
Návod na použití 
GH EASY – FIX evo2
pro D 25



     Návod krok za krokem
Tento návod k použití, popsané kroky, bezpečnostní pokyny a popisy nezbavují uživatele zařízení GH EASY FIX evo2

jeho všeobecných povinností v oblasti bezpečnosti a celkové kontroly při manipulaci s technickým zařízením.
Podrobnosti v tomto návodu se vztahují výhradně k použití produktů společnosti Gollmer & Hummel GmBH

ve spojení s uvedenými velikostmi spojek. 

 Systém je navržen pro použití s tlakovými spojkami Storz
v souladu s aktuálně platnou normou DIN 14301.

  Konec hadice musí být zaříznutý rovně.
  Při správné montáži / demontáži jsou součástky (plastové
kroužky) znovu použitelné.

  Pro ověření správné montáže hadicových spojek
je třeba hadici vyzkoušet při pracovním tlaku
16 barů po dobu 60 sekund.

Vymezovací kroužek
nesmí být vidět na hrdele

Kónický konec vnitřního
 bílého kroužku musí
 směřovat k černému
 vnějšímu kroužku 

 

Obecné bezpečnostní pokyny:

  Černý vnější kroužek   Vymezovací  kroužek    Hadicová Storz spojka s hrdlem
  Bílý vnitřní kroužek (D251,6-2,0 mm šíře stěny hadice např. GH Titan X-TREME)   Závorka s výřezem pro D25  

PŘÍPRAVA VŠECH SOUČÁSTEK

Před lisováním vždy vložte závorku
s výřezem pro D 25  



 





SOUČÁSTKY



Vymezovací kroužek musí být 
až na doraz na konci hrdla
proti spojce STORZ
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Do horního montážního kruhu
vložte přechod C52/D25
a dotáhněte ho na doraz



Vnější kroužek musí být umístěn na vnitřní kroužek lehce
rukou. Vnitřní kroužek musí přesně zapadat do 
vnějšího kroužku.

Pro správné provedení  lisování je důležité správné usazení 
všech součástek během celého procesu lisování.



Po nalisování je třeba otestovat správnost nalisování 
dle bezpečnostních pokynů.
Demontáž systému GH EASY-FIX probíhá v opačném pořadí. 

PŘÍPRAVA DRŽÁKU POSTUP LISOVÁNÍ
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