LISOVACÍ SYSTÉM
PRO RADIÁLNÍ LISY
Postup vytvoření dosedací
plochy na trubkách Eurotis
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Řezákem EUROTIS přeřežte trubku mezi
vlnkami. U trubek určených pro plyn odstraňte ochrannou vrstvu na konci trubky
v délce osmi vlnek.
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Navlečte správně orientovanou matici na
trubku. Trubku vložte do držáku tak, aby
z něj vyčnívaly dvě vlnky.
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Adaptér je určen pro držáky Eurotis
60DB dodávané od roku 2008
Adaptér lze použít pro všechny běžné
radiální lisy standardní velikosti (Rems,
Rothenberger, Ridgid, Virax, Viega...).
Nelze použít pro lisy velikosti Mini,
Compact atd.
Instruktážní video lze shlédnout na www.youtube.com
pod názvem „Adapter Eurotis“.

Vložte držák s trubkou do adaptéru
lisu. Proveďte zalisování dle instrukcí
výrobce lisu.
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Vytáhněte držák s trubkou z lisu a pečlivě
zkontrolujte provedení dosedací plochy.
Pro ochranu před korozí doporučujeme
pro plynové instalace používat ochranné
pásky nebo smršťovací návleky.
Viz PTN 704 04 1.1 (2016)

www.ypsilonplus.cz

Vytvoření dosedací plochy
na trubkách EUROTIS

Použití ručního lisu
60 DB
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Řezákem EUROTIS přeřežte
trubku mezi vlnkami.
U trubek pro plyn odstraňte
ochrannou vrstvu na konci trubky v délce osmi vlnek.
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Navlečte správně orientovanou matici na trubku. Trubku
vložte do držáku tak, aby z
něj vyčnívaly dvě vlnky.

Vložte držák s trubkou do
lisu. Několika údery pístem
vytvořte na trubce dosedací
plochu (pertl).
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Vytáhněte držák z lisu a pečlivě zkontrolujte provedení
dosedací plochy (pertlu).

Použití lisovacího systému
e-PRESS
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Změřte požadovanou délku
trubky a přidejte 5 vlnek, které
budou zasunuty do fitinku.

Před instalací se ujistěte, že
těsnění ve fitinku není poškozené. Vložte trubku do koncovky a
lehce otáčejte, dokud nezasunete všech 5 vlnek trubky. Pro plyn
používejte výhradně fitinky se
žlutým těsněním HNBR.

Označte 6. vlnku od konce trubky
(např. Centrofixem) tak, abyste měli
jistotu, že jste skutečně vsunuli do
e-PRESS fitinku všech 5 požadovaných vlnek. U trubek pro plyn
odstraňte žlutý potah v délce 8
vlnek.

Uřežte trubku řezákem EUROTIS
mezi dvěma vlnkami. Ujistěte se
zda na konci uřezané trubky nejsou
žádné otřepy a řez je hladký.
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Instalujte čelisti „E“ do
radiálního lisu dle instrukcí
dodavatele lisu. Manuálně
čelisti rozevřete a vložte
fitinku s trubkou do čelisti
tak, aby se konec fitinku
opíral o doraz čelistí.

Podrobné informace, ceny a položky systému
naleznete na www.ypsilonplus.cz,
dotazy zasílejte na info@ypsilonplus.cz
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Zalisujte koncovku dle instrukcí
výrobce lisu. Pro ochranu před
korozí doporučujeme pro plynové
instalace používat ochranné pásky
nebo smršťovací návleky.
Viz PTN 704 04 1.1 (2016)

