Monteringsanvisning
Brandpost RHB gjuten. Rostfri fast och rostfri teleskopisk.
TYP 1 avsedd för VRS DN 100 med VRS låselement.
TYP 2 avsedd för PVC eller PE DN 110 mm med låselement för plaströr.
OBS. STÖDHYLSA SKALL ANVÄNDAS ! !

Montering:
1.
2.
3.
4.

Ställ brandposten på stadigt underlag.
Kontrollera att gummitätningen är fri från smuts.
Smörj in gummitätningen med glidmedel från VRS.
Kontrollera att knäröret är fritt från främmande föremål invändigt typ sand,
grus och
dylikt före montering av inkommande ledning.
5. Montera låselement för respektive rör typ.

Dränering (två typer av dränering)
Gjuten tätas från kägla. Rostfri membrantätning
Dränering fungerar på följande sätt:
1. För att dräneringen ska fungera måste brandposten vara under tryck.
2. När brandposten är stängd är dräneringen helt
öppen. Det tar ca:10-12 min. innan brandposten
är helt tömd.
3. När brandposten öppnas stängs dräneringen
efter 2,5 till 3 varv med brandpostsnyckeln.
4. Dränering med membran avtappning öppnas när
brandposten ej är under tryck.
Brandposten är vid monteringen provtryckt.
OBS!
Om brandposten monteras isär helt eller delvis upphör Garantin att gälla.
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Obs : Justering av längd får ej utföras under vattentryck
1.Lätta bultarna och låt dom sitta kvar på pinn-skruvarna.
(OBS! Brandposten levereras med bultarna lätt
åtdragna. Provtryckning får ej ske innan bultarna
dragits med 90 Nm)!

2.
Justera brandpostens längd till rätt läge genom att skruva
nyckelhylsan med en brandpostnyckel eller dylikt.

3.
Drag åt bultarna lätt med nyckel så att brandpost-röret låses
fast.

4.
Öppna ventilkäglan minst ett varv genom att skruva
nyckelhylsan.

5.
Korsdrag bultarna i tre steg för att undvika sned-dragning av
låselementen. Det slutliga åtdragnings-momentet skall
vara 90 Nm.

6.
Stäng ventilkäglan genom att skruva nyckelhylsan och
provtryck därefter brandposten.

