GI¢TKIE I ROZCIÑGLIWE PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Typu EMIPIU
Gi´tkie i rozciàgliwe przewody do gazu EMIPIU wykonane sà z rury falistej ze stali nierdzewnej typu AISI 316L chronionej dodatkowo przez
termokurczliwà osłon´ z tworzywa sztucznego. Koƒcówki wkr´tne oraz nakr´tki wykonane sà ze stali nierdzewnej AISI 303.
Przewody te słu˝à do podłàczenia takich odbiorników gazu jak: kotły naÊcienne, podgrzewacze c.w.u., promienniki gazowe itp.
Temperatura pracy od –20° C do + 120° C. Maksymalne ciÊnienie gazu 0,2 bar.
Instrukcja obsługi i monta˝u
1. Zamknàç kurek gazowy.
2. Rozciàgnàç przewód ciàgnàc z obydwu stron do ˝àdanej długoÊci . Ograniczyç rozciàgni´cie do długoÊci maksymalnej wskazanej
na przewodzie.
3. Najpierw zamontowaç złàczk´ z gwintem zewn´trznym wykonanym wg PN-EN 10226-1 u˝ywajàc do uszczelnienia gwintu tylko
dopuszczone materiały w wymaganej iloÊci. Doszczelnienie przeprowadziç na gwincie.
4. Nast´pnie zamontowaç koƒcówk´ z nakr´tkà Êciàgajàcà posiadajàcà gwint wewn´trzny wykonany zgodnie z PN-ISO 228-1.
5. Otworzyç zawór gazu i sprawdziç szczelnoÊç połàczenia.
Dane przewodów: Êrednica nominalna DN 15/20/25mm
długoÊci
od 75 mm
do max 130 mm
od 110 mm
do max 210 mm
od 200 mm
do max 410 mm
od 260 mm
do max 520 mm
Minimalny promieƒ zgi´cia: 30 mm dla DN15, 40 mm dla DN20 i 45 mm dla DN25.
Uwaga:
Wszelkie prace przy instalacji gazowej wykonywaç mogà jedynie osoby posiadajàce odpowiednie uprawnienia.
Przewód czyÊciç jedynie wodà z ew. dodatkiem mydła. Nie stosowaç detergentów.
Podkładki uszczelniajàce stosowaç tylko jeden raz.
Monta˝ nale˝y przeprowadzaç zgodnie z w/w instrukcjà.
Nie wolno łàczyç przewodów ze sobà, celem osiàgni´cia dłu˝szego połàczenia.
Przewody wolno rozciàgaç jedynie do długoÊci wskazanej na przewodzie.
Nie skr´caç osiowo przewodów podczas monta˝u.
Nie stosowaç w otoczeniu zawierajàcym chlor.
Gwarancja
Producent udziela 12 miesi´cznej gwarancji . Gwarancji nie podlegajà mechaniczne uszkodzenia przewodu wynikajàce z niewłaÊciwego monta˝u.

Informacja dotyczàca wyrobu EMIPIU: (zgodnie z Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z dn. 11.08.2004r.)
1. Producent:

EMIFLEX S.p.A – Via Cuneo 4/6
20039 Varedo, Włochy

2. Nazwa wyrobu:

EMIPIU
Êrednice: DN 15, 20, 25
maksymalne ciÊnienie robocze: 0,2 bar (MOP 0,2)

3. Nr aprobaty technicznej:

AT / 2005-04-08, wydanie II/2010

4. Deklaracja zgodnoÊci:

Deklaracja zgodnoÊci Nr 1/04/2010

5. Jednostka certyfikujàca:

Instytut Nafty i Gazu, AC 010, Certyfikat ZgodnoÊci Nr 29/10
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