
iJOINT Monteringsanvisning

Før du starter med monteringen 
må du kontrollere at ingen 
komponenter mangler.
klemring, trykkring og 
leppepakning .

1-2. 3.

Sky  røret inn i muffen til 
"første stopp", noe som 
betyr at du har nådd 
pakningen.

4.

Sky  røret g ennom pakningen 
til du når endeanslaget i 
muffen. ontroller merkingen 
a  innstikksdybden på røret for 
å sikre riktig innstikk.

app røret og f ern 
gradene. erk 
innstikksdybden på røret
se tabellen for innstikk .

Følg monteringsanvisningen
Monteringsanvisningen er en del a  produktet og 
en iktig del i sikkerhetskonseptet.

• es og følg monteringsanvisningen.
• Monteringsanvisningen må re tilg engelig for 

produktet.
• i installas onshåndboken til brukere a  

produktet.

elate te e te t l e e monteringsanvisningen

• Georg Fischer Planning Fundamentals

ette dokumentet kan fås fra salgsselskapet F iping 
Systems eller ia .gfps. om

rraa  ttiill bbrruukkeerr  oogg iinnssttaallllaattøørr
For sikker bruk og for å garantere driften, ennligst merk

• iJOINT rørdelene må bare brukes i sams ar med 
spesifikas onene.

• ontering og installas on må utføres a  k alifisert 
personell.

• ørsystemet må installeres a  fagfolk.
• rukere og operatører må instrueres regelmessig i alle 

aspekter a  arbeidssikkerhet og mil ø ern, spesielt de 
som g elder trykkrørssystemer

• rukere og operatører må re k ent med 
monteringsanvisningen og må følge informas onen i den.

a sp t la

e tekniske dataene er ikke bindende. e utg ør erken 
uttrykkelig garanterte karakteristikker eller garanterte 
egenskaper eller en garanti.

Ø 20 - 63mm

d d
d

d mm

20 51

25 56

32 63

40 73

50 84

63 99

d

d mm

50 102

63 118

Stram mutteren så mye som 
mulig for hånd og bruk 
iJOINT segmentnøkkelen. 
For å oppnå maksimal 
strekkfasthet, skru mutteren 
helt inn til stoppringen.

5.

• iJOINT rørdelene skal transporteres og oppbe ares i 
originalemballas en.

• iJOINT rørdelene må beskyttes mot skadelige 
på irkninger som smuss og spesielt arme og  
stråling.

Bruksområde
iJOINT er utelukkende beregnet på transport a  
medier i det tillatte trykk  og temperaturområdet for 
rørsystemet de er installert i.

Applikasjoner  ann

Når det gjelder dette dokumentet:
okumentet beskri er all iktig informas on for å 

montere produktet.

Monteringsanvisning



Monteringsanvisning

iJOINT 
Repa as s e

Før du starter med 
monteringen må du kontrollere 
at ingen komponenter mangler.
klemring, trykkring og 
leppepakning .

utt røret så n rme 
skaden som mulig.

spalte

Z (mm)

(mm) min.(mm) min. maks.

20 5 20

25 5 25

32 5 32

40 5 40

50 5 50

63 5 63

75 20 7520 75

90 20 9020 90

110 20 11020 110

1. 2. 3.

erk rørendene som 
illustrert o enfor.

4.

Sett inn rørdelen på den 
ene siden av røret. Smør 
pakningen om nødvendig 
med et smøremiddel som 
er godkjent for drikkevann. 

aksimal rørspalte  er 
merket på rørdelen og 
tils arer rørdelens 
diameter.
se også tabellen for 

rørspalte . F ern gradene på  
rørendene. Smøring a  
pakningen il g øre det 
lettere å montere rørdelen.

6.

Juster de to rørene og 
skyv rørdelen til 
merkene på rørene. 

Stram mutteren så mye som 
mulig for hånd og bruk 
iJOINT segmentnøkkelen. 
For å oppnå maksimal 
strekkfasthet, skru mutteren 
helt inn til stoppringen.

Før du starter med 
monteringen må du kontrollere 
at ingen komponenter mangler.
(klemring, trykkring og 
(leppepakning).

app røret og f ern gradene. 
erk innstikksdybden på røret 

se tabellen for innstikk .

1. 2.

Sky  røret inn i muffen til 
du møter endestoppen

Stram mutteren så mye 
som mulig for hånd og 
bruk iJOINT 
segmentnøkkelen. For å 
oppnå maksimal 
strekkfasthet, skru 
mutteren helt inn til 
stoppringen.

d75 - d110mm .

5.




