
1. ดูอุณหภูมิการใช้งานและช่วงแรงดันในข้อมูลจําเพาะสําหรับสายยางแต่ละแบบ
2. ห้ามใช้สายยางในการใช้งานที� มีการใช้แรงกระแทกกับท่อวาล์วโซลี นอยด์ เป็นต้น

มิฉะนั� นอาจทําให้ของไหลรั� วไหล สายยางหลุด หรือสายยางแตกรั� ว

ข้อต่อยํ� าหัว Toyox

ข้อห้าม

ข้อห้าม ข้อห้าม

ข้อห้าม

ข้อห้าม

ตัวอย่าง 1) เมื� อสายยางถูกวัตถุมีคม

วิ ธี แก้�ข: ลดระยะห่างระหว่างแคลมป์เพื�อ
ป� องกันไม่�ห้มีการสัมผัส

ใช้�ด้ (หลังทําการแก้�ข) ใช้�ด้ (หลังทําการแก้�ข)

ตัวอย่าง 2) เมื� อสายยางสัมผัสกับชิ� นส่วนที� เคลื� อนที� ของเครื� องจักร

วิ ธี แก้�ข: เปลี� ยนแนวที� จัดวางสายยางเพื�อให้สาย
ยางไม่สัมผัสกับเครื� องจักร

1.  เพื�อหลีกเลี�ยงไม่�ห้สายยางตึง ให้เผื�อที� ว่างที� เพียงพอกับความยาวของสายยาง ใช้แรงดันบวก (ลบ) แล้วตรวจสอบก่อนใช้งาน
ความยาวของข้อต่อยํ� าหัวของ Toyox จะเปลี�ยนแปลงหรือบิดเป็นอย่างมากเมื�อมีการใช้แรงดันบวก (ลบ) ดังนั� น หากมีที� ว่างไม่พอสําหรับความยาวของสาย
ยาง อาจทําให้สายยางตึงและแตกรั�วได้ หรือข้อต่ออาจหลุดได้

2. นําวัตถุแปลกปลอมทั� งหมด เช่น ฝุ่นผง ที� ติดอยู่ตามข้อต่อออกให้หมด มิ เช่นนั� นอาจทําให้ของไหลรั� วไหล

3. ห้ามดึงข้อต่อยํ� าหัว Toyox โดยตั� งใจ หรือวางท่อหรือใช้สายยางในขณะที� สายยางบิด

4. ป� องกันข้อต่อยํ� าหัวของ Toyox จากรอยขีดข่วนภายนอก หากข้อต่อยํ� าหัวของ Toyox มี �อกาสสัมผัสกับวัตถุอื� น (เครื� องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น) อาจ
ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อสายยางเนื� องจากรอยขีดข่วนภายนอกหรือความเสี ยหายต่อข้อต่อ

5. วางท่อและใช้สายยางเพื�อหลีกเลี� ยงการใช้แรงที� ส่วนฐานของข้อต่อ

ข้อควรระวังในการก่อสร้าง

ข้อควรระวังในการใช้งาน

1

2

TOYOFOODS-S ขยายตัว หดตัว
TOYOFOODS ø25 ถึง 50: ขยายตัว -

HYBRID TOYOFOODS Ø25: ขยายตัว -
ECORON ø25 ถึง 50: ขยายตัว -
ECORON-S ขยายตัว หดตัว
TOYORING-F ขยายตัว หดตัว
TOYOFUSSO ø19 ถึง 50: ขยายตัว -
TOYOFUSSO-E ø19, 25: ขยายตัว -
TOYOFUSSO-S ø19 ถึง 50: ขยายตัว หดตัว
TOYOFUSSO SOFT ø19, 25: ขยายตัว -
TOYOFUSSO SOFT-S ø19 ถึง 50: ขยายตัว หดตัว
FUSSO THERMO-S100°C ø12 ถึง 25: ขยายตัว หดตัว

แรงดันบวก แรงดันลบแรงดันบวก แรงดันลบ

TOYOSILICONE -

TOYOSILICONE 
THERMO

-

TOYOSILICONE 
STEAM

-

HYBRID TOYOSILICONE
TOYOSILICONE-S
TOYOSILICONE-S2
TOYOSILICONE-P

ขยายตัว หดตัว
ขยายตัว หดตัว
ขยายตัว หดตัว
ขยายตัว หดตัว

ø9 ถึง 12, 32, 50: หดตัว
ø15 ถึง 25, 38: ขยายตัว

ø6, 9, 12: หดตัว
ø19, 25: ขยายตัว

ø9, 12: หดตัว
ø19, 25: ขยายตัว

การเปลี�ยนแปลงความยาวของสายยางแต่ละแบบ



การดัดแปลง

ข้อต่อ

ของไหลที� เป็นอาหาร

ข้อห้าม

ข้อห้าม

สายยาง

3.       คําเตือน ห้ามจ่ายไฟฟ� าผ่านท่อสายยาง มิเช่นนั� นสายยางอาจระเบิดหรือทําให้เกิดไฟฟ� าช็อตได้

4. ห้ามใช้�นบริเวณที� มีการสั�นหรือการกระแทก มิเช่นนั� นอาจทําให้ข้อต่อเสียหาย หรือทําให้สายยางหลุด

5. ห้ามสัมผัสสายยางหรือข้อต่อภายใต้แรงดันบวก (ลบ) หากคุณเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยไม่ระวังขณะที�สายยางหรือข้อต่อมีความเสียหาย ของไหลจะกระเด็นออก
มาและจะเป็นอันตรายได้ นอกจากนี� ยังมีความเสี�ยงที�จะเกิดแผลไหม้หากของไหลนั� นร้อน

1.       คําเตือน  ห้ามแก้�ข ซ่อมแซม หรือดัดแปลง (ยกเว้นการเปลี�ยนชิ�นส่วนที�ระบุเป็นชิ�นใหม่) ข้อต่อยํ� าหัวของ Toyox ที� ผ่านการแก้�ข ซ่อมแซม หรือดัดแปลงจะ
มีสมรรถนะแตกต่างจากที�อธิบายไว้�นแค็ตตาล็อก และอาจทําให้สายยางแตกรั�วหรือข้อต่อหลุด

3 ข้อควรระวังอื� น ๆ

6.       คําเตือน  ห้ามปล่อยให้ของไหล (อาหาร เป็นต้น) สัมผัสกับส่วนอื� นใดนอกเหนือจากพื�นผิวด้านในของสายยางและข้อต่อ
มิเช่นนั� นของไหลอาจแทรกซึมเข้าไปในชั�นเสริมแรงของสายยาง หลงเหลืออยู่�นข้อต่อ ทําให้มีแบคทีเรีย (การเกาะ) และทําให้สายยางเสื�อมสภาพได้
นอกจากนี�  อาจเกิดการปนเป� � อนฝุ่นผง ชิ�นส่วนสายยาง (วัสดุเสริมแรง) และหมึกที� พิมพ์บนพื�นผิวด้านนอกขึ� นได้


