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FAK-7HTS

INSTALLATIEMETHODEN

De volgende installatiemethoden zijn voorgestelde richtlijnen voor de
installatie van de FAK-7HTS eindafwerkingsset voor tubingbundels
voor hoge temperatuur.

Vereist indien de bundel voorzien is van verwarming: afzonderlijk
bestellen per af te sluiten verwarming. Raadpleeg de PETKinstructie, formulier PN50132, voor aanvullende informatie.

Ontvangst, opslag en behandeling
1. Inspecteer de materialen op tijdens transport veroorzaakte schade.
2. Rapporteer schades aan de vervoerder voor afwikkeling.
3. Identificeer de onderdelen en controleer aan de hand van
de paklijst of u het juiste type en de juiste hoeveelheid hebt
ontvangen.
4. Opslaan op een droge locatie.

PETK voedings- en eindafwerkingssets (per verwarming)
PETK-3D

voor HPT

1

3

2

58405		
FAK-7HTS-HTX2-SL
•
Tot 3” buitendiameter (OD), enkele buis, geen verwarming
•
Voor Thermon-producten SL-HTX2
58407		
FAK-7HTS-HT/HTX-SL
•
Tot 3,50” buitendiameter (OD), enkele buis, geen verwarming
•
Voor Thermon-producten SL-HT of SL-HTX
58406		
FAK-7HTS-HTX2-SP
•
Tot 3” buitendiameter (OD), dubbele buis, geen verwarming
•
Voor Thermon-producten SP-HT of SP-HTX2
58400		
FAK-7HTS-HTX2-1
•
Tot 3” buitendiameter (OD), enkele buis, enkele verwarming
•
Voor Thermon-producten SEI-HTX2
58401		
FAK-7HTS-HT/HTX-1
•
Tot 3,50” buitendiameter (OD), enkele buis, enkele verwarming
•
Voor Thermon-producten SEI-HT of SEI-HTX
58402		
FAK-7HTS-HT/HTX-2
•
Tot 3,50” buitendiameter (OD), dubbele buis, enkele verwarming
•
Voor Thermon-producten MEI-HT of MEI-HTX
58403		
FAK-7HTS-2HT/HTX-1
•
Tot 3,50” buitendiameter (OD), enkele buis, dubbele verwarming
•
Voor Thermon-producten SEI-HT of SEI-HTX met 2 verwarmingen

Inhoud set
1
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Item

Aantal

Beschrijving

1

1

Tube RTV-dichtingsmiddel

2

1

TBX-voedingsaansluiting

3

1

ET-eindkap

4

1

Tapestrook teflon 6” (alleen in PETK-3D)

5

1

Waarschuwingsetiket eindafwerking

6

1

GRW-G pakkingring (alleen in PETK-3D)

Voorzorgsmaatregelen bij installatie
• Om de mogelijkheid tot vonken te verkleinen en ter beveiliging
tegen aardlekken eisen de National Electrical Code (NEC) en
Canadian Electrical Code (CEC) dat apparatuur voorzien is van
aardlekbeveiliging voor elke kring met afgeleide stroom die
elektrische verwarming voedt.
• De installatie moet voldoen aan de eisen van Thermon en
geïnstalleerd worden overeenkomstig de NEC, CEC of andere
toepasselijke nationale en lokale codes.
• Goedkeuring en prestatiebeoordelingen van de componenten zijn
gebaseerd op het gebruik van alleen door Thermon gespecificeerde
onderdelen. Door de gebruiker geleverde fittingen voor
voedingsaansluiting moeten geschikt of gecertificeerd zijn voor het
beoogde gebruik.
• Schakel alle stroombronnen spanningsloos voor het openen van
de behuizing

A

4

5

6

7

Item

Aantal

Beschrijving

1

1

A. Eindafwerking voor tubingbundels voor hoge temperatuur
B. Buisfitting (enkele of dubbele buis)
C. Verwarmingsfitting (indien nodig)

2

1

Schuimisolatie (2'-strook)

3

1

Zelfvulkaniserende tape (rol)

4

1

Grafieten pakkingsmateriaal

5

*

Pakkingring voor verwarming (indien nodig)

6

*

Sluitring voor enkele buis (waar nodig)

7

*

Sluitring voor dubbele buis (waar nodig)

• Zorg dat de uiteinden van de verwarmingskabel en de onderdelen
van de set droog zijn zowel voor als tijdens de installatie.
• Personen die deze producten installeren zijn verantwoordelijk
voor het naleven van alle toepasselijke veiligheids- en
gezondheidsrichtlijnen. Tijdens de installatie dienen de correcte
persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt. Neem
contact op met Thermon als u aanvullende vragen hebt.
Benodigde gereedschappen

Draadtang
Verstelbare sleutel

Stanleymes

* Aantal varieert voor bepaalde settypes
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Elektrische verwarming
Inkepingen
busaansluiting
(zoneverwarming)

Tubingbundel

Inkepingen
busaansluiting
(zoneverwarming)

Tubing

38 mm (1 1/2”)
tot 76 mm (3”)

1.

Snij indien/zoals nodig

Verwijder buitenmantel en isolatie van het uiteinde
van de tubingbundel. Strip de isolatie van de bundel
38 mm (1 1/2”) tot 76 mm (3”) terug tot achter de
busaansluiting van de verwarming.

2.

Eindafwerking voor de
tubingbundel

Indien de inkeping van de busaansluiting zich op minder
dan 381 mm (15”) van het einde van de verwarming
bevindt, strip de bundelisolatie dan verder tot de
volgende inkeping.

3.

Verwijder de fittingsmoeren en pakkingringen. Schuif
de eindafwerking voor de tubingbundel over de
tubing en verwarming. Als de bundel niet voorzien is
van verwarming, dient de afwerking alleen een enkele
fitting te hebben. Sla instructies met betrekking tot de
verwarming over indien niet van toepassing.

Schuimisolatie

Zelfvulkaniserende tape

Schuimisolatie

Verwarming

4.

Wikkel de schuimisolatie om de mantel van de
tubingbundel.

5.

Schuif de schuimisolatie in de ruimte tussen de
eindafwerking van de tubing en de mantel van
de tubingbundel, en leidt daarbij de buizen en
verwarming door de bestemde openingen. Zorg dat
de eindafwerking van de tubing contact maakt met
het einde van de bundel.

6.

Wikkel de zelfvulkaniserende tape om de mantel
van de tubingbundel. Wikkel de tape verder om de
bundel en eindkap, zorg ervoor dat elke omwikkeling
de vorige voor 50% overlapt.

Voltooi stappen 6-11 voor een enkele buis met enkele of dubbele verwarming

Sluitring voor
enkele buis

Sluitring voor
enkele buis

Grafieten
pakkingsmateriaal

Grafieten
pakkingsmateriaal

7.

Schuif een sluitring voor enkele buis over de buis om
contact te maken met de fitting. Wikkel het grafieten
pakkingsmateriaal vier keer rondom de tubing en
druk het in de holte in de fitting. Snij het overtollige
grafieten pakkingsmateriaal weg.

8.

Schuif de tweede sluitring voor enkele buis en de
bevestigingsmoer over de buis.

9.

Draai de moer aan, waardoor de sluitring en het
pakkingsmateriaal in de holte in de fitting worden
gedrukt.
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Pakkingring

PETK-afwerking

10. Schuif de enkele of dubbele pakkingring en
fittingmoer over de verwarming(en).

11. Draai de fittingmoer aan om de pakkingring tegen de 12. Sluit de verwarming af met de daarvoor bestemde
verwarming(en) te drukken.

Draai de fittingmoer niet te strak aan
aangezien dit kan leiden tot vervorming of
beschadiging van de pakkingring.

PETK-set. Raadpleeg de PETK-installatie-instructies
voor details.

Ga door met stap 12-17 voor dubbele buis met enkele verwarming

Sluitring voor
dubbele buis

Grafieten pakkingsmateriaal

13. Schuif een sluitring voor dubbele buis over de buis 14. Schuif de tweede sluitring voor dubbele buis over 15. Schuif de moer voor de buisfitting over de buizen
de buizen, het grafieten pakkingsmateriaal tussen
de twee sluitringen samendrukkend.

om contact te maken met de fitting. Wikkel het
grafieten pakkingsmateriaal om de tubing. Zie de
linkerbovenhoek van de afbeelding voor details.

Pakkingring

16. Schuif de pakkingring en fittingmoer voor de
verwarming over de verwarming.

en draai hem aan om het pakkingsmateriaal en de
sluitringen samen te drukken.

PETK-afwerking

17.

Draai de fittingmoer aan om de pakkingring tegen de
verwarming te klemmen.

18. Werk de verwarming af met de daarvoor bestemde

PETK-set. Raadpleeg de PETK-installatie-instructies
voor details.

Draai de fittingmoer niet te strak aan
aangezien dit kan leiden tot vervorming of
beschadiging van de pakkingring.
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Voltooi stappen 18-22 voor een enkele buis zonder verwarming
ThermoTube
Schuimisolatie

Buis

Snij indien/zoals nodig

ThermoTube-eindafwerking

19. Verwijder de buitenmantel en isolatie van het uiteinde
van de ThermoTube.

20. Ve r w i j d e r

d e f i t t i n g m o e r. S c h u i f d e
ThermoTube-eindafwerking over de buis.

21. Wikkel de schuimisolatie om de mantel van de
ThermoTube.

Zelfvulkaniserende tape

Schuimisolatie

22. Schuif schuimisolatie in de ruimte tussen de 23. Wikkel de zelfvulkaniserende tape rondom de mantel
ThermoTube-eindafwerking en de mantel van de buis
en voer de buis door de daarvoor bestemde opening.
Zorg dat de eindafwerking van de ThermoTube
contact maakt met het uiteinde van de bundel.

van de bundel. Wikkel de tape verder om de bundel
en eindkap, zorg ervoor dat elke omwikkeling de
vorige voor 50% overlapt.

Voltooi stappen 23-30 voor dubbele buizen zonder verwarming
Tubingbundel
Schuimisolatie

Buizen

Snij indien/zoals nodig

24. Verwijder buitenmantel en isolatie van het uiteinde
van de tubingbundel.

Eindafwerking voor
de tubingbundel

25. Verwijder fittingsmoeren en pakkingringen. Schuif de
eindafwerking voor de tubingbundel over de tubing.

26. Wikkel de schuimisolatie rond de mantel van de
tubingbundel.
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Zelfvulkaniserende tape

Schuimisolatie

Sluitring voor
dubbele buis

Grafieten pakkingsmateriaal

27.

Schuif schuimisolatie in de ruimte tussen de
eindafwerking van de tubingbundel en de mantel van
de tubingbundel en voer de buizen door de daarvoor
bestemde openingen. Zorg dat de eindafwerking van
de tubing contact maakt met het einde van de bundel.

28. Wikkel de zelfvulkaniserende tape rond de mantel 29. Schuif een sluitring voor dubbele buis over de buizen
van de bundel. Wikkel de tape verder om de bundel
en eindkap, zorg ervoor dat elke omwikkeling de
vorige voor 50% overlapt.

om contact te maken met de fitting. Wikkel het
grafieten pakkingsmateriaal om de tubing. Zie de
linkerbovenhoek van de afbeelding voor details.

30. Schuif de tweede sluitring voor dubbele buis over 31. Schuif de moer voor de buisfitting over de buizen
de buizen, het grafieten pakkingsmateriaal tussen
de twee sluitringen samendrukkend.

en draai deze aan, het pakkingsmateriaal en de
sluitringen samendrukkend.

THERMON . . . The Heat Tracing Specialists®
www.thermon.com
Wereldwijd hoofdkantoor
100 Thermon Dr.
PO Box 609
San Marcos, TX 78667-0609 VS
Telefoon: +1 512-396-5801

•

Voor de dichtstbijzijnde Thermonvestiging bezoekt u ons op
www.thermon.com

•

Specificaties en informatie kunnen zonder kennisgeving worden veranderd.

Formulier PN50028D-0315
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