מחסום רצפה פתוח
 140מ"מ

 245מ"מ

בעל שלושה מבואים  40מ"מ
ומוצא צידי  50מ"מ
מק"ט מחסום60114590 :
מק"ט מחסום גבוה60124590 :

חלקי המחסום
1.1גוף המחסום בעל  3מבואים ומוצא צידי אחד
2.2אום לכדור 50
3.3אטם גומי כדורי 50/40
4.4פקק  2 - 50יחידות
5.5אטם לפקק  2 - 50יחידות
6.6מכסה זמני לסגירת המחסום
7.7מכסה קבוע לסגירת המחסום 12
8.8אטם למכסה קבוע  2 -יחידות
9.9אום לכדור 69
60/50
כדורי
1010אטם גומי
4
1111מחיצה נשלפת  +אטם
5
1212מעצור למחיצה
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הוראות התקנה
הערה :כמות הכניסות שיהיו בשימוש או יסגרו על ידי פקקים ,ישתנו בהתאם למהלך הצנרת.

1.1הנח את המחסום במקומו ע"פ התכנון,
סגור את הכניסה שאינה נדרשת לשימוש ,תמונה .1
תמונה 1

סגור את המחסום בעזרת המכסה הזמני.
המכסה הזמני מונע כניסת לכלוך בזמן ביצוע העבודה
ואת שינוי צורת המחסום עקב לחצים חיצוניים ,תמונה .4
תמונה 4

2.2הרכב את האטמים הכדוריים על הצינורות הדרושים,
תמונה .2
תמונה 2

4.4בסיום העבודה החלף את המכסה הזמני במכסה קבוע,
כאשר שני האטמים מורכבים עליו ,תמונה .5
תמונה 5

3.3חבר את הצינורות על ידי הידוק האומים בעזרת מפתח
מתאים ,תמונה .3
להמחשה בלבד
תמונה 3

הוצאת מחיצה לניקוי מגוף המחסום
	:א הנומתהוצא את מעצור המחיצה.
	:ב הנומתהסט את המחיצה הנשלפת למרכז הגוף,
בעזרת מברג.
	:ג הנומ תשלוף את המחיצה.

תמונה ג

תמונה ב

תמונה א
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אזהרה :אין להשתמש בדבק או באביזרים מאולתרים להתקנת מערכת הנקזים.
הדבקים אינם נדבקים למוצרים הנ"ל.

