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Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ
Μηχανικός ∆ιανοίχτης FSM-8
Υδραυλικός ∆ιανοίχτης FSH-14

1.0 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν
ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες
βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η µεταφορική
εταιρία είναι υπεύθυνη για την επισκευή ή την
αντικατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν κατά τη
µεταφορά.
∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις
προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλους τους κανόνες
ασφαλείας για να αποφύγετε τραυµατισµούς ή βλάβες
κατά την λειτουργία του συστήµατος. Η Enerpac δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τραυµατισµούς ή βλάβες
από την µη ασφαλή χρήση, την έλλειψη µέτρων πρόληψης
ατυχηµάτων ή τη µη σωστή χρήση των υδραυλικών
συστηµάτων. Αν δεν έχετε ποτέ εκπαιδευτεί στην ασφαλή
χρήση υδραυλικών εργαλείων υψηλής πίεσης απευθυνθείτε
στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο για ένα δωρεάν
εκπαιδευτικό σεµινάριο.
Το σήµα ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ χρησιµοποιείται για να δείξει τη
σωστή λειτουργία ή διαδικασία συντήρησης και τα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν ώστε να αποφεύγονται βλάβες και
ζηµιές στα εργαλεία και τα άλλα υλικά.
Το σήµα ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει
ότι απαιτείται εφαρµογή των οδηγιών για την πρόληψη
υλικών ζηµιών και τραυµατισµών.

2.0 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η µη συµµόρφωση µε τους ακόλουθους κανόνες
ασφαλείας και τις υποδείξεις µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ο χειριστής του εργαλείου πρέπει
να είναι άνω των 18 ετών. Ο χειριστής πρέπει να έχει
διαβάσει και να έχει κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες
λειτουργίας, τις υποδείξεις και τους κανονισµούς
ασφαλείας προτού λειτουργήσει το εργαλείο. Ο χειριστής
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργαλείου ενώπιον
τρίτων.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ελαχιστοποιείστε τον κίνδυνο
της υπερπίεσης στο υδραυλικό κύκλωµα.
Χρησιµοποιείστε µανόµετρο σε κάθε κύκλωµα
για την ασφαλή λειτουργία του. Το µανόµετρο
είναι το παράθυρό σας στο σύστηµα.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Μην υπερφορτίζετε τα εργαλεία.
Η υπερφόρτωση µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα µέρη
του υδραυλικού συστήµατος προστατεύονται
από εξωτερικές πηγές κινδύνων όπως
υπερθέρµανση, φλόγα, κινούµενα µηχανικά
µέρη, αιχµηρές γωνίες και διαβρωτικά χηµικά.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αποφεύγετε τις απότοµες κάµψεις
και στρεβλώσεις των ελαστικών σωλήνων. Κάτι
τέτοιο µπορεί να προκαλέσει την εσωτερική
φθορά τους µε αποτέλεσµα την καταστροφή τους ή την
πρόωρη φθορά τους.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αντικαταστήστε φθαρµένα ή
κατεστραµµένα µέρη µε αυθεντικά του οίκου
Enerpac. Αυτά είναι σχεδιασµένα για να
ταιριάζουν σωστά και να αντέχουν λειτουργία
υπό φορτίο.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Φοράτε γυαλιά προστασίας. Ο
χειριστής του εργαλείου πρέπει να λάβει όλα τα
προστατευτικά µέτρα από πιθανή πτώση του
εργαλείου ή του αντικειµένου προς επεξεργασία.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Μην κρατάτε στα χέρια σας
λάστιχα υπό πίεση. Αν τιναχτεί λάδι υπό πίεση
µπορεί να διαπεράσει το δέρµα και να
προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Αν το λάδι
διαπεράσει το δέρµα επισκεφτείτε κάποιο γιατρό.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ:
Μην
χρησιµοποιείτε
ταχυσυνδέσµους υπό πίεση χωρίς να είναι
πλήρως
συνδεδεµένοι.
Χρησιµοποιείστε
υδραυλικά εργαλεία µόνο όταν το σύστηµα είναι πλήρως
συνδεδεµένο.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ:
Μην
σηκώνετε
τα
υδραυλικά εργαλεία από τα λάστιχα ή από
τους ταχυσυνδέσµους. Χρησιµοποιείστε το
χερούλι τους ή άλλους ασφαλείς τρόπους
µεταφοράς.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για να αποφύγετε πιθανούς
τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές βεβαιωθείτε ότι όλα τα
µέρη του υδραυλικού συστήµατος έχουν πίεση λειτουργίας
700Bar (10.000psi).

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Mην τοποθετείτε τα χέρια σας σε
άνοιγµα που έχει δηµιουργηθεί από υδραυλικό
διανοίχτη παρά µόνο όταν έχει ήδη τοποθετηθεί
το µηχανικό µπλοκ ασφαλείας στο άνοιγµα.

Σελ. 1 / 6

ΑΤΕΝ

Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2710246 Fax 210 2723929 Email: atengr@otenet.gr www.aten.gr

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ:
Το χερούλι του διανοίχτη
προστατεύει τον χειριστή από το να κρατάει τις
δύο επιφάνειες που έχουν διανοιχτεί ενώ η σφήνα
επιστρέφει µέσα στο διανοίχτη. Με αυτόν τον τρόπο
προστατεύονται τα χέρια του χειριστή.

Ο διανοίχτης πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο εφόσον
ολόκληρη η πρώτη κλίµακα µπορεί να εισχωρήσει στο
κενό και το αντικείµενο προς διάνοιξη εφάπτεται µε τη
δεύτερη κλίµακα των δύο βραχιόνων. (Σχέδιο 2)

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ποτέ µην χτυπάτε µε το σφυρί τη
σφήνα για να κάνετε διάνοιξη.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Μην χρησιµοποιείτε το εργαλείο
χωρίς να γρασάρετε τη σφήνα και τους τέσσερις
πείρους στους βραχίονες. Χρησιµοποιείτε γράσο
υψηλής ποιότητας.

3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο διανοίχτης FSM-8 είναι µηχανικός. Ο διανοίχτης FSH14 είναι υδραυλικός. Και οι δύο τύποι διαθέτουν σφήνα.
Χρησιµοποιούνται για τη διάνοιξη φλαντζών ώστε να
δηµιουργηθεί χώρος για καθαρισµό και επισκευές στις
επιφάνειες των φλαντζών και για αντικατάσταση
στεγανωτικών.
Ο µηχανικός διανοίχτης FSM-8 ενεργοποιείται από ένα
ροπόκλειδο µήκους 22mm. Ο υδραυλικός διανοίχτης FSH14 ενεργοποιείται µε ένα κύλινδρο απλής ενεργείας τύπου
RC-102. Ο διανοίχτης FSH-14 τροφοδοτείται από µία
χειραντλία της Enerpac.
3.1 Εφαρµογές
Οι διανοίχτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επισκευές
σωλήνων
και
φλαντζών,
αφαίρεση
γωνιών,
ταχυσυνδέσµων, στεγανωτικών και αντικατάσταση ή
συντήρηση βαλβίδων και εξοπλισµού ελέγχου.

4.0 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συνιστάται δύο διανοίχτες να χρησιµοποιούνται µαζί.
Αυτό θα εξασφαλίσει ευθύγραµµη διάνοιξη. Οι δύο
διανοίχτες πρέπει να τοποθετηθούν ο ένας απέναντι από
τον άλλο σε γωνία 180Ο . (Σχέδιο 1)

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Βεβαιωθείτε ότι η σφήνα έχει µπει
ολόκληρη στο κενό πριν τη διάνοιξη. (Σχέδιο2 και 3)
Η ελάχιστη απαιτούµενη διείσδυση της πρώτης κλίµακας
είναι 15mm.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Το µπλοκ ασφαλείας (Σχέδιο 4) µπορεί να
τοποθετηθεί στο άνοιγµα ώστε οι δύο επιφάνειες που
έχουν διανοιχτεί να συγκρατιούνται µηχανικά (όχι
υδραυλικά).

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Στη συνέχεια ο διανοίχτης µπορεί να
τοποθετηθεί πιο µέσα ώστε οι δύο επιφάνειες προς
διάνοιξη να “κάθονται” επάνω στην επόµενη κλίµακα των
δύο βραχιόνων.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ο χειριστής πρέπει να είναι βέβαιος ότι η
σφήνα και οι τέσσερις πείροι των βραχιόνων έχουν
γρασαριστεί προτού το εργαλείο χρησιµοποιηθεί. Αυτό θα
εξασφαλίσει µέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής του
διανοίχτη.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Μην τοποθετείτε τα χέρια σας µέσα στο
άνοιγµα που έχει δηµιουργηθεί από διανοίχτη εκτός εάν το
µπλοκ ασφαλείας έχει τοποθετηθεί στο άνοιγµα.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Το χερούλι του διανοίχτη προστατεύει τον
χειριστή από το να τοποθετήσει τα χέρια του στο άνοιγµα
προκειµένου να συγκρατήσει τις δύο επιφάνειες που έχουν
ήδη διανοιχτεί καθώς η σφήνα επιστρέφει µέσα στο
διανοίχτη. Με αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα χέρια
του χειριστή από πιθανό τραυµατισµό.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ποτέ µην χτυπάτε µε το σφυρί τη σφήνα για
να εισχωρήσει στο κενό.
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5.0 ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΥ ΜΠΛΟΚ
(FSB-1)
Η δυνατότητα διάνοιξης των διανοιχτών µπορεί να αυξηθεί
από 61 σε 81mm όταν οι διανοίχτες χρησιµοποιούνται µαζί
µε το κλιµακωτό µπλοκ FSB-1(Σχέδιο 5 και 6).

Το FSB-1 δίνει µεγαλύτερη ευκολία στην αντικατάσταση
συνδέσµων, στεγανωτικών και στον καθαρισµό των
φλαντζών. Η χρήση του κλιµακωτού µπλοκ µειώνει την
δυνατότητα
διείσδυσης
του
διανοίχτη.
Όταν
χρησιµοποιείτε το κλιµακωτό µπλοκ βεβαιωθείτε ότι η
διείσδυση του µπλοκ είναι τουλάχιστον 15mm.

6.0 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΥΟ
∆ΙΑΝΟΙΧΤΩΝ
Συνιστάται η ταυτόχρονη λειτουργία δύο διανοιχτών. Με
αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται σηµαντικά η διάνοιξη. Οι
δύο διανοίχτες τοποθετούνται ο ένας απέναντι από τον
άλλο σε γωνία 180Ο (Σχέδιο 7).
Οι δύο υδραυλικοί διανοίχτες µπορούν εύκολα να
χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα σε συνδυασµό µε µία
χειραντλία της Enerpac, ένα διανοµέα και υδραυλικά
λάστιχα (Σχέδιο 7).
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1= Υδραυλικός ∆ιανοίχτης
2= Ελ. Σωλήνας σειράς HC700 µε συντ. ασφαλείας 4:1
3= ∆ιανοµέας ΑΜ2 ή Α64 ή Α65 ή Ταφ FZ1612
4= Ελ. Σωλήνας σειράς HC700 µε συντ. ασφαλείας 4:1
5= Χειραντλία σειράς P
6.1 Μοναδικός συµπαγής σχεδιασµός
Ο µοναδικός σχεδιασµός των βραχιόνων του διανοίχτη
συνδυάζει υψηλή δυναµικότητα διάνοιξης µε πολύ µικρή
απαιτούµενη πρόσβαση µόλις 6mm.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες προς διάνοιξη
κάθονται καλά πάνω στην σκάλα του βραχίονα. Αυτό
εξασφαλίζει ασφαλή και επιτυχή διάνοιξη.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Η µέγιστη ροπή στρέψης στο ροπόκλειδο
του FSM-8 είναι 150ft.lbs (203 Nm).
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Χρησιµοποιήστε µόνο το ροπόκλειδο που
συνοδεύει το FSM-8.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
στρέψης.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ:
ροπής.

Μην
Μην

υπερβαίνετε

την

χρησιµοποιείτε

µέγιστη

ροπή

πολλαπλασιαστές

7.0 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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8.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Επιθεωρείτε τακτικά όλα τα µέρη του διανοίχτη ώστε να
εντοπίσετε το οποιοδήποτε πρόβληµα που µπορεί να
απαιτεί επισκευή ή συντήρηση. Για τη µεγιστοποίηση της
διάρκειας ζωής του διανοίχτη ακολουθήστε τις εξής
οδηγίες:
• Πάντοτε να καθαρίζετε και να γρασάρετε µετά τη
χρήση.

•
•
•

Να καθαρίζετε και να γρασάρετε την επιφάνεια της
σφήνας που έρχεται σε επαφή µε τους βραχίονες µε
γράσο υψηλής ποιότητας (Molykote).
Να γρασάρετε τους πείρους. (Νο 5)
∆ιατηρείτε τον πείρο ώθησης (Νο 9 του FSM-8)
καθαρό.

9.0 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FSH-14
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10.0 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FSM-8

Ζητήστε από τον Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο της Enerpac την
Οικονοµικότερη λύση
για την εφαρµογή σας.
Επικοινωνήστε µε
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