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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συναρμολόγηση σύνδεσης σωλήνων Lokring®, παραλλαγή 50
(Η παραλλαγή συναρμολόγησης προσδιορίζεται βάσει των δύο τελευταίων αριθμών του κωδικού είδους. Παράδειγμα: LOKRING 6 NK Ms 50)
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1. Εργαλείο αφαίρεσης γρεζιών 02. Σμυριδόπανο 03. Ένθετα σταθεροποίησης 04. LOKPREP 05. Σύνδεσμος 06. Χειροκίνητο εργαλείο συναρμολόγησης 07. LOKRING 08. Ανεξίτηλος μαρκαδόρος

Αφαιρέστε τα γρέζια από το άκρο του
σωλήνα χρησιμοποιώντας ένα ειδικό
εργαλείο αφαίρεσης γρεζιών (01).
Να χρησιμοποιείτε διαφορετικά εργαλεία
αφαίρεσης γρεζιών για διαφορετικά υλικά.

1.

Καθαρίστε το άκρο του σωλήνα με
σμυριδόπανο (02), τρίβοντας το με
κυκλικές κινήσεις.
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Πριν από την εφαρμογή του LOKPREP (04), ωθήστε το σύνδεσμο σύνδεσης
πάνω στο σωλήνα ώστε να αισθανθείτε τον εσωτερικό αναστολέα. Σημειώστε
(08) το σωστό βάθος εισαγωγής στην επιφάνεια του σωλήνα.
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08.

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο LOKPREP για το συγκεκριμένο υλικό και τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εφαρμόστε το LOKPREP (04) περιμετρικά
στην περιοχή στεγανοποίησης του άκρου του σωλήνα. Αφήστε να στεγνώσει
ανάλογα με το χρόνο στεγνώματος του LOKPREP.
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Ø = εξωτερική διάμετρος σωλήνα S = πάχος τοιχώματος σωλήνα

02.

Εισαγάγετε το ένθετο σταθεροποίησης (03) που είναι κατάλληλο για το
συγκεκριμένο υλικό, την εξωτερική διάμετρο Ø και το πάχος του τοιχώματος
S. του σωλήνα. Ενδέχεται να μην απαιτούνται ένθετα σταθεροποίησης όταν
χρησιμοποιούνται ψυκτικά υγρά με πίεση λειτουργίας κάτω από 25 bar
(π.χ. R134a σε κλιματιστικά συστήματα αυτοκινήτων ή ψυκτικούς θαλάμους.)
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Προσδιορίστε το πάχος του τοιχώματος S και την
εξωτερική διάμετρο Ø του σωλήνα, βάσει του αρ.
κωδικοποίησης σωλήνων ή χρησιμοποιώντας παχύμετρο.

Ωθήστε το σύνδεσμο σύνδεσης (05) πάνω στο σωλήνα, ώστε να εφάπτεται
στον εσωτερικό αναστολέα .
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05.

Τοποθετήστε τις σιαγόνες του εργαλείου συναρμολόγησης (06) κατάλληλα, πίσω από το LOKRING (07) και τον αναστολέα συναρμολόγησης του συνδέσμου (05). Συμπιέστε τη σύνδεση.
Μην αλλάξετε το βάθος εισαγωγής του σωλήνα και του συνδέσμου σύνδεσης. Συμπιέστε τη σύνδεση σωλήνων, ώστε το LOKRING (07) να εφάπτεται στον αναστολέα συναρμολόγησης του συνδέσμου (05).

Βεβαιωθείτε ότι το βάθος /
συναρμολόγησηςεισαγωγής είναι
σωστό, ανάλογα με τη θέση που
σημαδέψατε προηγουμένως.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΘΕΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συναρμολόγηση σύνδεσης σωλήνων Lokring®, παραλλαγή 50

Πάχος τοιχώματος σωλήνα (S)

S

Όνομα είδους

Ένθετο σταθεροποίησης

Lokin 6,35 VH Ms 08
Υλικό σωλήνα

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα (Ø)

Ms για ορείχαλκος* ή Al για αλουμίνιο*

* Να χρησιμοποιείτε ένθετα σταθεροποίησης Ms για σωλήνες χαλκού και ένθετα

Ø = Εξωτερική διάμετρος σωλήνα S = Πάχος τοιχώματος σωλήνα

σταθεροποίησης Al για σωλήνες αλουμινίου.

ΕΠΙΛΟΓΗ Lokprep
Συναρμολόγηση σύνδεσης σωλήνων Lokring®, παραλλαγή 50

Να χρησιμοποιείτε συνδετήρα αλουμινίου Lokring® και Lokprep 65g σε όλες τις συνδέσεις αλουμινίου με αλουμίνιο ή αλουμινίου με
χαλκό. Να χρησιμοποιείτε πάντα θερμοσυστελλόμενο χιτώνιο για τις συνδέσεις αλουμινίου με χαλκό, ώστε η σύνδεση να προστατεύεται
από τη διάβρωση.
Να χρησιμοποιείτε ορειχάλκινο συνδετήρα Lokring® και Lokprep LT ή Lokprep HT σε όλες τις συνδέσεις χαλκού με χαλκό.

Στο διάγραμμα κατωτέρω, υποδεικνύεται το κατάλληλο εύρος
θερμοκρασιών για τα Lokprep LT (χαμηλή θερμοκρασία)
και Lokprep HT (υψηλή θερμοκρασία).
Lokprep LT | έως 30°C / 86°F
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Χρόνος στεγνώματος σε λεπτά

Θερμοκρασία

Λάθος: Το ένθετο σταθεροποίησης
λείπει.

Σωστό: Έχει εισαχθεί το κατάλληλο
ένθετο σταθεροποίησης.

Λάθος: Ο σωλήνας δεν έχει ωθηθεί
αρκετά προς τα μέσα, ώστε να
εφάπτεται στον αναστολέα.

Σωστό: Ωθήστε το σωλήνα αρκετά
προς τα μέσα, ώστε να αισθανθείτε
τον εσωτερικό αναστολέα.

70°C
158°F

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
®

Λάθος: Το LOKRING δεν έχει ωθηθεί
αρκετά, ώστε να εφάπτεται στον
αναστολέα συναρμολόγησης.

Σωστό: Το LOKRING έχει ωθηθεί
αρκετά, ώστε να εφάπτεται στον
αναστολέα συναρμολόγησης.

Λάθος: Οι σιαγόνες
συναρμολόγησης δεν έχουν
τοποθετηθεί σωστά.

Σωστό: Οι σιαγόνες συναρμολόγησης
έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.
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Συναρμολόγηση σύνδεσης σωλήνων Lokring , παραλλαγή 50

