MONTAGEVEJLEDNING
VVS nr. 192773110
VVS nr. 192773160
VVS nr. 192773111
VVS nr. 192773161
VVS nr. 192773965

VVS nr.
192773965

L 965 Insitu kompressionssæt

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning
Kære kunde,
Læs venligst denne vejledning grundigt, inden produktet installeres og tages i brug.
Kontrollér også at alle dele, er intakt ved modtagelse.
Sikker montering af stikledninger på korrugerede og glatte plast rør og brønde. Montage
værktøjet kan anvendes til alle L 965 Insitu
manchetter.
1.
Kompressionssættet består af en lang
insitu manchet med et rustfrit syrefast
spændebånd, samt et kort PP rørstykke.
2.
Hullet bores i den angivne dimension.
2.1 Hullet smøres med glidemiddel for at
gummmiet sidder jævnt i hele omkredsen.			
3.
Manchetten placeres i hullet.
4.
Spændebåndet placeres i sporet.
5.
Manchetten smøres med glidemiddel
på den indvendige side dog ikke under
spændebåndet.
6.
Røret placeres i insitu manchetten.
7.
Værktøjet føres ned i hovedledningen
og drejes 180° til indstiks stoppet 		
vipper op.
8.
Værktøjet drejes 90o tilbage og trækkes
bagud.
9.
Værktøjet tilspændes og røret glider ind
imod stoppet.
10. Røret er nu helt i bund i pakningen.
10.1 Rørenden kan presses forbi stoppet i
manchetten, uden at tætheden forringes i
samlingen.
11. Spændebåndet tilspændes med 8Nm.
Ved brug af dette system, sikrer du at du
12. Værktøjet fjernes.
og dine medarbejdere udfører opgaven
13. Minimal indstik set fra den indvendige
korrekt hver gang.
side.
Ny tilslutnings metode på glasfiber rør
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L 965 Insitu manchetter
VVS nr.

Tun nr.

Udv. Rør
dim.

Hul
dim.

Pakning
bredde

Max vægtykkelse
på rør/brønd

192773110

5306966

110mm

127mm

90mm

65

192773160

5306968

160mm

177mm

90mm

65

* 192773111 5306972

110mm

127mm

90mm

65

90mm

65

* 192773161 5306973 160mm 177mm
Materiale: SBR= Standard, *NBR = Olieressistent

Med dette nye værktøj er Insitu L 965 kompressionssæt,
den bedste løsning for tilslutning af 110mm eller
160mm rør på GAB rør.
Den bedste løsning
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