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הוראות התקנה לאוקטב גוף נירוסטה עם אוגנים צפים

אוגן צינור

אטם

אוגן צף

מד מים אוקטב

אוגן צף

אטם

אוגן צינור

שלב 1

12

מקם את האוגן הצף 
הראשון על הצינור באופן 

שבו הסימון המסחרי 
פונה כלפי האוגן של 

צנרת ההולכה

חבר את האוגן הצף 
אל אוגן צנרת ההולכה 
באמצעות ברגים בשני 

הקדחים התחתונים.
חבר את האומים סיבוב 
אחד בלבד ולא סגירה 

מלאה על מנת שהברגים 
לא יחליקו החוצה

שלב 2

1

הכנס אטם בין האוגן הצף ולבין 
אוגן צנרת ההולכה

שיטת התקנה 1#
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הוראות התקנה

שלב 3

12

מקם את האוגן הצף 
השני על הצינור באופן 

שבו הסימון המסחרי 
פונה כלפי האוגן של 

צנרת ההולכה

חבר את האוגן הצף אל אוגן צנרת 
ההולכה באמצעות ברגים בשני 

הקדחים התחתונים.
חבר את האומים סיבוב אחד 

בלבד ולא סגירה מלאה על מנת 
שהברגים לא יחליקו החוצה

שלב 4

12

הנח את מד 
האוקטב על גבי 
האוגנים הצפים

סגור את 
האוגנים הצפים

4

סגור את האוגן הצף ע"י 
 M5 הברגה של בורג

בקדח הייעודי לו. חזור 
על פעולות 3-4 עבור 

האוגן הצף השני

שלב 5

1

הכנס אטם בין האוגן 
הצף ולבין

אוגן צנרת ההולכה
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הוראות התקנה לאוקטב גוף נירוסטה עם אוגנים צפים

שלב 6

12

הדק את שני הברגים על מנת 
לאפשר תנועה של המד ויצירת 

מרווח בין אוגן המד ולבין אוגן 
צנרת ההולכה

על מנת להקל על פעולת הכנסת 
האטם באוגן השני, הברג שני 

ברגים בתבריגים הייעודיים

34

הכנס אטם בין אוגן המד ולבין 
אוגן צנרת ההולכה

5

הוצא את שני ברגי ההידוק 
ששימשו להכנסת האטם

6

חבר את אוגני המד אל צנרת 
ההולכה באמצעות שאר הברגים 

והדקם
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הוראות התקנה

שלב 1

12

הנח את המד בצורה אנכית 

אחוז את האוגן הצף כך שהסימון 
המסחרי פונה כלפי חוץ )לא לכיוון 

מד המים(

3

הכנס את האוגן הצף במגרעת 
שבקצה מד האוקטב וסגור את 

האוגן

שלב 2

12

סגור את האוגן הצף ע"י 
 M5 הברגה של בורג

בקדח הייעודי לו

שלב 3

1

הפוך את המד וחזור על פעולות 
1-2 להרכבת האוגן הצף השני

שיטת התקנה 2#
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הוראות התקנה לאוקטב גוף נירוסטה עם אוגנים צפים

שלב 4

12

מקם את המד 
במקום הייעודי 

לו בין צנרות 
ההולכה.

שים לב לכיוון 
החץ על המד 

אשר מציין את 
כיוון הזרימה

חבר את האוגנים הצפים 
אל אוגני צנרת ההולכה 
באמצעות ברגים בשני 

הקדחים התחתונים.

חבר את האומים סיבוב 
אחד בלבד ולא סגירה 

מלאה על מנת שהברגים 
לא יחליקו החוצה

שלב 5

1

הכנס אטם בין האוגן הצף ולבין 
אוגן צנרת ההולכה
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הוראות התקנה

שלב 6

12

הדק את שני הברגים על מנת 
לאפשר תנועה של המד ויצירת 

מרווח בין אוגן המד ולבין אוגן 
צנרת ההולכה

על מנת להקל על פעולת הכנסת 
האטם באוגן השני, הברג שני 

ברגים בתבריגים הייעודיים

34

הכנס אטם בין אוגן המד ולבין 
אוגן צנרת ההולכה

5

הוצא את שני ברגי ההידוק 
ששימשו להכנסת האטם

6

חבר את אוגני המד אל צנרת 
ההולכה באמצעות שאר הברגים 

והדקם
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Arad Ltd.
www.arad.co.il

Contazara, S.A.
www.contazara.com

Cicasa
www.cicasa.com

Arad Technologies Ltd.
 www.aradtec.com

Master Meter, Inc.
www.mastermeter.com

Arad Metering Technologies
www.aradmetering.com

ייתכנו שינויים מעת לעת, גרסה מעודכנת נמצאת באתר החברה. 
www.arad.co.il - למפרט עדכני יש לעיין באתר החברה

Water Tech
www.wtmeters.com


