
Se manuseados e montados corretamen-
te, os tubos metálicos flexíveis  
Witzenmann garantem segurança opera-
cional e uma longa vida útil.

1. Manual de Operação
As condições especificadas no pedido 
são fundamentais para garantir o funcio-
namento seguro dos tubos flexíveis.
 
Os tubos flexíveis devem ser projetados  
considerando o comprimento adequado,  
instalação e manuseio corretos e seguir  
nossas especificações técnicas.

Os tubos flexíveis devem ser protegidos 
contra danos mecânicos externos, portanto 
não devem ser arrastados no piso ou sobre 
arestas afiadas. 

Os tubos flexíveis devem se movimentar sem 
colisões durante a operação.

Os tubos metálicos flexíveis Witzenmann 
não necessitam de manutenção, desde que 
estejam operando em circunstâncias apro-
priadas. Uma inspeção visual deve ocorrer 
pelo menos uma vez ao ano, com atenção 
especial a danos como amassados, corro-
sões ou malha externa rompida.
Tubos flexíveis com defeitos visíveis não 
devem permanecer em operação. 

Os tubos flexíveis, como regra, devem 
ser submetidos a teste de pressão antes 
de colocados em funcionamento. Isso 
também se aplica para quando os tubos 
são colocados novamente em operação 
após montagem, desmontagem ou alte-
rações na planta.

A pressão de trabalho permissível não 
deve, sob quaisquer circunstâncias, ser 
excedida durante o teste de pressão.

2. Instruções de montagem
p Antes da instalação, examine o tubo 

flexível quanto a eventuais defeitos, por 
exemplo devido ao transporte, etc.

p Proteja o tubo flexível contra respingos de 
solda ou fluídos corrosivos; se necessário 
cubra com material não condutor.

p Evitar curto circuito elétrico causado por 
soldagem de eletrodos ou fio terra; o tubo 
flexível pode sofrer dano irreparável.

p Proteger o tubo flexível contra sujeira 
extrema (perigo de corrosão, restrição de 
movimento).

p Utilizar apenas isolamento térmico que não 
limite a mobilidade do tubo flexível.

p Não utilizar material isolante que  
contenha componentes corrosivos.
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p Escolha as contra conexões de forma a 
impedir quebra/amassamento do tubo (use 
conexões angulares, cotovelos, etc.).

p Assegure a montagem sem torção do tubo 
flexível; se conectado por rosca, segure-a 
no lugar com uma segunda chave ou uma 
chave para tubos.

p Montar o tubo flexível o máximo possível 
em um mesmo plano para prevenir stress 
torsional quando em movimento.

p Tenha certeza de que há espaço adequado 
para o tubo flexível se movimentar; evite 
colisões durante a operação.

p Se conectar o tubo flexível a unidades com 
vibração, fixe a tubulação imediatamente 
após o mesmo.


