
NARZÆDZIE DO
NAPEˆNIANIA
USZCZELNIE∫
TDUX-IT-16
I NABÓJ GAZOWY
E7512-0160

Instrukcja obs∆ugi

Narzædzie do nape∆niania uszczelnieµ
TDUX-IT-16 (wraz ze specjalnym nabojem
gazowym E7512-0160) zosta∆o zaprojektowane
do nape∆niania uszczelnieµ kanalizacji kablowej
typu TDUX.
Narzædzie to oraz nabój nie powinny byç
stosowane do †adnego innego celu.
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Rozdzia∆ 1 – Opis narzædzia

Narzædzie sk∆ada siæ z 7 g∆ównych czæ∂ci. Podane w nawiasach cyfry odnoszå siæ do rysunku
zamieszczonego na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

1.1 Uchwyt naboju gazowego (1).
Materia∆ – Tworzywo o wysokiej wytrzyma∆o∂ci.
Tworzywo to izoluje termicznie u†ytkownika narzædzia od powierzchni cylindra gazowego,
która gwa∆townie och∆adza siæ podczas nape∆niania uszczelnienia.

1.2 G∆ówny regulator (2) z dΩwigniå sterujåcå „ON/OFF" (3) („WˆÅCZONY/WYˆÅCZONY")
Materia∆ – Korpus z anodyzowanego aluminium z elementami z metalu, tworzywa i gumy.
Regulator ten zapewnia utrzymywanie na w∆a∂ciwym poziomie ci∂nienia gazu wprowadzanego
do kontrolera przep∆ywu (4).

1.3 Kontroler przep∆ywu (4) z zaworem zwrotnym (nie pokazanym na rysunku) ∆åczy g∆ówny
regulator (2) z regulatorem ci∂nienia (5).
Materia∆ – Korpus z anodyzowanego aluminium z elementami z metalu, tworzywa i gumy.
Urzådzenie to steruje szybko∂ciå przep∆ywu gazu wchodzåcego do regulatora ci∂nienia (5)
tak, aby uzyskaç nape∆nienie uszczelnienia TDUX w wyspecyfikowanym zakresie czasu.

1.4 Regulator ci∂nienia (5), zawierajåcy zawór nadmiarowy (nie pokazany na rysunku) oraz
manometr (6).
Materia∆ – Korpus z anodyzowanego aluminium z elementami z metalu, tworzywa i gumy.
Korpus manometru – tworzywo z wstrzåsoodpornå pokrywkå gumowå.
Urzådzenie to zapewnia, †e po zakoµczeniu nape∆niania ci∂nienie w uszczelnieniu kanalizacji
kablowej TDUX znajduje siæ w obræbie wyspecyfikowanych granic w ca∆ym zakresie
temperatur.
Wskazówka manometru obraca siæ podczas nape∆niania uszczelnienia, trwajåcego w
normalnym zakresie temperatur 30 sekund. Po zakoµczeniu nape∆niania, wskazówka zatrzymuje
siæ na zielonym polu manometru. Je†eli wskazówka nie dojdzie do tego zielonego pola, oznacza
to konieczno∂ç wymiany naboju gazowego. Ca∆a ta czæ∂ç urzådzenia jest przegubowo
zamontowana na kontrolerze przep∆ywu i mo†liwe jest jej obracanie w dowolnym kierunku tak,
aby instalator dopasowa∆ po∆o†enie manometru do swojej aktualnej pozycji roboczej.

1.5 Rurka doprowadzajåca (7).
Materia∆ – Rurka poliuretanowa.
Ta elastyczna rurka doprowadzajåca umo†liwia instalatorowi pracæ w ciasnych lub
trudnodostæpnych miejscach.

1.6 Zespó∆ zaciskania rurki (9).
Tworzywo – Mosiådz oraz mosiådz niklowany elektrolitycznie.
Zespó∆ ten umo†liwia uzyskanie bezpiecznego zaci∂niæcia i gazoszczelno∂ci rurki
nape∆niajåcej (12) uszczelnienie TDUX bez ograniczania przep∆ywu gazu. Rurka ta jest
pewnie zamocowana, co umo†liwia jej usuniæcie z uszczelnienia kanalizacji kablowej TDUX
po zakoµczeniu nape∆niania.

1.7 Nabój gazowy E7512-0160 (8).
Materia∆ – Cylinder stalowy, nape∆niony dwutlenkiem wægla pod ci∂nieniem.
Ten nabój gazowy zawiera minimalnie 15 gramów dwutlenku wægla CO2.
Gaz ten jest uszczelniony w cylindrze za pomocå specjalnego zaworu, wbudowanego w
szyjkæ naboju. Zawór ten otwierany jest jedynie po pod∆åczeniu naboju do urzådzenia do
nape∆niania uszczelnieµ TDUX-IT-16.
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Rozdzia∆ 2 – ƒrodki bezpieczeµstwa i zalecenia

2.1 Nabój gazowy – E7512-0160

BEZPIECZE∫STWO
Ci∂nienie gazu w cylindrze naboju w temperaturze pokojowej wynosi oko∆o 60 barów.
• MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 50°C
• PRZECHOWYWAÇ W CHˆODNYM I CZYSTYM MIEJSCU
• STOSOWAÇ JEDYNIE ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI
• NIEWˆAƒCIWE U®YCIE MO®E BYÇ NIEBEZPIECZNE
• W CZASIE CHˆODÓW NIE BRAÇ NABOJU DO NIE CHRONIONYCH RÅK
BEZPOƒREDNIO PO NAPEˆNIENIU USZCZELNIENIA KANALIZACJI KABLOWEJ TDUX –
MO®E SPOWODOWAÇ ODMRO®ENIE RÅK.

Zalecenia
I Nabój gazowy E7512-0160 powinien byç stosowany jedynie wraz z urzådzeniem do

nape∆niania uszczelnieµ TDUX-IT-16.

II W celu sprawdzenia, czy nabój gazowy jest pusty, nale†y nim potrzåsnåç. Je†eli s∆ychaç
stukanie, nabój jest pusty bådΩ zosta∆ poprzednio zu†yty.

III Nabój zawsze nale†y przetrzeç do czysta, a w szczególno∂ci szyjkæ cylindra i rdzeµ
uszczelniajåcy. Przed w∆o†eniem naboju do urzådzenia do nape∆niania uszczelnieµ
nale†y sprawdziç, czy rdzeµ uszczelniajåcy nie jest zniekszta∆cony, zgiæty lub
uszkodzony.

IV Podczas ch∆odów, przed ka†då operacjå nape∆niania uszczelnienia TDUX, nabój nale†y
ogrzaç rækå zaopatrzonå w rækawicæ.

2.2 Urzådzenie do nape∆niania uszczelnieµ TDUX-IT-16.

BEZPIECZE∫STWO
I STOSOWAÇ JEDYNIE ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI

II Nie próbowaç wykonywaç †adnych regulacji regulatora, kontrolera lub zaworu
nadmiarowego. Urzådzenia te zosta∆y ju† prawid∆owo wyregulowane w naszej fabryce.

Zalecenia
I Podczas wyjmowania lub wymiany naboju gazowego (8) dΩwigniæ sterujåcå „ON/OFF" (3)

nale†y przestawiç w pozycjæ „OFF" („WYˆÅCZONY"). Jednak†e niewykonanie tej
czynno∂ci nie wp∆ynie ujemnie na funkcjonowanie urzådzenia.

II Uchwyt naboju gazowego (1) nale†y demontowaç lub montowaç jedynie wtedy, gdy
urzådzenie do nape∆niania uszczelnieµ nie jest u†ywane.

III Urzådzenia nie nale†y d∆ugo przechowywaç z zainstalowanym nabojem gazowym (8).

IV Urzådzeniem do nape∆niania uszczelnieµ nie nale†y o nic uderzaç, upuszczaç na pod∆o†e
ani traktowaç w podobnie niew∆a∂ciwy sposób. Szczególnie nale†y zadbaç o manometr,
który jest bardzo wra†liwym instrumentem.

V Podczas nape∆niania uszczelnieµ TDUX urzådzenie nale†y trzymaç w taki sposób, aby
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Rozdzia∆ 3 – Instrukcja obs∆ugi

3.1 Przygotowanie urzådzenia do pracy

I Sprawdziç, czy dΩwignia sterujåca „ON/OFF" (3) jest ustawiona w po∆o†enie „OFF"
(„WYˆÅCZONY").

II Odkræciç i wyjåç z urzådzenia uchwyt naboju gazowego (1).

III Wsunåç nabój gazowy (8) – szyjka cylindra powinna byç skierowana do góry – do
uchwytu naboju gazowego (1).

IV Nakræciç ræcznie uchwyt naboju gazowego (1) na urzådzenie do nape∆niania uszczelnieµ
TDUX.

3.2 Procedura kontroli urzådzenia do nape∆niania uszczelnieµ (nale†y jå przeprowadzaç po
zakoµczeniu ka†dego cyklu nape∆niania lub co oko∆o 50 nape∆nionych uszczelnieµ kanalizacji
kablowej TDUX).

I Zwróciç uwagæ na wskazówkæ manometru (6). Powinna ona spoczywaç na dolnym ko∆ku
oporowym. Je†eli wskazówka nie dochodzi do tego ko∆ka, manometr nale†y wymieniç
(patrz Rozdzia∆ 6: „Czæ∂ci zamienne").

II Sprawdziç, czy do zespo∆u zaciskania rurki (9) jest pod∆åczona u†ywana rurka
nape∆niajåca (12) uszczelnienia TDUX i czy ∂ruba zaciskajåca (10) jest dokræcona. Je†eli
nie, do urzådzenia nale†y wsunåç u†ywanå rurkæ wlotowå rækawa uszczelniajåcego
TDUX w sposób opisany w krokach 3.3 (I) do 3.3 (III) poni†ej.

III Zagiåç rurkæ nape∆niajåcå (12) uszczelnienia TDUX (aby zablokowaç wylot rurki i
zapobiec ulatnianiu siæ gazu) i mocno zacisnåç zagiæcie pomiædzy jednym z palców a
kciukiem lub za pomocå szczypiec tak, aby zamknåç wylot rurki.

IV Je†eli jest to niezbædne, obróciç obudowæ regulatora ci∂nienia (5) tak, aby by∆a wyraΩnie
widoczna skala manometru.

V Prze∆åczyç dΩwigniæ sterujåcå „ON/OFF" (3) w pozycjæ „ON" („WˆÅCZONY").

VI Wskazówka manometru (6) bædzie siæ obraca∆a dooko∆a skali. Po osiågniæciu przez
wskazówkæ zielonego pola, prze∆åczyç dΩwigniæ sterujåcå „ON/OFF" (3) w pozycjæ „OFF"
(„WYˆÅCZONY"). Wskazówka manometru powinna pozostaç na zielonym polu, co

nabój gazowy znajdowa∆ siæ pomiædzy pozycjå pionowå i poziomå, a szyjka jego cylindra
by∆a skierowana jak najwy†ej. Z urzådzenia nie nale†y korzystaç wtedy, gdy nabój
gazowy jest skierowany do do∆u.

VI Usuwajåc rurkæ nape∆niajåcå (12) uszczelnienie TDUX z zespo∆u zaciskania rurki (9),
nale†y odkræciç ∂rubæ zaciskajåcå (10) na tyle, aby zwolniç rurkæ z zacisku. Zazwyczaj
oznacza to przekræcenie tej ∂ruby o 1/2 obrotu. ƒruby zaciskajåcej (10) nie nale†y
ca∆kowicie odkræcaç, poniewa† mo†e to spowodowaç wypadniæcie pier∂cienia
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oznacza poprawne dzia∆anie urzådzenia do nape∆niania uszczelnieµ TDUX.

VII Je†eli wskazówka nie zdo∆a∆a doj∂ç do zielonego pola na skali manometru, prze∆åczyç
dΩwigniæ sterujåcå „ON/OFF" (3) w pozycjæ „OFF" („WYˆÅCZONY"), wymieniç nabój
gazowy (8) na nowy i powtórzyç ca∆å proceduræ.

VIII Je†eli wskazówka zdo∆a∆a doj∂ç do zielonego pola na skali manometru, ale ponownie
opad∆a po prze∆åczeniu dΩwigni sterujåcej „ON/OFF" (3) w pozycjæ „OFF"
(„WYˆÅCZONY"), nale†y sprawdziç szczelno∂ç po∆åczeµ rurki nape∆niajåcej
uszczelnienia TDUX w zespole zaciskania rurki, ponownie jeszcze mocniej zagiåç rurkæ
nape∆niajåcå uszczelnienia TDUX i powtórzyç ca∆å proceduræ.

IX Odkræciç o1/2 obrotu ∂rubæ zaciskajåcå (10) i wyjåç u†ywanå rurkæ nape∆niajåcå
uszczelnienia TDUX.

3.3 Nape∆nianie uszczelnienia kanalizacji kablowej TDUX

Po zainstalowaniu we w∆a∂ciwym miejscu uszczelnienia TDUX i przy zamocowanej do
urzådzenia nape∆niajåcego ostatnio u†ywanej rurce nape∆niajåcej uszczelnienia TDUX nale†y:

I Odkræciç ∂rubæ zaciskowå (10) jedynie o 1/2 obrotu i usunåç rurkæ nape∆niajåcå.

II Wprowadziç rurkæ nape∆niajåcå (12) (przeznaczonego do nape∆nienia uszczelnienia
kanalizacji kablowej TDUX) jak najdalej do przedniego otworu zespo∆u zaciskania rurki
(9). Uwaga! W momencie przechodzenia rurki przez pier∂cieµ samouszczelniajåcy (11)
mo†e byç wyczuwalny niewielki opór.

III Dokræciç rækå ∂rubæ zaciskajåcå (10).

IV Prze∆åczyç dΩwigniæ sterujåcå „ON/OFF" (3) w pozycjæ „ON" („WˆÅCZONY"). DΩwignia
pozostanie w tym po∆o†eniu, jednocze∂nie powodujåc rozpoczæcie procesu nape∆niania
uszczelnienia TDUX.

V Zwróciç uwagæ na wskazówkæ manometru (6). W czasie nape∆niania uszczelnienia
wskazówka manometru bædzie siæ obraca∆a dooko∆a skali a† do osiågniæcia zielonego
pola w momencie zakoµczenia operacji nape∆niania. Od tej chwili nale†y pozostawiç
dΩwigniæ sterujåcå w pozycji „ON" („WˆÅCZONY") jeszcze przez kolejne 30 sekund.

VI Prze∆åczyç dΩwigniæ sterujåcå „ON/OFF" (3) w pozycjæ „OFF" („WYˆÅCZONY").

VII Obserwowaç wskazówkæ manometru przez kilka nastæpnych sekund. Powinna ona
pozostawaç nieruchoma na zielonym polu manometru, co wskazuje na brak zjawiska
ulatniania siæ gazu z systemu uszczelnienia kanalizacji kablowej TDUX i systemu
narzædzia nape∆niajåcego.

VIII Wyjåç rurkæ nape∆niajåcå (12) z uszczelnienia TDUX poprzez chwycenie rækå za zespó∆
zaciskania rurki (9) i mocne pociågniæcie.

IX Pozostawiç rurkæ nape∆niajåcå (12) uszczelnienia TDUX przymocowanå do zespo∆u
zaciskania rurki (9). Je†eli nale†y przeprowadziç proceduræ kontroli urzådzenia do
nape∆niania uszczelnieµ, nale†y przej∂ç do kroku 3.2 (I). Je†eli nale†y nape∆niç nastæpne
uszczelnienie kanalizacji kablowej TDUX, nale†y powróciç do kroku 3.3 (I) powy†ej.
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Rozdzia∆ 4 – Naprawianie usterek

W przypadku stwierdzenia nieprawid∆owo∂ci nale†y przeprowadziç opisane procedury
kontrolne. Je†eli – po zakoµczeniu kontroli – usterka ciågle wystæpuje i nie daje jej siæ
wyeliminowaç poprzez wymianæ zespo∆u zaciskania rurki /patrz rozdzia∆ (III) (c) poni†ej/ bådΩ
rurki doprowadzajåcej /patrz rozdzia∆ (III) (d) poni†ej/ lub manometru /patrz rozdzia∆ (VI) (a)
poni†ej/, urzådzenie do nape∆niania uszczelnieµ TDUX nale†y zwróciç do firmy Tyco
Electronics.

(I) Problem

Nie mo†na wkræciç gwintu uchwytu naboju gazowego w gwint urzådzenia do nape∆niania
uszczelnieµ TDUX.

Kontrola

(a) sprawdziç, czy nabój gazowy (8) jest wsuniæty do uchwytu naboju (1) szyjkå cylindra
skierowanå do góry,

(b) sprawdziç, czy na dnie uchwytu naboju gazowego nie ma †adnych zanieczyszczeµ.

(II) Problem

Po prawid∆owym w∆o†eniu naboju gazowego i wkræceniu uchwytu naboju gazowego w gwint
urzådzenia do nape∆niania uszczelnieµ, s∆yszalny jest syk ulatniajåcego siæ gazu.

Kontrola

(a) sprawdziç, czy dΩwignia sterujåca „ON/OFF" (3) znajduje siæ w pozycji „OFF"
(„WYˆÅCZONY"),

(b) sprawdziç, czy uchwyt naboju gazowego (1) jest pewnie wkræcony do urzådzenia do
nape∆niania uszczelnieµ,

(c) wykræciç uchwyt naboju gazowego (1) wraz z nabojem (8) i sprawdziç, czy rdzeµ
uszczelniajåcy naboju nie jest uszkodzony lub zgiæty.

(d) je†eli sprawdzenia z punktów (a) do (c) nie wykaza∆y †adnych problemów, nale†y wyrzuciç
aktualnie u†ywany nabój gazowy (8) i wykonaç kolejnå próbæ z nowym nabojem,
uprzednio wycierajåc do czysta szyjkæ i rdzeµ uszczelniajåcy naboju.

(III) Problem

Kiedy urzådzenie do nape∆niania jest pod∆åczone do uszczelnienia kanalizacji kablowej TDUX
i dΩwignia sterujåca „ON/OFF" (3) znajduje siæ w pozycji „ON" („WˆÅCZONY"), s∆yszalny jest
syk ulatniajåcego siæ gazu.

Kontrola /przy dΩwigni sterujåcej „ON/OFF" (3) ustawionej w pozycji „OFF" („WYˆÅCZONY")/

(a) sprawdziç, czy rurka nape∆niajåca (12) uszczelnienia TDUX jest prawid∆owo zamocowana

W przypadku gdy w najbli†szym czasie nie bædå nape∆niane kolejne uszczelnienia
kanalizacji kablowej TDUX, tubæ nape∆niajåcå nale†y pozostawiç przymocowanå do
urzådzenia i od∆o†yç je w bezpieczne miejsce w celu przechowania.
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(IV) Problem

Kiedy urzådzenie do nape∆niania jest pod∆åczone do uszczelnienia kanalizacji kablowej TDUX
i dΩwignia sterujåca „ON/OFF" (3) znajduje siæ w pozycji „ON" („WˆÅCZONY"), wskazówka
manometru (6) przesuwa siæ na zielone pole, ale uszczelnienie kanalizacji kablowej TDUX
nie jest nadmuchiwane bådΩ nadmuchuje siæ bardzo wolno.

Kontrola /przy dΩwigni sterujåcej „ON/OFF" (3) ustawionej w pozycji „OFF" („WYˆÅCZONY")/

(a) sprawdziç, czy rurka nape∆niajåca (12) uszczelnienia TDUX nie jest wzd∆u†nie
zablokowana przez ostre za∆amania bådΩ sp∆aszczenie,

(b) wykræciç rurkæ nape∆niajåcå (12) uszczelnienia TDUX z zespo∆u zaciskania rurki (9)  i
sprawdziç, czy koniec rurki wchodzåcej do urzådzenia zaciskajåcego nie jest
zablokowany. Przed ewentualnå wymianå rurki nape∆niajåcej (12) uszczelnienia TDUX,
nale†y na krótko prze∆åczyç dΩwigniæ sterujåcå „ON/OFF" (3) w pozycjæ „ON"
(„WˆÅCZONY") w celu przedmuchania jakichkolwiek zanieczyszczeµ.

(V) Problem

Wskazówka manometru nie osiåga zielonego pola podczas operacji nape∆niania
uszczelnienia kanalizacji kablowej TDUX.

Kontrola /przy dΩwigni sterujåcej „ON/OFF" (3) ustawionej w pozycji „OFF" („WYˆÅCZONY")/

(a) usunåç nabój gazowy (8) i potrzåsnåç nim. Je†eli s∆ychaç stukanie, nabój jest pusty bådΩ
nie ca∆kiem pe∆ny. Nale†y wymieniç nabój gazowy na nowy,

(b) Podczas ch∆odów, po ka†dej operacji nape∆niania uszczelnienia TDUX, mo†e okazaç siæ
konieczne ogrzanie naboju rækå zaopatrzonå w rækawicæ.

OSTRZE®ENIE!
Podczas nape∆niania uszczelnienia kanalizacji kablowej TDUX, temperatura naboju gazowego
znacznie spada. Przy bardzo niskich temperaturach otoczenia, temperatura powierzchni
cylindra naboju mo†e byç wystarczajåco niska, aby spowodowaç odmro†enia w przypadku,
gdy instalator nie u†ywa rækawic ochronnych.

(VI) Problem

do zespo∆u zaciskania rurki (9) i czy ∂ruba zaciskajåca (10) jest szczelnie dokræcona,
(b) wykræciç rurkæ nape∆niajåcå (12) uszczelnienia TDUX i sprawdziç, czy powierzchnia rurki

wchodzåca do urzådzenia zaciskajåcego nie jest uszkodzona, zniekszta∆cona lub
podrapana. Je†eli rurka jest uszkodzona, nale†y odciåç uszkodzony odcinek za pomocå
ostrego no†a w taki sposób, aby p∆aszczyzna koµcowa rurki by∆a w przybli†eniu
prostopad∆a (jednak†e w †adnym przypadku koniec rurki nie powinien byç uciæty pod
kåtem wiækszym ni† 45 stopni w stosunku do p∆aszczyzny wyznaczajåcej ∂rednicæ rurki),

(c) je†eli po zakoµczeniu czynno∂ci kontrolnych opisanych w punktach (a) do (b) powy†ej w
okolicach zespo∆u zaciskania rurki (9) ciågle s∆yszalny jest syk ulatniajåcego siæ gazu, na
rurkæ doprowadzajåcå (7) nale†y zainstalowaç nowy zespó∆ zaciskania rurki.

(d) sprawdziç, czy nakrætki blokujåce umieszczone po obu stronach rurki doprowadzajåcej så
dokræcone i czy sama rurka doprowadzajåca nie jest uszkodzona. Je†eli rurka jest
uszkodzona, w urzådzeniu nale†y zainstalowaç nowå rurkæ doprowadzajåcå.
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Rozdzia∆ 5 – Dane techniczne

Czas nape∆nienia uszczelnienia TDUX o
pojemno∂ci 700 ml w temperaturze pokojowej

Ci∂nienie w uszczelnieniu TDUX po zakoµczeniu
procesu nape∆niania

Zakres temperatur roboczych

Zalecana przerwa pomiædzy kolejnymi
nape∆nieniami uszczelnieµ

Minimalna waga netto dwutlenku wægla /CO2/ w
naboju gazowym E7512-0160

Ciæ†ar gazu /dwutlenku wægla/ dla pojedynczego
nape∆nienia

Liczba uszczelnieµ TDUX nape∆nionych za
pomocå jednego naboju gazowego E7512-0160

Zawór nadmiarowy otwiera siæ przy ci∂nieniu

Dok∆adno∂ç manometru

Ciæ†ar urzådzenia do nape∆niania TDUX-IT-16
wraz z nabojem gazowym E7512-0160

40 – 60 sekund

2,8 – 3,2 bara

-5°C do 30°C

2 minuty przy normalnej temperaturze (przy
niskiej temperaturze otoczenia przerwa ta
powinna byç znacznie d∆u†sza)

15 gramów

Oko∆o 5 gramów

Oko∆o 3 sztuki

3,2 +0,2/-0 bara

1,6 % odchylenia pe∆nej skali 

Oko∆o 400 gramów

Wskazówka manometru podczas operacji nape∆niania uszczelnienia kanalizacji kablowej
TDUX przechodzi poza zielone pole.

Kontrola /przy dΩwigni sterujåcej „ON/OFF" (3) ustawionej w pozycji „OFF" („WYˆÅCZONY")/

(a) odkræciç ∂rubæ zaciskajåcå (10) jedynie o 1/2 obrotu i wyjåç rurkæ nape∆niajåcå
uszczelnienie TDUX z zespo∆u zaciskania rurki (9). Sprawdziç, czy wskazówka
manometru (6) spoczywa na dolnym ko∆ku oporowym. Je†eli wskazówka nie dochodzi do
tego ko∆ka, manometr nale†y wymieniç.



10

Rozdzia∆ 6 – Czæ∂ci zamienne

Podane odno∂niki dotyczå rysunku na odwrocie niniejszej instrukcji instalacyjnej.

Dostæpne så nastæpujåce czæ∂ci zamienne:

Uchwyt naboju gazowego (8) E7512-0200

Zespó∆ zaciskania rurki (9) E7512-0220

Zespó∆ manometru (6) E7512-0240

Rurka doprowadzajåca (7) E7512-0260

Pier∂cieµ samouszczelniajåcy
o przekroju okråg∆ym (11) E7000-1131
(R222)
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© 1993
®

CZÆƒCI ZAMIENNE OPIS
KOD

ZAMÓWIE-
NIOWY

UCHWYT NABOJU
GAZOWEGO

ARTYKUˆ Nr:

E7512-0200

ZESPÓˆ
ZACISKANIA RURKI

(SKˆADAJÅCY SIÆ Z
ELEMENTÓW R220,
R222, R221, R223)

ARTYKUˆ Nr:
E7512-0220
E7000-1131
[Pier∂cieµ
samouszczel
niajåcy o
przekroju
okråg∆ym:
R222]

ZESPÓˆ
MANOMETRU

(SKˆADAJÅCY SIÆ Z
ELEMENTÓW R206,
R217, R202)

ARTYKUˆ
Nr:
E7512-0240

RURKA
DOPROWADZAJÅCA

ARTYKUˆ
Nr:
E7512-0260
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