MONTAGEVEJLEDNING
Rottestop af glasarmeret kunststof
Montage-, betjenings- og vedligeholdelsemanual

VVS nr. 154368110
VVS nr. 154368410
VVS nr. 154368160
VVS nr. 154368460

1. Undersøg først i hvilken side af dit brøndsystem du ønsker at anbringe din rottestop.					
2. Rengør røret inden opmåling og montage.									
3. Undersøg røret for skæve vinkler, fald og forskudte samlinger. Rottestoppet skal monteres i et 					
lige rørstykke. Faldet i det rørstykke hvori rottestoppet monteres, må ikke være større end 					
30 0/00 og ikke mindre end 10 0/00.										
4. Det medfølgende værktøj B, monteres på en stang med en lyn kobling til luft. (længde efter 					
behov)
Er stangen over 2m bør rotte-stoppet hjælpes på plads med en trykstang.						
				
5. Klem rottestoppet krop A sammen med hænderne og pres værktøjsdelen B, ned imellem de to 					
tårne til du hører et klik.											
6. Rottestoppet kan nu sænkes ned i brønden og føres ind i røret.
						
7. Efter
fuldt indførelse af rottestoppet i røret, skal værktøjsdelen B trækkes op med et ryk. 					
		
8. Rottestoppet
		 sidder nu fastklemt i rørets øverste del.									
9. Efter installationen udføres en funktionstest af rottestoppet. Tilfør ca. 8 stk. toiletpapir i toilettet og skyl ud med minimum 6 L skyl.
Dette gentages 4 gange, når papiret har passeret rottestoppet uden problemer er montagen fuldført.				
								
10. Der
monteres en sikkerhedsline i hullet i rottestoppets tårn som fastgøres i toppen af brønden sammen med informations skiltet.
													
11. Skilt fastgøres i brøndkraven under dækslet.									
12. Rottestoppet bør tilses efter behov.
Tolerance
Ø100
97 - 105 mm

Ø150
144 - 154 mm

Vare nr.
154368.110
154368.410
154368.160
154368.460

Tun nr.
1473765
1473767
1473766
1473768
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Dim. /Type
100 / Afløb
100 / Tilløb
150 / Afløb
150 / Tilløb
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