Indvendig kobling

Indvendig kobling IC100P
Simpel og
hurtig samling
af to rør.

Icon koblingen samler et plast, stål eller andet rør, med en indvendig diameter på mellem 99-103 mm.
Den er især velegnet, hvor den udvendige overflade på røret er ujævn, og en traditionel manchet ikke er egnet.
Den er også velegnet, hvor der ikke er en spidsende at spænde udenom. F.eks. hvor røret ender glat med betongulv eller sokkel.

Product specification for IC100P (Icon for 4” plastik rør)

Fordele.

Produkt nr.

192555100

Beskrivelse.

Indvendig kobling 99 mm - 103 mm

• Indvendig kobling, samles uden brug af værktøj

Størrelse
99 mm - 103 mm (indvendig diameter)
• Kan fjernes og genbruges.
Materiale
ABS & EPDM gummi
• Kan samle alle rør med en indv. dim. mellem 99-103mm
Testet til tryk.
0.5bar
(Mest almindelige beton, ler, PVC, støbejern og stålrør)
Standard
BS EN 295
• Samler rør med forskellige udvendige dimensioner.
• Det er ikke nødvendigt at rengøre røret udvendigt.
• Rør stop indikerer når rørene er korrekt monteret. Dette er når rørenderne rammer stoppet.
• Gummidelen skaber en skrårampe i røret og giver et bedre flow.
• Hurtig og let alternative til traditionelle samlinger.
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Icon IC100P specificationer.
120 mm

Rørstop for at sikre
Korrekt samling.

108 mm

104 mm

54 mm

Rejfet ende. For at
lette flowet.

Gummibøsning
Med ribbet design
For at sikre en
vandtæt samling

Plastbøsning presser
mod gummipakningen,
for at sikre en tæt
samling.

89.5 mm

Simpel installation.
trin 1

Rengør røret indvendig.
Og påfør glidemiddel.

trin 2

Tryk koblingen ind i røret til
den rammer stoppet.

trin 3

Tryk nyt rør ind over koblingen,
til den rammer stoppet.

Sørg for at den koniske kant på gummimuffen ikke foldes tilbage, når den indsættes I røret.

NB. På ru betonrør, monteres gummidelen i røret ”tørt”, og plastbøsningen presses ind til stoppet.
Note: Dette produkt er designet til at forbinde 4” rør med en indvendig diameter mellem 99mm-103mm.
Denne kobling stikker 52 mm ind i begge rør og begrænser kun den indvendige diameter med 10%.
Større størrelse indvendige koblinger er tilgængelige, besøg hjemmesiden for mere information.
kontaktoplysninger nedenfor.
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