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Spoiování potrubi bez použítí plamene
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Úvod:

Tato brožura obsahuje technologické informace o zhotovovánítrvanli4ích spojení potrubí a jejich

použití.

Je to metoda dovolující zhotovit hermeticky těsné spojení kovovlích trubek bez pouŽití plamene

Iiilontáž je nutno provádět vždy rnihradně pomocí Lokring dílŮ

Spojovánítrubek metodou Lokring je na celém světě patentově chráněno

Ročně se namontuje okolo 20 miliónů Lokring spojŮ na chladničky a mrazniČky, stejně tak i na

klirnatizační jecínotky. U tohoto systému není nutné pracovat s otevřeným plamenem, tudíŽ

ner.iůže dojít oůsobením tepla (pájením) k znečištěnítavícími přísadami k tvorbě oxidu.

Rozkiadné produkty chladiva a zbytky opálené barvy, opáleného oleje a stejně tak i volné páry

spáiené izolace škodí našemu prostředí.

Důležité:

Uživatelje zodpovědný za to, že pro spojení kovových částízvolívhodný systém dle návodu.
í\lateriál s nraximální tloušťkou stěny 1 ,5 mm,

Ocjcrlnost proti vytažení nebo prasknutí, tzn. absolutní pevnost spojení závisí vŽdy na kvalitě

trulrek, které jsou spojovány systémem Lokring.
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LOKRlNG - ěisté spoienítrubek

Při poUžití LOKRING systému se chladivo nerozkládá, Vedení trubek a přídavné zařízení
se nemŮŽe poŠkodit nebo zneČistit. Olej, barva a izolace se nemohou spalovat.
Jmenovaná nebezpeČí pro naše zdraví, prostředí a chladící okruh neexistují. LOKR|NG - spojka
se skládá ze dvou LOKR|NGŮ a jednoho opracovaného trubkového formátovaného hrdla k pňjímání
obou koncŮ trubky. Pň dodání jsou LOKRINGy předmontovány na hrdlech, žn. větší konec
konického vrtu jenatlačen navnější lícování hrdla.

Trubka LOKRING Hrdlo LoKRlNG Trubka

Způsob spoiení:
Během montážese LOKRING zasune přes hrdla. Díkyspeciálnívnitřníkontuře LOKRINGu se průměr
hrdla zredukuje tak široce, dokud se nenachází ve zcelatěsném kontaktu s vnější plochou spojené
trubky a ta se u lehké redukce pevně sevře.

Trubka LoKRlNG LOKRING Hrdlo

před montáží po montáži

Tak vznikne hermeticky utěsněné metalové spojení, přičemž redukce trubek je tak nepatrná,
že nevznikn e žádný měřitel ný pokles tlaku.
Po slisovánídvou Lokring kroužkŮ přes hrdlo Lokring spoje vznikne elastické spojenís dostatečným
přepětím sil, přičemž ven směřují radiální síly hrdla a dovnitř směřují radiální síly Lokring kroužků,
které zpŮsobírovnovážný stav. Tím je vytvořen metaliclcý spoj.



Všeobecné poznatky Lokring spoiů:
1 ) Spojenítrubek je pro maximální přípustný jmenovitý tlak Pn = 50 bar a zkuŠebnítlak

pp 
= 4xpn - 200 bar. Teplota tekutiny v potrubí může být v rozmezí -50'C až + 150'C.

2) Vysokáspolehlivost.
Pevnostnízkoušky prokázaly,že pevnost spojenítrubek je většínež u spojovaného materiálu.
Pň zvýšeném tlaku docházík deformaci potrubía případnému prasknutÍ. SpojzŮstává
v původním stavu.

3) Při montáži nedocházíkžádnémuzploštěníči zmenšenívnitřního prŮměru.
4) Jednoducháarychlámontáž.

Postup spojovánítrubek metodou Lokring bude popsán v další kapitole. MŮže ho provádět
téměřkaždý.

5) Ručnínářadípro servis od firmy Lokring je konstruováno tak, žepřipráci s ním nenínutné
vy dáv at žád n o u zvláštn í en erg i i a také nezabírá ve! ké pracovn í místo.

6) Nenínutná žádnázvláštnípňpravenosttrubek. Před montážíje nutno u trubek oČistit konce,
zbavit rezu, barvy, eventuálně mastnot.

7) Na rozdíl od letovánínenítřeba př!spojovánípotrubímetodou Lokring žádný otevřený plamen
8) Montáž lze aplikovat bez sebemenších problérnŮ v bytě zákazniRa,

LoKPREP -+ .---
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Funkce a užití Lokprepu:
l přes extrémně vysoké metalové tlaky ve spojkách trubky nenímožné plně uzavřít poréznost povrchu
a dlouhé ryíhy. Aby se toto pojistilo, skropí se povrchy koncŮ trubek LOKPREPem, anaerobní
tekutinou (obsqhuje matalkrylátesther). Lokprep vteče do dutých míst, při montáži se uzavře a potom
ztvrdne. To poskytne peďektní uzavření a utěsnění škod na povrchu, Po třech minutách lze spojení
plně zatížit.

1

2 @

3

hrdlo

_

LoKR ING

l
{

Utěsnění hIuboké rýhy
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VÝběr materiálu:

Kombinace tru bkového materiálu
AL-AL
AL-Cu
AL-St
Cu-Cu
Cu-St
St-St

Lokring spoj
AL
AL
AL
Ms
Ms
Ms

Návod k montáži:
K ruční montáži lze použít dva druhy kleští,
1) Typ HMRK -Llze použít ke spojení potrubí, ježmají vnějŠÍ prŮměr nejvýŠe 16 mm,

2) Typep MZ - zesílené provedení lze spojovat potrubí až do prŮměru 22 mm.

K zvolenému spojení je nutné do ručrrích kleští nasadit patňčné Čelisti. Pň provádění
jednoduchého nebo dvoustranného spojení je nutno nasadit ruČní kleŠtě kolmo na Lokring spoj.

a) před montáží očistit konce spojovaného potrubí brusnýrn papírem nebo Čistící vlnou,

Aby se zabránilo nihám, pracovat otáčiuim pohybem.
b) posuvným měřítkem změříme vnější prŮměr potrubí. Podle naměřených hodnot

zvo|íme správnou redukci. Důležité je dodržet toieranci 0,2 mm u spojŮ o pn3měru do 10 mm

U prŮměrŮ 10 mm až22 mm je stanovena tolerance 0,5 mm.

c) příklad: Potrubí 7,2mm - zvolíme spoj7 NK !!! PotrubÍ7,3 mm - zvolíme spoj7,5 mm NK

d) Aby byla zaručena těsnost spojů, rnusí blfi konce pokapány LOKPREPem. Tento LOKPREP
vyplnieventuelní možné rýhy a drážky na povrchu trubky, Po montáži se LOKPREP vYtvrdí

díky pŮsobení kyslíku a kontaktu potrubí s Lokring spojem.
e) připravené konce trubek se zavedou až na doraz do hrdla. Aby se Lokprep lépe rozetřel,

hrdlo 1x otočíme o 360".
f) Lokring spoj slisovaný ručními montážními kleštěmi lzezalíŽit po dvou aŽtřech minutách

po montáži.

* 
= doporučujeme

0 = možná alternativa

ruční kleště

montáž čelistí
HlMRK-L l\ÁZ

'. 0

N/B 10 *

íVB 8 EVP * 0

lMB 10 EVP * 0

tVB 12 EVP * 0

]\lB 16 EVP * 0

lMB 19 EVP *

rMB 22 EVP *

tMB B

0



MožnostivyužitíLokringového spoiení: ]

Jediná schválená technologie oprav chladniček a mrazniček s chladivem R6O0a. Rovněž se využívá
v klimatizační a chladící technice pro spojování různých druhů kovor4ich trubek. Tento systém
vy uživ ájí pro rozvod stu den é a tep l é vody i n stal atéři a topenáři.

Montáž Lokringového spoiení s vnitřn í zarážkou pro kapi lární trubku :

U kapilár je nutno dáti pozor, aby se ani ta nejmenší část Lokprepu nedostala dovnítř kapiláry. Došlo
by tak k vytvrdnutía ucpáníokruhu,
1) Očistitkoncekapiláryvdélce30mm,kteréchcemespojit,Musíbýtzcelarovné.
2) Kapilárnítrubky zasunout až kzarážce Lokring spoj]qy.
3) Kapilárnítrubku vytáhnout asi 10 mm z Lokring spojky, lehce namočit Lokprepem aznovu

zas u nout až k zar ážce Lokri n g spoj l{y.

4) Montáž u končit pom ocí ručn ích montážních kleští.

správné nasazení nesprávné nasazení
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Základní schéma chladícího okruhu spojeného Lokring spoji

5NKMs00

5/2 NR Ms 00

8/6 NR tl4s 00

8i6 NR fu|s 00
6/5 NR Ms 00

Typy kompresorů _ Aspera. Danfos. Zanussi. Ca|ex. Necchi. GoldStar

Použití.Lokring spoiů na uúvody MK

Typ MK
Aspera
Danfos
Zanussi
Calex
Calex (starší typy)
Necchi
GoldStar

sání
8mm
8mm

7,5 mm
8,5 mm
8,5 mm
7,5 mm

8mm

výtlak
7mm
7mm

6,5 mm
6,5 mm

6mm
6,5 mm

7mm

Výklad k symbolům (zkratkám) pro objednávání spoitt Lokring

přesné popisy pro objednávky spojů Lokring najdete v brožuře "LOKRING-SYSTÉM". TYto sYmbolY
(zkratky) jsou uspořádány podle následujícího klíče.

Lokring spojka

Lokr:ing 2 NK Ms 00

provedení (design) 00 = běžné provedení

materiál (Ms = mosaz)

spoj (pro spojení potrubíse stejným vnějším průměrem)

vnější průměr spojovaného potrubí



Redukční spojka Lokring

Lokring 5/3 NR

l redukční spojka (k spojování potrubí o nestejném vnějším průměru)
vnější průměr spojovaného potrubí

Spojka Lokring s "T" kusem

Lokring 6 NK Ms SV

servisní ventil

Lokring redukění spojka s "T" kusem se servisním ventilem

Lokring 4/2NR Ms SV

Lokring "T" kus

Lokring Z612 NTR Ms 00

"T" kus
vnější průměr potrubí odbočky "T" kusu

Lokring - uzávěrové hrdlo (nástavec)

Lokring 6 VS Ms 00

L zaslepení potrubí

Lokring dehydrátor

Lokring DR 10

sušící materiál v gramech
dehydrátor

Lokring DRS 10

dehydrátor s ventilem
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Pavel Podrazký
JednateI společnosti

specialista na LED osvětleni
pro podporu rústu rostlin

Zastoupení pro ČR - Light Farm Eco

LEDOCOM, spol. s r.o.
Sibňna í49 Praha-nýchod

Psč 25o 84

Tel-: +420 241 716 5o8
Mob.: +42o 732 35o 250
Fax: Ý420 241 716 5o8

e-maíl: pavel.podrazky@ledocom.cz-


