Cemberci Marine
Sistem

Şaft Sistem Kurulum Talimatları

Şaftı şanzıman bağlantısından sökün. Mevcut şaft sızdırmazlık sistemini sökün ve
çıkarın. Bu bileşenleri C&MSeal™ ürünü ile tekrar kullanmayın.

Şaftı tekrar kavramaya karşı çekin. Bu, eski hortum ve salmastra sistemini ürününün altındaki şaftın bölümünü
ortaya çıkaracaktır.
Dudak contasının yaklaşık olarak nerede olacağını belirlemek için sert borunun yanında
( gösterildiği gibi ) düzeneği yerleştirin, şaftın üzerine sürün.

Alanı dikkatlice inceleyin. Çukurlaşma, çentik, sızıntı veya yüzey kusurları olmadığından emin
olun. Alanı iyice temizleyin. Şaftı 280 -320 kum zımpara / kuru zımpara kağıdı veya zımpara
bezi kullanarak cilalayın, şaftın etrafında çalışarak, ileri ve geri hareketler ile saft üstündeki
yüzey temizleyin. Montaj sırasında hortumun stern tube konumu ayarlanarak şaft üzerinde ileri
doğru kaydırılabilir.

Eklemli hortumun her iki ucuna iki hortum kelepçesi yerleştirin. C&MSeal™ ürününü hortumun
içine yerleştirin ve ileri doğru sürün. C&MSeal™ ürünü etrafındaki hortum kelepçelerini sıkın.

Düzeneği kurmak için yeterli alanı sağlamak amacıyla saftı bağlantıdan uzağa yerleştirin.

Düzeneği (önce hortum ucunu) şaftın üzerine ve Stern tube bölümüne dikkatlice kaydırın.
GRES YAĞI KULLANMAYIN!
C&MSeal™ ürününü hortumunu Stern tube üzerine kadar itin. Düz körük hortum kullanıyorsanız ,
kelepçeleri eşit bir şekilde monte edin.

Şaftı kaplinine yeniden bağlayın. Kaplinin şanzımana sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Hortum Stern tube borusundan
temizlenene kadar C&MSeal™ ürününü şaftın üzerinden öne doğru kaydırın. Şaftı, stern borusunda merkezlendiğinden
emin olmak için kontrol edin. Merkezlenmemişse, bu sonucu elde etmek için yeniden hizalamak gerekecektir. Şaft
ortalanmamışsa stern borusu, C&MSeal™ ürününün üzerinde yan durması, yatak/ömür performansını önemli ölçüde
azaltacaktır. Sonra, C&MSeal™ ürününün aksamını Stern tube yönüne doğru dikkatlice kaydırın ve eklemli hortumun
herhangi bir yönde ''bükülmediğinden'' emin olun.

İki hortum kelepçesini hortumun Stern tube ucu üzerine eşit şekilde yerleştirin. Basıncı eşit
dağıtmak için her iki tarafından hortum kelepçesi takılır. Kelepcelerin vida uçları erişebilir
olduğundan emin olun. Hortum kelepçelerinin C&MSeal™ ürününü ve Stern tube bölümünü
tamamen geçtigini onaylayın ve kelepçeleri sıkın.

C&MSeal™ ürününü basınçlı su kaynağına bağlayın (motorun ham suyunun bir noktasındaki
soğutma sistemi) su enjeksion hortumunu C&MSeal™ ürünü üzerindeki paslanmaz rekorla
birleştirin. C&MSeal™ ürünü takılan ikinci bir enjeksiyon hortumu varsa, iskele veya sancak
C&MSeal™ ürününün arasında çapraz besleme yapılır.

TEKNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MOTORDAN
C&MSeal™ ÜRÜNÜNE KADAR SU KAYNAĞINI
KOTROL EDİN.
Motor rölantideyken C&MSeal™ ürününe akan, dakikada en az bir galon olmalıdır.

