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Política de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Nossos objetivos são simples - sem acidentes, sem doenças ocupacionais ou 
acidentes de trabalho, sem impacto ambiental negativo e otimizando e melhorando 
continuamente a satisfação do cliente onde quer que operemos.

Mariestad, 28 de fevereiro de 2008

Tony Mann

O que isto significa?

Em nosso trabalho diário para desenvolver, vender, entregar e manter nossos 
produtos, agimos assim que reconhecemos o risco de:

Entregar produtos com qualidade técnica insuficiente 
Fornecer informações incorretas
Não cumprir as leis e regulamentos relativos à nossa operação 
Causar mpacto ambiental negativo
Causar doenças ocupacionais ou acidentes
Não ser capaz de cumprir promessas de prazos de entrega (produto e informações)

•
•
•
•
•
•

Agir significa apontar o risco e garantir que tomemos uma decisão equilibrada para 
prevenir o que é indesejado.

(Esta política inclui tudo o que é tradicionalmente coberto em políticas de qualidade, 
saúde, segurança e meio ambiente)

Usuario
Realce

Usuario
Realce
Entregar

Usuario
Realce



3 de 10 - Versão 161117

Unidade de Mangueira  2½ ”-3”
MATERIAL: UMA EU, B R, WL

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SERVIÇO: Kit de peças sobressalentes e kit de O-ring (consulte a página 4)

QUANDO REALIZAR O SERVIÇO

ATENÇÃO!
Certifique-se de que está usando o O-ring e retentores para o tipo certo de fluído.
Utilizamos um lubrificante a base de silicone para o fluído padrão. Para fluído especial, entre 
em contato conosco.
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MANUTENÇÃO E INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

Sempre despressurize o sistema e enxágue as peças antes de iniciar qualquer trabalho de 
manutenção. Use óculos de proteção. Não manuseie os retentores O-ring se o material 
parecer carbonizado, pegajoso.

Use pinças e luvas de neoprene ou PVC. Não toque nas partes adjacentes com as mãos 
desprotegidas. Enxágue as peças mais uma vez antes de iniciar a "inspeção diária"

INSPEÇÃO DIÁRIA

1
2

Inspecione a superfície de acoplamento quanto à limpeza e corrosão.
Inspecione o O-ring na conexão da unidade da casa para manutenção e assentamento correto no 
bosque.

Inspecione a articulação da unidade de mangueira para rotação livre.
Inspecione o tanque e a mangueira para verificar se há defeitos e se há sinais externos de apreensão.
Certifique-se de que a luva giratória esteja completamente aparafusada e o parafuso de travamento 
esteja disponível e seguro

3
4
5

INSPEÇÃO DE TRÊS MESES

1. Limpeza externa das metades do acoplamento com um limpador neutro.
2. “Inspeção diária” cuidadosa das unidades limpas.

INSPEÇÃO UMA VEZ POR ANO

1. Troque a vedação e a lavadora pelo menos uma vez por ano.
2. Reabasteça as ranhuras do rolamento de esferas da unidade de mangueira com lubrificante
3. Substitua os componentes gastos ou danificados. Os procedimentos de reparo são diretos e nenhuma 

ferramenta especial é necessária.

Verifique o estado da superfície de conexão e verifique se está limpa antes de prosseguir com a conexão.

Acople a unidade reparada a uma mangueira ou unidade de tanque que pode ser reparada, conforme apropriado, e verifique 
a operação correta do mecanismo de atuação da válvula e de travamento da baioneta. Acople e desacople a (s) unidade (s) 
várias vezes.

USE SOMENTE PEÇAS SOBRESSALENTES MANNTEK ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO.

(S-S3-xx)
(S-S4-xx)
(O-S3-yy)
(O-S3-yy)

xx e yy significam a chave do material de acordo com o catálogo de produtos. Você o encontrará também como o 6º até o 9º 
lugar no número de série (por exemplo, S312AxxyyB ou S414AxxyyB).

Kit de peças 
sobressalentes

Kit O-ring
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Comece desparafusando e remova o 
parafuso de travamento do anel giratório.

Ferramenta: chave hexagonal nº 2

Marque a posição da luva giratória contra o anel 
giratório com um pino de Ø8 mm. Desaparafuse 
e remova a luva giratória do anel giratório.

Ferramenta: chave ajustável

Substitua o anel PTFE (pos.25) na parte superior 
do corpo do acoplamento.

Remova os dois eixos para a guia do pistão, 
aplicando pressão no pacote da placa motriz de 
forma que ele se mova 2 mm para baixo. Para 
que o pacote da placa motriz seja liberado dos 
rolos.
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Gire a placa motriz para a posição onde o 
recesso termina sob os rolos sob pressão para 
o pacote da placa motriz.

Remova o pacote da placa de acionamento do 
corpo da unidade de mangueira.

Ferramenta: alicate Polygrip

Se necessário, troque o O-ring (pos.21) para 
proteção contra poeira. Use lubrificante no novo 
O-ring.

Desmonte a alça antes de trocar o 
O-ring.

Ferramenta: chave Allen de 6 mm

Mude o O-ring (pos.24) da ranhura no corpo do 
acoplamento.
Use lubrificante na nova peça. Aplique graxa nas 
esferas para a melhor rotação giratória possível.

Uma manga de montagem é recomendada para 
montar o anel de vedação. Se nenhuma luva 
estiver disponível, uma tira de plástico pode ser 
colada ao redor do corpo para cobrir as curvas do 
came.

Substitua os três eixos (pos.18), porcas de 
bloqueio 
(pos.19) e roletes (pos.17) por novos.

Ferramenta: chave padrão 10 mm
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Verifique os rolos para facilitar a rotação.

Mude o O-ring (pos.8) e o anel PTFE (pos.9) na 
parte traseira da placa de acionamento. Use 
lubrificante no O-ring.

Certifique-se de que o O-ring não fique torcido 
durante a montagem.

Substitua o casquilho PTFE (pos.13) por um novo 
em ambos os lados.

Mude o O-ring (pos.6) na parte frontal da placa 
de acionamento. Use lubrificante no O-ring.

Certifique-se de que o O-ring não fique torcido 
durante a montagem.
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Mude o O-ring (pos.3) no pistão. Use lubrificante no 
novo O-ring. Certifique-se de que o 
O-ring não fique torcido durante a montagem.

Pressione o O-ring com o polegar. 
Certifique-se de que o O-ring se encaixa na ranhura.

Substitua a bucha PTFE (pos.16) por uma nova em 
ambos os lados.

Antes que o corpo do acoplamento seja colocado no 
pacote da placa de acionamento, certifique-se de 
que a parte onde termina a curva do came superior 
deve ser colocada exatamente sobre um rolo, e o 
calcanhar no pacote da placa de acionamento deve 
ser colocado sob o orifício para o eixo. 

Coloque o corpo do acoplamento sobre o pacote 
da placa de acionamento. Pegue a guia do pistão 
e vire a unidade de cabeça para baixo.

Pressione para baixo e gire a placa motriz para a 
posição onde os apoios da placa motriz são 
colocados sob os rolos.
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Monte os dois eixos para a guia do pistão ao 
aplicar pressão ao pacote da placa de 
acionamento

Coloque uma nova vedação plana (pos.29) na 
manga giratória. (Não é necessário quando 
NPTthread)

Coloque a luva giratória sobre o corpo de 
acoplamento e aparafuse na luva giratória.

Tome cuidado para que as marcações que 
você fez no início estejam alinhadas.

Se necessário, aplique lubrificante antigripante 
nas roscas.

Use Loctite® 243 e aparafuse o parafuso de 
travamento no anel giratório sem qualquer 
força! Risco de deformar o rolamento de 
esferas! Aplique cera de vedação no parafuso 
de bloqueio para evitar o  uso indevido.



Finalmente,
faça uma inspeção visual para ver se tudo está 
no lugar. Faça também um teste de conexão / 
desconexão com uma unidade de tanque que 
não tenha nenhum fluido dentro. Se o 
acoplamento funcionar bem, você está pronto 
para montar a unidade de mangueira na 
mangueira novamente.

Loctite® é uma marca registrada da Henkel.

PROCEDIMENTO DE TESTE

Após cada serviço é obrigatório um teste de pressão e estanqueidade de cada acoplamento. Se apenas o kit O-Ring for 
substituído, um teste de estanqueidade da sede é suficiente.
Os seguintes parâmetros de teste estão de acordo com EN12266 e EN14432:

Procedimento de teste

Teste de estanqueidade da casca (água)

Pressão de teste

1,5 x pressão de trabalho 

6 bar +/- 1 bar

0,3 bar máx.

Critérios de aceitação

Não detectável visualmente
vazamento durante o teste

Teste de estanqueidade da sede (ar)

Tabela 1 - Pressão de teste

Tamanho nominal

Até DN 50

DN 65 a DN 150 60 s

Duração mínima do teste

15 s

Tabela 2 - Duração mínima do teste 

PROCEDIMENTO DE TESTE:

• Encha a cavidade da válvula a jusante incluindo, se apropriado, a cavidade da tampa com o fluido de teste.

• Aplique a pressão de teste especificada na Tabela 1 na direção que tende a fechar o obturador.

• Mantenha a pressão de teste durante o tempo de teste especificado na Tabela 2.

• Determine a taxa de vazamento.

Caso seja necessário realizar um teste de pressão para o acoplamento montado em conjunto, siga as respectivas 
instruções de teste do equipamento, mas não exceda 1,5 x Pressão de Trabalho do acoplamento.

ARMAZENAR
Armazene o acoplamento em um local escuro, seco e sem poeira, em temperatura ambiente.

© Copyright 2011 Mann Teknik AB. A Mann Teknik AB reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer momento nos 
preços, materiais, especificações e modelos e de descontinuar modelos sem aviso prévio ou obrigações.
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