Instrukcja montażu

Punkt stały
Systemowe punkty stałe dla rur roboczych pojedynczych i
podwójnych w średnicach od 25mm do 63mm wymagane
dla systemu Flexalen®600
Instrukcja montażu
Wymagane dodatkowe narzędzia

Warunki montażu i przygotowania rur
• Temperatura otoczenia: +5 to +40°C
• Rura robocza wolna od zanieczyszczeń i zawilgocenia
• Wewnętrzna instalacja rur również powinna być zabezpieczona
punktem stałym

Klucz do śrub, lub klucz nastawny
Środek odtłuszczający np. Tangit
Ręcznik papierowy

Konstrukcja
• Zmontuj wszystkie części zgodnie z ilustracjami.(A) dla rur pojedynczych, (B) dla rur podwójnych. Patrz
następna strona.
• Zamontuj płyty podstawy z odpowiednim materiałem mocującym dla danego typu ściany ( materiał mocujący
nie jest dostarczony w zestawie ).
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1: Obejma rury z wkładką EPDM ½” (2x); usuń X dla rur pojedynczych A.
2A: Śruba M8 (2x)
2B: Śruba dwustronna M8 (2x)
3: Nakrętka sześciokątna M8 (10x) [A: 2x B: 10x]
4: Rura stalowa ocynkowana krótka G1/2" (2x); włóż 4 do kolana 6 całkowicie przed zamontowaniem 5.
5: Rura stalowa ocynkowana długa G1/2" (2x)
6: Kolano 90° G1/2" (2x)
7: Ocynkowana płyta podstawy G1/2" (2x)
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Instrukcja montażu

8: Nakrętka sześciokątna zaciskowa G1/2" (4x)
Montaż

2x

A

2x

B

01.
Zamontuj obejmę dla pojedynczej rury (A) lub podwójnej (B); użyj
elementu 1, 2 i 3

2x

02.
Wkręć część 4 do części 6 tak
głęboko jak to możliwe

03.
Wkręć część 5 z drugiej strony części
6

2x

1– 2mm

04.
Załóż nakrętki zaciskowe (8)

05.
Przykręć luźno część 5 do uchwytu
podstawy a część 4 do nakrętki
zaciskowej. Pozostaw odstęp 1 2mm.

06.
Zmontuj wszystkie części jak powyżej i
dokręć 4 nakrętki zaciskowe (8) jak
zaznaczono na rysunku.
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