוק גבוה בהרבה מהמומנט הנדרש להתקנה עלול לגרום לנזק לרכיבי ההידוק ו/או 
למחבר, בשל האפשרות של הידוק-יתר של רכיבי ההטידוק. בשום מצב אסור לבחור להשתמש בכלי אימפקט בעל הגדרת מומנט הידוק שחורגת מערכי מומנט הבורג 

המקסימלי המותר" המצוינים בטבלה שבעמוד הקודם.
כלי אימפקט עם הגדרות מומנט הידוק מרובות – אם בוחרים בכלי אימפקט עם הגדרות מומנט הידוק מרובות, כלי זה חייב להיות בעל הגדרת מומנט אחת לפחות 

הממלאת את הדרישות לעיל ביחס ל"כלי איפמקט בעל מומנט הידוק יחיד".
שימוש בכלי אימפקט בעלי מומנטי הידוק גבוהים מדי יקשה על המתקין במהלך ההתקנה בגלל חוסר האפשרות לשלוט במהירות הסיבוב ובכוח של הכלי. בעזרת 

השיטה הנ"ל, יש לבדוק מדי פעם את מומנטי הידוק האומים על מכלולי המחברים במהלך כל תהליך התקנת המערכת.
לשימוש בטוח ונכון בכלי אימפקט, יש להקפיד תמיד לעיין בהוראות ההפעלה של יצרן כלי האימפקט. בנוסף, בדוק שנעשה שימוש במפתחות גביע המיועדים לכלי 

אימפקט לצורך התקנת המחברים.

 אזהרה
אי הקפדה על מילוי הוראות אלה עלולה לגרום:

נזק או שבר בבורג	 
נזק או שבר במשטחי הצמדת הברגים או שבר של חלקי גוף המחבר.	 
דליפה של החיבור ונזק לרכוש	 
פגיעה בשלמות המערכת	 
פציעה חמורה או מוות	 
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