
C&M Seal Kurulum Kılavuzu

Aşağıdaki tipik bir C&M Seal kurulumunun kısa bir açıklamasıdır. Her ürün için ayrıntılı talimatlar bulunmaktadır ve 
yakından takip edilmelidir.

1. Şanzımanı şanzıman kaplininden sökün.
2. Mevcut tüm şaft sızdırmazlık sistemlerini sökün ve çıkarın.
3. Hortum kelepçelerini ve eski hortumu mil kütüğünden (arka boru) sökün. Onları atın. C&MSeal ile düzgün 

çalışmayacakları için bu bileşenleri tekrar KULLANMAYIN.
4. Şaftı tekrar kavramaya karşı çekin. Bu, eski hortumun ve doldurma kutusunun altında bulunan milin bir kısmını ortaya 

çıkaracaktır.
5. C&MSeal ünitesinin ucunu mafsallı hortuma sokun ve sonuna kadar itin.
6. Sızdırmazlık Ünitesini, eklem contasının yanına, dudak contasının mil üzerinde nereye sürüleceğini belirlemek için stern 

tüpün yanına yerleştirerek yerleştirin.
7. Bu alanı dikkatlice inceleyin. Sızıntıya neden olabilecek çukurlaşma, çentik veya yüzey kusurları olmadığından emin 

olun. Bu bölgeyi iyice temizleyin. Şaftı, 280 ila 320 kumlu ıslak / kuru zımpara kağıdı veya şaft çevresinde çalışan 
zımpara bezi kullanarak cilalayın. İleri ve geri hareketler şafta düzlükler veya oluklar açabilir. Şaftı fazla cilalamayın, 
aksi takdirde dudak contası suyu sızdırmaz hale getirir. Montaj sırasında hortumun kıç borusu üzerindeki konumunu 
ayarlayarak montaj hafifçe öne kaydırılabilir.

8. Düzeneği kurmak için yeterli alanı sağlamak için şaftı bağlantıdan uzağa yerleştirin.
9. Aksamı dikkatlice kaydırın (önce hortum ucu).
10. Düzeneği milden aşağıya ve kıç borusuna kaydırın. Dudak contasını mildeki temiz bir noktaya yerleştirmek için, 

gidebildiği kadar veya gerektiği kadar bastırın. Her iki hortum kelepçesini takabilecek kadar hortumun stern tüp 
üzerinde olduğundan emin olun.

11. Şaftı tekrar kavramaya bağlayın. Kavramanın şanzımana sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
12. 2 hortum kelepçesini kıç borusu ucu üzerinde eşit şekilde boşluk bırakın ve "sıkıca oturun". Basıncı eşit şekilde 

dağıtmak için hortum kelepçesi vidaları karşı tarafta olmalıdır. Hortumun C&MSeal ucundaki iki kelepçeyi eşit şekilde 
boşluk bırakın ve "sıkıca oturtun". Hem C&MSeal hem de kıç borusunun eklemli hortuma tam olarak oturduğundan 
emin olun. Tüm hortum kelepçelerini sıkın.

13. Su enjeksiyon hortumunu mahfazadaki paslanmaz çelik bağlantı parçasına takarak C&MSeal'i basınçlı su kaynağı 
kaynağına (motorların ham su soğutma sisteminde işaretleyin) bağlayın. C&MSeal'a takılan bir basınçlı hortum varsa, 
port ile sancak mil contaları arasındaki çapraz geçişi tamamlamak için kullanılır. Komple geçiş talimatları, Su Alma 
Kitlerine dahildir ve yakından takip edilmelidir.
TEKNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE SU KAYNAĞINI SURESEAL(S) KONTROL EDİN (Boşta dakikada 1 galon)

14. ***ASLA HERHANGİ BİR GRES KULLANMAYIN***
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