
Drop-inn Pærehenger – DHM0100EG (598984)

    

• Neste generasjon løkkeoppheng revolusjonerer installasjonen av rør
• Når den er på føringsarmen åpner vekten av røret den selvlukkende sperren og fører røret lett på plass
• Integrert gummihylse er designet for å gi ekstra grep når du justerer hengerhøyde og reduserer hengerrotasjonen rundt

mutteren
• Eliminerer behovet for å demontere hengeren under installasjon
• Muliggjør prefabrikkering av komplekse montasjer med armaturer og forgreningsledninger som tidligere ikke kunne

monteres som en del
• Utviklet for å redusere arbeid over hodet for en sikrere og mindre krevende installasjon
• Konisk utvidede kanter bidrar til å hindre skarpe flater fra å komme i kontakt med røret
• Påskruingsmutteren holdes på plass, og hjelper med å sikre at løkkeopphenget og påskruingsmutteren er sammen
• Anbefales for opphenging av stasjonære uisolerte rørledninger
• Laget for å bruke den minste stagstørrelsen som er tillatt for sprinklerrør i følge NFPA®

• I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 10), samt Manufacturers Standardization Society
(MSS) SP-58 (type 10)

 A 

 D 

 RS 

 B 

 OD 

 C 

F

H

   

    

Dele nummer DHM0100EG

Artikkel nummer 598984

Materiell Stål

Utførelse Elektrogalvanisert

Rørstørrelse 1"

NB/DN 25

Ytre diameter (OD) 33.7 mm

Stagstørrelse (RS) M10

A 111.1 mm

B 65.1 mm

C 55.6 mm

D 75.5 mm

Installasjonshøyde (H) 88.9 mm Minimum

Statisk belastning (F) 1,334 N

Sertifikater cULus
FM
VdS G416017



Dele nummer DHM0100EG

Standard pakke antall 100 pc

UPC 78285691239

EAN-13 8711893156898

Installation Height represents the clearance distance needed from the loop hanger guide arm to structure to allow for installation of pipe.

FM is a registered certification mark of FM Approvals LLC, LTD. NFPA is a registered trademark of National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus are
registered certification marks of UL LLC. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.
 
ADVARSEL
nVent-produktene skal monteres og brukes kun i samsvar med nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterialer. Du finner instruksjonsark på www.erico.com og hos din
nVent-kundeservicerepresentant. Uriktig montering, misbruk, feilaktig bruk eller andre typer unnlatelse fra å følge nVents instruksjoner eller advarsler kan føre til produktsvikt,
materielle skader, alvorlig personskade og død, og/eller ugyldiggjøre garantien.
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