AZ EO-2 ROZSDAMENTES
CSAVARZATOK
Az EO-2 egy új, lágytömítéses cs szerelvény, amelynek lényege egy
újfajta anya. Minden más csatlakozórész változatlan maradt a korábbihoz
képest. Ez az újfajta anya magából az
anyából, a tömítésb l és a támasztógy r b l áll. Ez a három rész alkot
egy szerkezeti egységet, miáltal leegyszer södik a használata.
Az összeszerelt csatlakozásban, a
tömít kúpnál található a tömít gy r a rávulkanizált FPM tömít ajakkal, ahol az egyedüli szivárgási helyet zárja le. Er s, lökésszer
(dinamikus) megterheléseknél az er sebb ráprésel dés még kiválóbb finom tömítettséget hoz létre. A különleges tömít ajakgeometria kialakítás
miatt maga a rendszer nyomása is
segíti a tömítettség létrehozását.
A támasztógy r a bevált vágógy r
elve szerint belehatol a cs küls falába. A gy r kialakítása és szilárdsági szerkezete révén még hosszantartó, mechanikus igénybevétel esetén is magas biztonságú kapcsolatot
garantál.
A szivárgásmentessége mellett az új
EO-2 csatlakozógeneráció – különösen a szerelés során – további nyomós el nyökkel bír. A szerelési id
lecsökkenésével pénzt takarítunk
meg. Az ISO 8434-1 illetve a
DIN2353 szerinti rozsdamentes
csavarzatok történetében ugyanis el ször nem szükséges el szerelés! Az
eddigi szokásos segédeszközökkel –
mint például az el szerel kúpok
vagy a teljes automata EOMAT –
készre szerelhet ek a csatlakozók és
a beépítés helyén csak össze kell húzni azokat!
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NYOMÁSOK
A katalógusban megadott nyomásértékekre:

MEGENGEDETT H MÉRSÉKLET TARTOMÁNY

PN (névleges üzemi nyomás) értékekre 4-szeres
PB ( repesztési nyomás) értékekre 2,5-szeres

-25-t l +200°C-ig.

biztonsági tényez k érvényesek! (Statikus nyomás)

SZERELÉS
A rozsdamentes EO-2 csatlakozók szerelése különösen egyszer .
El ször is a menetet be kell kenni EO-Niromont ken anyaggal. A szerelés során el ször bezáródik a tömít - és a támasztógy r közötti hézag. A felületek egymáshoz érnek és az egyes elemek egymáshoz támaszkodnak. Lehetetlen tehát „túlszerelni” a csatlakozót!!
Ugyanígy a feltámaszkodáskor fellép jelent s nyomatéknövekedés jelzi a helyes szerelés végét, amivel hatékonyan elkerülhet az „alulszerelés”, azaz a nem kell mérték összehúzás.

Az anya meghúzás el tt!

H-7623 Pécs, Megyeri út 26.
Tel./Fax: 72/326-665, Tel: 72/215-190, 72/510-726, -727
Mobil: 20/9326-665
E-mail: hidro-mobil@hidro-mobil.hu
wwww www.hidro-www.hidro-mobil.hu

Az anya meghúzás után!

