TP-8100/8200 Installatiehandleiding

1- De sperwateropening, die voor injectie van de compound gebruikt kan worden, zou
het beste in het midden van de pakkingkamer gesitueerd moeten zijn. Het gat opboren
tot 9/16” (14 mm) en hierin 3/8” NPT draad tappen voor aansluiting van de pijpnippel
of vulpistool. In de verbinding tussen het vulpistool en de pakkingkamer mogen geen
verjonging van de leiding of restricties bevinden.
2- Het vulpistool kan direct of via een pijpnippel in de opening van de pakkingkamer
geschroefd worden. Voorkom bij het inschroeven van de pijpnippel of het vulpistool
dat deze in de pakkingkamer steekt.
3- Indien door een bepaalde oorzaak het vulpistool niet direct in de opening van de
pakkingkamer geschroefd kan worden neem dan een kort stuk RVS pijp om de
verbinding mogelijk te maken. Gebruik enkel RVS pijp. De pijp mag licht gebogen
worden maar vermijdt te allen tijde bochten kleiner dan 45°.

Vernauwingen en scherpe bochten in het traject tussen vulpistool en pakkingkamer
moet te allen tijde voorkomen worden.

4- Vul de verbindingsnippel of pijp met compound met behulp van het vulpistool
voordat u de verbinding met de pakkingkamer maakt..
5- Monteer het vulpistool op de pakkingkamer en start de applicatie (pomp). Indien
een lekkage zichtbaar is, langzaam de het vulpistool met behulp van de handel
aandraaien totdat de lekkage stopt. Enkel weer compound toevoegen indien er zich
weer een lekkage voordoet. Voorkom dat abarasieve media via de pomp in de
pakkingkamer kan lekken. De pakkingkamer dus altijd vol met compound houden!
6- Het vulpistool is ontwikkeld om enkel tijdens bedrijf compound bij te vullen en
niet om bij het herverpakken van pompen de pakkingkamer op te vullen. Het opvullen
van de pakkingkamer bij een lege pakkingkamer moet met de hand gebeuren. Zie
hiervoor de Tom-Pac Installatiehandleiding of de animatiefilm op
http://www.tom-pac.com/tpcd2007/menu.swf.
7- Indien het vulpistool leeg is, hierbij is de plunjer helemaal in het huis geschroefd,
de plunjer helemaal uitdraaien en het aansluitstuk aan de onderzijde van het vulpistool
verwijderen. Vul het vulpistool met compound en schroef het aansluitstuk weer op het
vulpistool.
8- Indien geen sperwateropening op de applicatie aanwezig is moet een kanaal in het
midden van de pakkingkamer en bij voorkeur tangentiaal, met de draairichting mee,
geboord worden. Gebruik hievoor een boor van 9/16” (14 mm) en tap draad 3/8” NPT
voor aansluiting van de pijpnippel of vulpistool. Indien een tangentiale boring niet
mogelijk is, is een radiale boring tevens acceptabel.
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