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Engates de segurança de trava imediata- Breakaway 

Instruções de serviços
 Tipo Industrial 2”  
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Materiais: Al, Br, SS  

Peças necessárias para o serviço: Kits de peças de substituição e de anéis O-ring (veja pg 3)

Tipos de conexões: Acoplamentos com rosca ou flanges tem a mesma
instrução de serviço 

Executar serviço: Se há vazamento 
Todo ano 
Mudanças no fluido 

Observe!  
Certifique-se de que você está usando o tipo certo de O-rings e 
selos para o produto que você está trafegando. Normalmente 
usamos graxa padrão nº F1 para fluidos padrão.
Para produtos especiais por favor entre em contato conosco.
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Instruções de manutenção e serviços      

Sempre despressurizar o sistema e enxaguar as peças antes de iniciar qualquer 
trabalho de manutenção. Use óculos de proteção. Não manusear anéis de 
vedação se o material parecer carbonizado, viscoso ou pegajoso.
Use uma pinça e luvas de neopreno ou PVC. Não toque nas partes adjacentes 
com as mãos desprotegidas. Enxaguar as peças mais uma vez antes de iniciar a 
"inspeção habitual"

Inspeção habitual 

1. Inspecione a superfície dos acoplamentos quanto a limpeza e corrosão
2. Inspecione o anel O-ring na conexão da unidade mangueira para manutenção e assento

correto na canaleta
3. Inspecione a função giratória da unidade mangueira para rotação livre
4. Inspecione as unidades tanque e mangueira para sinais externos de desgaste

Inspeção trimestral 

1. Limpeza exterior do acoplamento com um detergente neutro
2. Rigorosa "inspeção habitual" das metades do acoplamento

Uma vez por ano 

1. Troca de vedação e aneis, pelo menos uma vez por ano
2. Encha novamente com graxa os rolamentos esfera da unidade mangueira
3. Substituir as peças desgastadas ou danificadas. Procedimentos de reparo são simples e não

são necessárias ferramentas especiais

Verifique sempre o estado das superfícies da conexão e se está limpa antes de prosseguir 
com a conexão.

Conectar a unidade reparada conforme o caso a unidade mangueira ou tanque em serviço e 
verificar o funcionamento correto do acionamento da válvula e do mecanismo de travamento 
baioneta. Conectar e desconectar o conjunto várias vezes.

Use somente peças de reposição originais Mann Teknik para manutenção

kit de peças de manutenção (S-N2-xx) 
kit de anéis O-ring          (O-N2-yy) 
xx e yy identificam os itens de acordo com o catálogo de produtos. Você vai encontrá-los 
também como os dígitos 6 a 9 do número de série (ex.: N210Dxxyy). 
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Após a liberação 
Quando o acoplamento é desmontado há perigo 
de que o fluido esguiche. Medidas de segurança 
especiais, como equipamento de proteção 
individual deve ser usado. Sempre garantir que o 
sistema está limpo de forma adequada. Após a 
limpeza, retirar resíduos do agente de limpeza.

a. Use equipamento de proteção individual
adequado.

b. Certifique-se que o acoplamento está
despressurizado e vazio.

c. Limpe os acoplamento antes da desmontagem (use produtos de limpeza adequados ao líquido
bombeado).

 1 Inspeção visual 

Remover os restos dos parafusos destruídos.
Verifique se há sujeira, danos à vedação e qualquer 
outro dano físico óbvio (tais como de impactos, 
etc.).

Desmontagem
Remova a vedação plana e desaperte os 
parafusos que fixam a guia do pistão.

§
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Desmontagem 
Pressione para baixo a guia do pistão e deixe-a 
livre. Liberá-la cuidadosamente.

A guia do pistão é acionada por 
mola. Risco de ferimentos.

Utilizar nossa ferramenta própria torna o 
trabalho mais fácil e aumenta a segurança.

Repita o mesmo procedimento com a segunda 
metade. 

Detalhes das peças depois da desmontagem 
Retire todas as partes do corpo 

1. Pistão
2. Mola
3. Corpo
4. Guia do pistão
5. Protetor da mola e bucha de PTFE

O-ring do Pistão 
Substituir o O-ring (pos.3) sobre o pistão por um 
novo O-ring engraxado. Faça uma pressão por 
igual em torno do anel de vedação. O O-ring deve 
ser pressionada para a ranhura do pistão. 

Use apenas graxa apropriada para o material do 
O-ring.  

Para a substituição do O-ring use somente peças 
de reposição Mann Tek. Ferramentas especiais 
são úteis para um bom encaixe do O-ring.

1
2

3 
4 

5
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Montagem do pistão 
O pistão é maior em diâmetro que os três 
suportes de seu guia.  

Introduza o pistão como mostrado. Coloque-o em 
em posição centralizada na sede da válvula. Tome 
cuidado, o pistão pode sair pelo outro lado.

Montar as metades do acoplamento 
Encaixe a mola com o protetor da mola e a guia 
do pistão com a bucha de PTFE. Pressione para 
baixo a guia do pistão e gire-a para colocá-la na 
posição.

Fixando a guia do pistão 

Encaixe os parafusos nos furos existentes no 
corpo e fixe a guia do pistão com os três 
parafusos de fixação. Utilize chave Loctite® 243 
para apertar os parafusos.  
Coloque de volta a vedação plana. 

Loctite® é marca registrada da Henkel. 
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O-ring do corpo 
Troque o O-ring (pos.15) de sobre o corpo por 
um novo O-ring engraxado. 

Use apenas graxa apropriada para o material do 
O-ring.

Parafusos de ruptura 
Coloque e aperte os parafusos na posição 
correta.  

Monte o acoplamento 
Ajuste as duas metades sobrepostas e pressione 
cuidadosamente o conjunto. Os pinos de 
segurança devem estar alinhados com os furos 
da segunda parte.
Utilizar uma prensa facilita o trabalho. 
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Fixação dos parafusos de ruptura 
Aparafusar as porcas com a mão e parar quando 
as partes estiverem ligeiramente pressionadas. 
Apertar então um pouco com uma chave. No 
máximo 45 graus.
Aparafusar a segunda porca e bloquear a 
primeira. Segurar a primeiro com uma chave para 
evitar forças de quebra no parafuso.

Ferramenta: Chave padrão 10mm 

Não use força para apertar! Risco de 
ruptura dos parafusos.

Pronto para usar 

Após o acoplamento estar completamente 
montado, fazer um teste de pressão de acordo com 
o procedimento de teste na página 9.
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PROCEDIMENTO DE TESTE 

Depois de cada manutenção, um teste de pressão e estancamento de cada acoplamento é 
obrigatório. Teste cada metade separadamente antes de conectar as duas metades com os 
pinos de ruptura. Os seguintes parâmetros de teste estão em conformidade com EN12266, 
EN14432 and ISO5208: 
Teste estanqueidade da câmara (água):  1,5 x Pressão trabalho (veja 1.2)  stop time 1 min. 

Teste estanqueidade do assento (ar): 6 bar +/- 1bar 
0,1 x Pressão trabalho 

stop time 15 s. 
stop time 15 s. 

Um teste de pressão deve ser feito para a peça já montada na posição de trabalho e siga as 
respectivas instruções do procedimento, mas não excedam a pressão máxima de ensaio 
recomendada que você vai encontrar na tabela a seguir. Se um teste com pressão maior é 
necessário, por favor consulte nosso departamento de vendas para um kit especial de 
parafusos de ruptura para este teste.

 Pressão máxima de teste dependendo da força de ruptura: 

DN 25  DN 50  DN 65  DN 80  DN 100  DN 125  DN 150 
kN  bar  kN  bar  kN  bar  kN  bar  kN  bar  kN  bar  kN  bar 

4  10  7  10  11  10  18  10  28  10  40  10 
6  16  10  16  15  16  24  16  37  16  54  16 
7  20  12  20  18  20  28  20  45  20  65  20 
9  25  15  20  23  25  36  25  56  25  81  25 

92  25 
3  16  12  50  20  30  30  32  48  35  75  40  108  40 
3,2  16  13  37,5  22  37,5  33  37,5  52  37,5  81  37,5  117  37,5 

Acoplamentos aprovados se estampados no pistão. 
Percentual testado: 100% 

Armazenamento 
Armazene os acoplamento em um local seco, livre de poeira, escuro e em temperatura 
ambiente. 
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