SEPP‐Gas Termiliselt Aktiveeruvad Isoleerivad Seadmed (TAIS),
valmistatud terasest, tsingitud, PN 4, vastavuses DIN 3586 E, kõrge
temperatuuri vastupidavus 925°C ‐ 60 min., DIN‐DVGW kinnitatud

Mudel 5543
Mõlemas otsas
sisekeere

Mudel 5548
Sisenevas otsas
sisekeere,
Väljuvas otsas
väliskeere
Mõõdud:

Mudel 5545
Äärised
mõlemas
otsas (PN16,
vastavuses
DIN 2673)

Mõõdud:

Paigald
dusjuhised
d (TAIS)
Tö
öörežiim
Ku
ui ümbritsevv temperatuur saavutab temperatuu
uri
um
mbes 95°C, siis
s jootemetall sulab ja lukustav klapp
vaabaneb. Sulggunud klapp blokeerib edasise gaasi
ju
uurdevoolu.

Kasu
utusala
Vasttavalt Eesti Vabariigis
V
keehtivale määärusele
„Nõ
õuded gaasip
paigaldistele, gaasiseadm
me
paiggaldamisele ja
j gaasipaigaaldise ehitam
misele“
(MK
KM määrus nr.
n 99, jõustu
unud 12.10.2
2009) on
kohustuslik kasu
utada TAIS seadmeid
s
juh
hul, kui
hoo
onesisene gaasitorustik on
o ehitatud PEX‐Al‐PEX
kihtseintorust jaa selleks etteenähtud liitm
mikest.
TAISS sulgeb tuleekahju korral gaasi juurd
devoolu,
päraast tulekahju
u peab termokaitseseadme‐järgse
toru
ustiku uuend
dama.
Rõh
hulangu koeffitsent ζ (Ze
eta)
Kõiggi TAIS seadm
mete puhul võib
v
arutustte aluseks
võttta rõhulangu
u koefitsendi ζ = 2,0

Paaigaldus
Seeadme paigaaldusel jälgigge voolusuun
nda (nool klaapil).
Viigastuste vältimiseks ‐ eriti suuremaat mõõtu
klappide puhu
ul – ärge lükake sõrmi seeadme sisse.
En
nne paigaldaamist kontro
ollige, ega TA
AIS pole
akktiveerunud – sel juhul ei
e saa antud seadet kasu
utada
egga paigaldad
da.

Toru
uääristega TA
AIS‐seadmete (mudel 5545)
paiggaldamisel peab kasutama temperatuurrikindlaid
tihendeid.
Veen
ndu, et TAIS‐sseadet ei paiigaldata suuree
soojuskiirguse mõ
õjualale – vältimaks aktiveeerumist.
Kaitsse TAIS‐seadeet löökide ja põrutuste
p
eesst.
et, et soojuskkiirgus leviks
Ära kata ega värvvi TAIS‐seade
sead
dmeni tulekahju korral.

e aktiveerum
mist, ei tohi
Ett vältida TAIS‐seadmete
ne
ende ladustaamise ja töö
örežiimi tem
mperatuur
ülletada 60°C!!

Teavve operaato
orile

TA
AIS‐seadmette paigaldam
misel kasutagge alati sobivvat
m
mutirvõtit,
et vältida pinn
na deformeeerumist.

TAISS‐seade paigaaldatakse enn
ne ühendusve
entiili
(kasutusel peamiselt mõõtudee puhul 1½“ kuni
k
6“)

Kui TAIS‐seade
T
o aktiveerun
on
nud, tuleb see
e vahetada!

TA
AIS
Lisainfo jaa tellimine:
AS BEGOR
RES
Laki 11E, 12915 Tallinn
n
Tel/faks 656
6 3346
www.beggores.com

