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ทอออน TOYOFUSSO / TOYOFUSSO-E / TOYOFUSSO-S / TOYOFUSSO SOFT/ TOYOFUSSO SOFT-S

1 หมายเหตุสำหรับการใชทอออน

ในการตัดทอออน ใหใชมีดตัดที่มีใบมีดใหมที่สุดเทาที่จะทำได (เสนใยเสริมแรงอาจยื่นออกมาจากปลายทอออน)

ขณะตัดทอออน ใหตัดทอออนโดยใหปลายของทอออนเปนแนวตั้งฉาก หากแนวการตัดไมตั้งฉาก ทอออนอาจเกิดการรั่วซึม และอาจหลุดออกได

โปรดใชความระมัดระวังขณะตัดทอออน TOYOFUSSO-S เนื่องจากขดลวดที่เปนวัสดุเสริมแรงอาจเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ หรือทำใหทอออนเสียหายและเปนรูได
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หมายเหตุสำหรับการตัดทอออน2

ขอแนะนำใหใช TOYOCONNECTOR หรือ ขอตอหางปลาไหลเฉพาะสำหรับทอออน TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO-S, TOYOFUSSO SOFT และ 
TOYOFUSSO SOFT-S ในกรณีที่ใชงานขอตอชนิดอื่นนอกเหนือจากขอตอเฉพาะ หรือติดตั้งขอตอในลักษณะที่ไมสอดคลองกับคูมืออาจทำใหสมรรถนะของทอออนลดลง

หมายเหตุสำหรับการประกอบ
1.

3

 คําเตือน ใชทอออนภายในชวงอุณหภูมิและแรงดันท่ีแนะนําเสมอ ※ หามใชทอออน TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E หรือ TOYOFUSSO SOFT กับงานดูด 
  เน่ืองจากทอออนอาจเสียรูปและไมสามารถใชงานได

ทอออนจะมีการขยายตัวและหดตัวตามแรงดันภายใน จึงควรเผ่ือพ้ืนท่ีวางใหเพียงพอเม่ือทําการติดต้ัง

ในการเพ่ิมแรงดัน ใหเปด/ปดวาลวชาๆ เพ่ือปองกัน ※1 แรงดันกระแทก

ช้ันดานในสุดประกอบดวยฟลูออรีนเรซิน ซ่ึงทนตอสารเคมีและสารละลายสวนใหญได อยางไรก็ตาม โปรดระวังวาสารบางชนิดไมสามารถนํามาใชกับผลิตภัณฑน้ีได ดวยเหตุน้ีควร
ทําการทดสอบผลิตภัณฑทอออนภายใตเง่ือนไขการใชงานตามปกติกอน (สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับความทนสารเคมีของผลิตภัณฑน้ี สามารถดูเพ่ิมเติมไดจาก
เว็บไซต หรือติดตอสอบถามตัวแทนฝายบริการลูกคาของเรา)

ใชทอออนท่ีเหมาะสมกับของไหลท่ีลําเลียง หลีกเล่ียงการใชกับของไหลชนิดอ่ืน

ทอออน TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO-S, TOYOFUSSO SOFT และ TOYOFUSSO SOFT-S ประกอบดวยฟลูออรีนเรซินในช้ันดานในสุด และทนตอ
น้ํามันเช้ือเพลิง เชน น้ํามันเบนซิน และสารละลายตางๆ เชน โทลูอินได อยางไรก็ตาม หามใชทอออนสําหรับระบบทอน้ํามันเช้ือเพลิง

 คําเตือน เม่ือใชงานกับของไหลไวไฟ ขอแนะนําใหหุมลวดโลหะรอบทอออนเปนการตอกราวด เพ่ือลดไฟฟาสถิต ทอออน TOYOFUSSO-E มีแถบนําไฟฟาสถิตภายในทอออน 
  ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอกราวดหรือเช่ือมขอตอ

 คําเตือน แถบนําไฟฟาสถิตของทอออน TOYOFUSSO-E ออกแบบมาเพ่ือปองกันไฟฟาสถิต และไมสามารถนํามาใชสําหรับการตอกราวด เช่ือมอุปกรณตางๆ หรือการใชงาน
  ท่ีเก่ียวกับไฟฟาอ่ืนๆ ผลิตภัณฑน้ีไมมีคุณสมบัติในการทําใหของไหลมีสมบัติเปนกลางทางไฟฟา โปรดเตรียมมาตรการรับมืออ่ืนกับการทําใหของไหลมีสมบัติเปนกลาง
  ทางไฟฟา Toyox ไมมีสวนรับผิดชอบในกรณีใดๆ ตอการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณสวนปลายข้ัวของทอออน

 คําเตือน ทอออน TOYOFUSSO-E ไมรับประกันมาตรการรับมือตอภัยพิบัติ โปรดเตรียมการจัดการความปลอดภัย เชน จํากัดอัตราการไหลของของเหลวท่ีมีคุณสมบัติ
  นําไฟฟาต่ําและของเหลวท่ีติดไฟได รวมถึงการลดความหนาแนนในการพนน้ํา

ในการใชงานบางลักษณะ อาจตองพิจารณากฎหมายเก่ียวกับการดับเพลิงดวย สําหรับรายละเอียด โปรดสอบถามสถานีดับเพลิงในทองถ่ินของคุณ

ทอออน TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO-S, TOYOFUSSO SOFT  และ TOYOFUSSO SOFT-S มีโครงสรางแบบซอนเปนช้ัน และแมวาช้ันดานในจะ
สามารถทนตอของไหลตางๆ ได แตปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิสูงและแรงดันสูง อาจสงผลใหของไหลซึมเขาสูช้ันวัสดุภายใน และเปนสาเหตุใหเกิดการเส่ือมของช้ันอ่ืนๆ รวมถึง ※6 

การพอง นอกจากน้ี คุณลักษณะของของไหลและเง่ือนไขการใชงานอาจเปนสาเหตุใหเกิดการสึกหรอ ※5 การแยกตัว หรือการหลอมละลายของช้ันวัสดุดานใน ควรปฏิบัติตามขอควร
ระวังอยางเหมาะสมกอนการใชงาน เพ่ือใหม่ันใจไดถึงความปลอดภัย

ทําความสะอาดดานในของทอออนกอนการใชงานเพ่ือลําเลียงน้ําด่ืมหรืออาหาร (ทําความสะอาดทอออนดวยน้ํารอน (80°C หรือต่ํากวา) เปนเวลาไมเกิน 30 นาที ท่ีแรงดัน 
0.1 MPa หรือต่ํากวา) ※ กรุณาติดตอเราหากทานตองการใช TOYOFUSSO-E กับอาหาร

ใหใชงานทอออนท่ีมุมโคงงอกวางกวา ※3 รัศมีโคงงอข้ันต่ํา หากมุมแคบกวารัศมีโคงงอข้ันต่ํา อาจสงผลใหทอออนถูกดัดมากเกินไป หรือทนตอแรงดันไดนอยลง

วัสดุท่ีเปนผงและเม็ดอาจเปนสาเหตุใหเกิดการสึกหรอได ติดต้ังทอออนใหมีรัศมีการโคงงอกวางท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และโปรดทราบวาในกรณีท่ีใชทอออน TOYOFUSSO-E จะมี
ความเส่ียงท่ีแถบคารบอนในช้ันปองกันไฟฟาสถิตอาจเกิดการสึกหรอ และปะปนลงในของไหล

หามใชทอออนท่ีถูกดัดงอมากเกินไปใกลบริเวณขอตอ

ระวังไมใหทอออนเขาใกลเปลวไฟ

หามใหทอออนถูกทับดวยยานพาหนะหรือวัตถุหนักอ่ืนๆ

หามใชทอออนท่ียุบตัว

หามใหวัตถุแข็งท่ีมีลักษณะเปนมุม เชน เศษเหล็ก กดทับทอออน หรือถูกับทอออนอยางรุนแรง

 คําเตือน หามปลอยกระแสไฟฟาไหลผานทอออน กระแสไฟฟาอาจทําใหเกิดอันตราย เน่ืองจากอาจทําใหทอออนฉีกขาด หรือทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

 คําเตือน หามใหสวนอ่ืนนอกเหนือจากผิวดานในของขอตอหรือทอออนสัมผัสกับของไหล (อาหารและอ่ืนๆ) เน่ืองจากของไหลอาจซึมเขาสูช้ันเสริมแรงของทอออน 
  หรือตกคางภายในขอตอและทําใหแบคทีเรียแพรกระจาย (ฝงตัวท่ีช้ินสวนตางๆ) หรืออาจทําใหทอออนเส่ือมสภาพได นอกจากน้ี ฝุน เศษทอออน (วัสดุเสริมแรง) 
  และหมึกท่ีติดอยูกับผิวดานนอกอาจผสมเขาภายในได
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หลังจากติดต้ังขอตอ ※4 การเปล่ียนรูปถาวรของพลาสติกอาจเปนสาเหตุใหเกิดการร่ัวซึมของของไหล การหลุดของทอออน หรือทอออนอาจฉีกขาดได 
สําหรับประเภทของขอตอและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทอออน โปรดติดตอ Toyox

คาการทนแรงดันท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีอางอิงจากขอมูลการทดสอบแรงดันท่ีดําเนินการโดย Toyox โดยใชทอออนเพียงอยางเดียวและทดสอบดวยวิธีการสําหรับทอออน ดังน้ันทอ
ออนอาจเล่ือนหลุดออกกอนท่ีจะแตก หรืออาจเกิดปญหาอ่ืนๆ ข้ึนอยูกับสภาพของอุปกรณเช่ือมตอ (รูปรางของขอตอหางปลาไหล ประเภทของแคลมปรัดทอออน จํานวนจุดท่ีทําการ
ยึดแคลมปรัดทอออน คาแรงขัน และวิธีในการย้ําหัว) โปรดเลือกใชวิธีท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการยึดขอตอเขากับทอออน โดยพิจารณาขอมูลแรงดัน
ท่ีสามารถทนไดดังตอไปน้ี สําหรับขอมูลทางเทคโนโลยีเก่ียวกับการใชงานขอตอ กรุณาสอบถามรายละเอียดจากศูนยใหคําปรึกษาลูกคาของเรา

เม่ือติดต้ัง TOYOCONNECTOR ซ่ึงเปนขอตอเฉพาะสําหรับ Toyox เขากับทอออน ใหขันเกลียวใหแนนเพ่ือไมใหเกิดชองวางระหวางขอตอและน็อตขันเกลียว ชองวางระหวางขอตอ
และน็อตขันเกลียวอาจทําใหน็อตกลายเปนตัวนําหุมฉนวน สะสมไฟฟาสถิต และเปนสาเหตุใหมีการคายประจุไฟฟาสถิตหรือระเบิดได

เม่ือยึดทอออน TOYOFUSSO-E ดวยแคลมปรัดทอออน ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอกราวดหรือเช่ือมแคลมปเรียบรอย หากไมไดตอกราวด แคลมปรัดทอออนอาจกลายเปน
ตัวนําหุมฉนวน สะสมไฟฟาสถิต และเปนสาเหตุใหมีการคายประจุไฟฟาสถิตหรือระเบิดได



※5

※6

※4 

การกําจัดทอออนควรทําอยางสอดคลองกับขอบังคับของทองท่ี

 คําเตือน หามเผาทําลายชุดทอออน TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO-S,  TOYOFUSSO SOFT หรือ TOYOFUSSO SOFT-S เด็ดขาด 
               การเผาทําลายอาจ ทําใหเกิดแกสพิษ ดังน้ันควรกําจัดทอออนในลักษณะของกากอุตสาหกรรม

1.

2.

ขอแนะนำใหใช TOYOCONNECTOR หรือ ขอตอหางปลาไหลเฉพาะสำหรับทอออน TOYOFUSSO, TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO-S, TOYOFUSSO SOFT และ 
TOYOFUSSO SOFT-S ในกรณีที่ใชงานขอตอชนิดอื่นนอกเหนือจากขอตอเฉพาะ หรือติดตั้งขอตอในลักษณะที่ไมสอดคลองกับคูมืออาจทำใหสมรรถนะของทอออนลดลง

1.

หมายเหตุสำหรับการตรวจสอบ
การตรวจสอบกอนการปฏิบัติงาน: กอนเร่ิมปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบความผิดปกติของทอออน เชน ความเสียหายภายนอก การแข็งท่ือ ออนนุม และสีท่ีผิดไปจากเดิม

การตรวจสอบท่ัวไป: ในระหวางท่ีใชงานทอออน จะตองดําเนินการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน

1.

2.
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1.

2.

3.

 4.

สิ่งที่ควรทำหากพบความผิดปกติ
อายุการใชงานของทอออนจะไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากคุณสมบัติทางกายภาพ อุณหภูมิ และอัตราการไหลของของไหล รวมไปถึงความถี่ของการเพิ่มแรงดันและการลดแรงดัน ใน
ระหวางการตรวจสอบกอนการปฏิบัติงานหรือในการตรวจสอบทั่วไป หากพบปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้หรืออาการที่คลายคลึงกัน ใหยุติการใชงานและเปลี่ยนทอออนใหมทันที

หมายเหตุสำหรับการกำจัด6

ความผิดปกติท่ีบริเวณใกลกับขอตอ: การยืดเฉพาะบางสวน การบิดงอ การร่ัวซึม หรือการพอง

ความเสียหายภายนอก: รอยขูดขีดขนาดใหญท่ีบริเวณพ้ืนผิวดานนอก รอยแตกราว มีน้ําซึมในช้ันเสริมแรง

ความผิดปกติภายใน: การโปงนูนหรือ ※5 การแยกตัวของพ้ืนผิวภายใน หรือการสึกหรอจนถึงวัสดุเสริมแรงทอออน
 หมายเหตุ: ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติท่ีบริเวณพ้ืนผิวภายในหรือภายนอก เศษทอออนและเศษวัสดุเสริมแรงทอออนอาจผสมกับของไหลภายในทอออน

การเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีผิดปกติอ่ืนๆ (การแข็งท่ือ ※6 การพอง รอยแตก การโปงนูน สีของช้ันเสริมแรงท่ีผิดไปจากเดิม และอ่ืนๆ)

หามเก็บไวกลางแจงหรือในท่ีท่ีถูกแสงแดดโดยตรง เน่ืองจากอาจทําใหคุณภาพของพ้ืนผิวทอออนเส่ือมลง เปนคราบเหนียว รวมถึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการแตก จัดเก็บทอออนในท่ี
ท่ีมีความช้ืนต่ํา และมีอากาศถายเทดี ดูแลไมใหฝุนละอองและส่ิงแปลกปลอมเขาไปภายในทอออน

หามเก็บในท่ีท่ีทอออนสัมผัสกับผลิตภัณฑ PVC อ่ืนๆ หรือใกลกับผลิตภัณฑจําพวกยาง

หมายเหตุสำหรับการจัดเก็บ
1.

2.

5

2.

3.

4.

5.

หลังจากติดต้ังขอตอ ※4 การเปล่ียนรูปถาวรของพลาสติกอาจเปนสาเหตุใหเกิดการร่ัวซึมของของไหล การหลุดของทอออน หรือทอออนอาจฉีกขาดได 
สําหรับประเภทของขอตอและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทอออน โปรดติดตอ Toyox

คาการทนแรงดันท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีอางอิงจากขอมูลการทดสอบแรงดันท่ีดําเนินการโดย Toyox โดยใชทอออนเพียงอยางเดียวและทดสอบดวยวิธีการสําหรับทอออน ดังน้ันทอ
ออนอาจเล่ือนหลุดออกกอนท่ีจะแตก หรืออาจเกิดปญหาอ่ืนๆ ข้ึนอยูกับสภาพของอุปกรณเช่ือมตอ (รูปรางของขอตอหางปลาไหล ประเภทของแคลมปรัดทอออน จํานวนจุดท่ีทําการ
ยึดแคลมปรัดทอออน คาแรงขัน และวิธีในการย้ําหัว) โปรดเลือกใชวิธีท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการยึดขอตอเขากับทอออน โดยพิจารณาขอมูลแรงดัน
ท่ีสามารถทนไดดังตอไปน้ี สําหรับขอมูลทางเทคโนโลยีเก่ียวกับการใชงานขอตอ กรุณาสอบถามรายละเอียดจากศูนยใหคําปรึกษาลูกคาของเรา

เม่ือติดต้ัง TOYOCONNECTOR ซ่ึงเปนขอตอเฉพาะสําหรับ Toyox เขากับทอออน ใหขันเกลียวใหแนนเพ่ือไมใหเกิดชองวางระหวางขอตอและน็อตขันเกลียว ชองวางระหวางขอตอ
และน็อตขันเกลียวอาจทําใหน็อตกลายเปนตัวนําหุมฉนวน สะสมไฟฟาสถิต และเปนสาเหตุใหมีการคายประจุไฟฟาสถิตหรือระเบิดได

เม่ือยึดทอออน TOYOFUSSO-E ดวยแคลมปรัดทอออน ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอกราวดหรือเช่ือมแคลมปเรียบรอย หากไมไดตอกราวด แคลมปรัดทอออนอาจกลายเปน
ตัวนําหุมฉนวน สะสมไฟฟาสถิต และเปนสาเหตุใหมีการคายประจุไฟฟาสถิตหรือระเบิดได


