Sprzęgła i łączniki kołnierzowe z dużą tolerancją średnicy

Sprzęgła i łączniki kołnierzowe
z dużą tolerancją średnicy
i usuwalnymi elementami kotwiącymi
- najlepszy wybór dla każdego
instalatora

VJ

Typ samokotwiący

Bez samokotwienia

Montaż łączników Ultragrip+ jest pomyślany standardowo
jako połączenie samokotwiące na rurach oraz opcjonalnie
jako typ „niesamokotwiący”. Potrzebny jest tylko jeden
klucz, a dokręcenie śrub kontroluje się kluczem
dynamometrycznym. Gdy zamontowane są elementy
kotwiące, widoczne jest unikatowe CZERWONE
oznakowanie.

Usunąć segmenty kotwiące, aby przezbroić
Ultragrip+ na standardowy łącznik
wielozakresowy.

Przygotować rury i nasunąć Ultragrip+ na ich końce

Wkładki kotwiące dają się łatwo i szybko usuwać.
Wycentrować Ultragrip+ i dociągnąć równomiernie nakrętki.
Skontrolować kluczem dynamometrycznym.

Normalnie skontrolować montaż. Niewymagane są
bloki oporowe. Czerwone segmenty dobrze
widoczne po montażu, dzięki czemu możliwa
kontrola ich właściwego położenia.

Montaż typu „bez samokotwienia” odbywa się tak samo
jako typu „z samokotwieniem”.

Momenty dokręcenia śrub
M12 – 55 do 70 Nm
M16 – 95 do 120 Nm
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i łączniki
kołnierzowe
z dużą
tolerancjąna
srednicy
samokotwieniem
– mogą
być łatwo
przebudowane
typ nie i
samokotwieniem
–
mogą
być
łatwo
przebudowane
na typ nie
samokotwiący się
samokotwiący się

Pierwszy wybór dla montera
-

samokotwiący lub nie
nie wymagane bloki oporowe
proste przezbrojenie na produkt bez samokotwienia

Idealny do napraw i modyfikacji, gdzie nie znana jest
dokładna średnica zewnętrzna rury
-

jeden rozmiar sprzęgła lub łącznika kołnierzowego do
różnorodnych typów rur
prosty wybór dla montera
zredukowane stany magazynowe

Prosty montaż
-

nie można zgubić śrub ani nakrętek
potrzebny tylko jeden klucz
szybki i prosty montaż

Prostszy w użyciu
-

wstępnie zmontowane sprzęgło
wydłużona część środkowa ułatwia dokładne wypozycjonowanie

Uniwersalny
-

funkcjonuje prawie na wszystkich sztywnych typach rur
idealny do napraw

Duży współczynnik bezpieczeństwa
-

system samokotwienia daje także przy zalecanym
maksymalnym ciśnieniu próbnym wysoki współczynnik
bezpieczeństwa

Widoczne elementy kotwiące
-

łatwa do skontrolowania poprawność montażu

Ekonomiczny
-

podziemne bloki oporowe są zbędne

Polietylen
Dz 160 mm
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