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I-E497-SWEINSTALLATIONSANVISNINGAR

REV_E

Typ E497 Installation-Ready ™ stum koppling för rostfria 
 Victaulic® -rörsystem

 VARNING

• Läs igenom och förstå alla anvisningar innan du börjar installera 
produkter från Victaulic.

• Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rörsystemet och att 
det har dränerats precis före montering, borttagning, justering eller 
underhåll av andra Victaulic-produkter.

• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.
Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till dödsfall 
eller allvarlig  personskada och egendomsskada.

VIKTIG INFORMATION
RICHTIG – StrengThin™100 Nutpro�l

FALSCH – OGS-Nutpro�l (Original Groove System)

Typ E497 Installation-Ready™ stum koppling ska ENDAST användas med 
rostfria rör som förberetts enligt StrengThin™100 rillningsspecifikationer. 
Försök INTE installera kopplingen på anslutningskomponenter som 
är förberedda för någon annan rillningsspecifikation. Se Victaulics publikation 
25.13 för StrengThin™100 rillningsspecifikation, som kan laddas ned från 
victaulic.com.

INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA MONTERINGEN 
AV KOPPLINGAR AV TYP E497

MUTTERN/
SCHRAUBEN 

FÜR ERSTMONTAGE 
NICHT ENTFERNEN

1. TA INTE ISÄR KOPPLINGEN:Installation-
Ready™ stumma kopplingar av typ E497 
är utformade så att installatören inte behöver 
ta bort bultar och muttrar för montering. Detta 
underlättar monteringen eftersom installatören 
kan sätta in de anslutande komponenternas 
rillade ände direkt i kopplingen.

Nut

2. KONTROLLERA ANSLUTANDE 
KOMPONENTÄNDAR: Den utvändiga ytan 
på anslutningskomponenten, mellan rillningen 
och anslutningskomponentens ändar, ska 
vara utan hack, utsprång, svetssömmar 
och rullmärken för att säkerställa läckagefri 
tätning. All olja, fett, lös färg, smuts och spån 
ska avlägsnas. Anslutningskomponentens 
utvändiga diameter ”OD” och rillningens 
dimensioner måste ligga inom den tolerans 
som publicerats i Victaulic StrengThin™100 
specifikationer, publikation 25.13 som 
kan laddas ned från victaualic.com.

3. KONTROLLERA PACKNINGEN:Kontrollera att packningen är lämplig 
för den avsedda användningen. Färgkoden anger materialklassen. 
Färgkodsdiagram finns i Victaulics publikation 05.01, som kan laddas 
ner från victaulic.com.

 FÖRSIKTIGHET
• Stryk på ett tunt skikt av lämpligt smörjmedel på packningens 

tätningskanter för att förhindra att packningen kläms, vrids eller 
slits sönder under installationen.

Användning av ett inkompatibelt smörjmedel kan skada packningen 
och leda till skarvläckage och materiella skador.

4. SMÖRJ PACKNINGEN: Stryk på ett 
tunt lager av Victaulic smörjmedel eller 
ett kompatibelt silikonbaserat smörjmedel 
på den invändiga packningens tätningsläppar. 
OBS! Den utvändiga packningen levereras 
smord så det är inte nödvändigt att ta bort 
packningen från huset för att stryka på extra 
smörjmedel på den utvändiga ytan.

 VARNING
• Lämna aldrig en delvis monterad koppling av typ 

109 på anslutningskomponentens ändar. DRA 
ALLTID ÅT FÄSTELEMENTEN OMEDELBART. 
En delvis  monterad koppling kan innebära risker 
för fall under installationen och brott under 
provningen.

• Håll händerna borta från ändarna på anslutande 
komponenter och öppningarna på kopplingen 
då du försöker sätta i de rillade ändarna 
på anslutningskomponenter i kopplingen.

• Håll händerna borta från kopplingens öppningar 
under åtdragningen.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda 
till dödsfall eller svåra personskador och materiella 
skador.

Rohr in Kontakt 
mit dem 
Mittelsteg der 
Dichtung

5. MONTERA FOGEN: Montera fogen genom att föra in den anslutande 
komponentens rillade ände i öppningarna på kopplingen. Den anslutande 
komponentens rillade ändar måste föras in i kopplingen tills den kommer 
i kontakt med packningens mellersta ben.

Kontrollera visuellt att kopplingens kilspår är inpassade mot rillningen 
i anslutande komponenter och att packningen har installerats korrekt. 
OBS!: Kopplingen kan vridas för att kontrollera att packningen sitter 
korrekt på anslutande komponentens ändar och inuti kopplingens hus.
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VIKTIG INFORMATION FÖR ANVÄNDNING AV TYP E497-KOPPLINGAR 
MED ÄNDLOCK OCH BESLAG:

• Vid montering av kopplingar av typ E497på ändlock, var extra försiktig 
och kontrollera att ändlocket sitter korrekt mot packningens mittben.

• Använd endast nr. E496 ändlock med typ E497-kopplingar.

• Läs alltid och följ instruktionerna I-ENDCAP som kan hämtas 
på victaulic.com.

• Victaulic kräver användning av Strengthin™ 100 beslag och 
komponenter för användning med kopplingar av typ E497.

 VARNING
• Muttrarna ska dra åt jämnt och växelvis tills bultplattorna kommer 

i k ontakt metall-mot-metall.

Underlåtenhet att följa instruktionerna för åtdragning av kopplings-
beslag kan leda till:

•  Personskador eller dödsfall 
•  Bultskador eller sprickor 
•  Skada eller brott på bultplattor eller sprickor i kopplingen 
•  Fogläckage och materiella skador 
•  Negativ påverkan på systemets integritet

6. DRA ÅT MUTTRARNA: Använd en mutterdragare eller standard-
momentnyckel med lång hylsa och dra åt muttern genom att växla sida 
tills bultplattorna kommer i kontakt metall-mot-metall. Kontrollera att 
den ovala halsen på varje bult sitter korrekt i bulthålen. Fortsätt INTE 
att dra åt muttrarna efter att bultplattan har kontakt metall-mot-metall. 
Om du misstänker att något fästelement har dragits åt för mycket 
(vilket visas av deformation eller spricka i bulten osv.), ska kopplingen 
bytas ut omedelbart. Se avsnitten "Användbar information för typ E497" 
och "Riktlinjer för användning av mutterdragare".

RICHTIG

FALSCH

DEN OVALA HALSEN  
PÅ BULTEN SITTER KORREKT

DEN OVALA HALSEN  
PÅ BULTEN SITTER FEL

OBS!
• En standardmomentnyckel eller mutterdragare med lång hylsa kan 

användas för att dra ihop bultplattorna med metall-mot-metall-
kontakt.

• Se avsnitten ”Användbar information för typ E497” 
och "Bruksanvisning för mutterdragare”.

Användbar information för typ E497

Nominell  
storlek 
DN/tum

Faktisk utvändig 
diameter 
mm/tum

Mutterdimension 
metrisk/tum

Dimension 
lång hylsa 
mm/tum

DN50 60,3 M10 17
2 2.375 3/8 11/16

73,0 M10 17
2 1/2 2.875 3/8 11/16

DN65 76,1 M10 17
3.000 3/8 11/16

DN80 88,9 M10 17
3 3.500 3/8 11/16

DN100 114,3 M10 17
4 4.500 3/8 11/16

DN125 139,7 M12 22
5.500 1/2 7/8
141,3 M12 22

5 5.563 1/2 7/8
150A* 165,2 M12 22

1/2 7/8
DN150 168,3 M12 22

6 6.625 1/2 7/8
200A* 216,3 M16 27

5/8 1 1/16
DN200 219,1 M16 27

8 8.625 5/8 1 1/16
DN250 273,0 M22 36

10 10.750 7/8 1 7/16
DN300 323,9 M22 36

12 12.750 7/8 1 7/16
* Storlek enligt Japanese Industrial Standard (JIS)

 VARNING
• Alla fogar ska avsynas.

• Dåligt monterade fogar ska rättas till innan systemet testas eller 
sätts i drift.

• Komponenter som skadats på grund av felaktig montering ska 
bytas ut.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan detta medföra skada på 
fogen, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga person- och materiella 
skador.

RICHTIG

FALSCH

7. Gör en visuell kontroll av bultplattorna vid varje skarv för att kontrollera 
att de har kontakt-metall-mot-metall över hela bultplattssektionen 
i enlighet med steg 6.
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RÖRHÅLLARE SOM KRÄVS UNDER BYGGNADSFASEN
Kopplingar av typ E497 kräver rörhållare under konstruktionen av rörsystem för att förhindra att kopplingen eller fogen skadas, vilket kan minska eller helt 
avlägsna styvheten i den färdiga monteringen. Nedan följer en lista över maximala längder på överhängande rör utan stöd (“L”). Rörlängder som är längre 
än de som anges nedan ska stödjas enligt avsnittet "Avstånd för tunnväggat rostfritt stumt rörhållarsystem” i Victaulic I-100 Field installationshandbok.

Nominell 
storlek 
DN/tum

Faktisk utvändig 
diameter 
mm/tum

90° & 45° 
rörkopplingar 

och T-kopplingar
Rakt 
rör

UNTERSTÜTZUNG

UNTERSTÜTZUNG

ROHRBOGEN

 L

VOLLSTÄNDIG 

UNTERSTÜTZTES 

ROHR

UNTER-
STÜTZUNG

UNTERSTÜTZUNG

KUPPLUNG

 L

UNTERSTÜTZUNG

UNTERSTÜTZUNG

T-STÜCK
 L

DN50 60,3 0,8 meter 1,7 meter
2 2.375 2.6 fot 5.6 fot

73,0 0,8 meter 1,5 meter
2 1/2 2.875 2.6 fot 4.9 fot

DN65 76,1 0,8 meter 1,5 meter
3.000 2.6 fot 4.9 fot

DN80 88,9 0,7 meter 1,2 meter
3 3.500 2.3 fot 3.9 fot

DN100 114,3 0,7 meter 1,2 meter
4 4.500 2.3 fot 3.9 fot

DN125 139,7 0,7 meter 1,2 meter
5.500 2.3 fot 3.9 fot
141,3 0,7 meter 1,2 meter

5 5.563 2.3 fot 3.9 fot
150A* 165,2 0,7 meter 1,3 meter

2.3 fot 4.3 fot
DN150 168,3 0,7 meter 1,3 meter

6 6.625 2.3 fot 4.3 fot
200A* 216,3 0,7 meter 1,2 meter

2.3 fot 3.9 fot
DN200 219,1 0,7 meter 1,2 meter

8 8.625 2.3 fot 3.9 fot
DN250 273,0 0,7 meter 1,2 meter

10 10.750 2.3 fot 3.9 fot
DN300 323,9 0,7 meter 1,3 meter

12 12.750 2.3 fot 4.3 fot
* Storlek enligt Japanese Industrial Standard (JIS)

INSTRUKTIONER FÖR ÅTERMONTERING 
AV KOPPLINGAR AV TYP E497

 VARNING

• Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt 
i rörsystemet och att det har dränerats precis 
före montering, borttagning, justering eller 
underhåll av andra Victaulic-produkter,

Om de följande anvisningarna inte iakttas kan detta medföra dödsfall 
eller allvarlig kroppsskada och materiella skador.

1. Kontrollera att trycket är helt avlastat i systemet och att systemet 
är helt dränerat innan  kopplingar demonteras.

2. Skruva loss muttern till kopplingen för att kunna ta bort den från 
anslutningskomponentens ändar.

3. Ta bort muttrar, bultar och packningen från husen. Inspektera om 
komponenterna är skadade eller slitna. Vid skada eller slitage, använd 
i så fall en ny Victaulic-koppling.

4. Kontrollera anslutande komponenters ändar enligt beskrivningen 
på sidan 1, steg 2.

 FÖRSIKTIGHET
• Ett tunt skikt av ett kompatibelt smörjmedel måste användas för 

att förhindra att packningen kläms, rullar eller slits sönder under 
installationen.

Användning av ett inkompatibelt smörjmedel kan skada packningen 
och kan leda till fogläckage och materiella skador.

5. SMÖRJ PACKNINGEN VID ÅTERMONTERING AV TYP E497-
KOPPLINGAR: Stryk på ett tunt skikt av lämpligt smörjmedel, som 
till exempel Victaulic fett eller ett kompatibelt silikonsmörjmedel på 
packningens tätningskanter (silikonspray är inte ett kompatibelt smörjmedel). 
För packningar som återanvänds är det normalt att packningsytan har 
ett grumligt vitt utseende efter att den har varit i drift.

OBS!

Två metoder kan användas 
vid återmontering 

av kopplingar av typ E497.

• ÅTERMONTERINGSMETOD 1: Kopplingen kan återställas till sitt 
"installation-ready"-tillstånd genom att packningen sätts i husen 
och sedan sätts bultarna in och en mutter skruvas på varje bult 
tills 2 – 3 gängor blir synliga, enligt ovan. Om den här metoden 
väljs ska steg 1 – 3 på denna sida, tillsammans med steg 5 – 7 
på sidorna 1 och 2, följas.

ELLER
• ÅTERMONTERINGSMETOD 2: Packningen och husen kan monteras 

på den anslutande komponentens rörändar genom att stegen 
1-3 ovan följs, tillsammans med alla steg i avsnittet "Metod 2 
för återmontering”.
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METOD 2 FÖR ÅTERMONTERING

 VARNING

• Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt 
i rörsystemet och att det har dränerats precis 
före montering, borttagning, justering eller 
underhåll av andra Victaulic-produkter,

Om de följande anvisningarna inte iakttas kan detta medföra dödsfall 
eller allvarlig kroppsskada och materiella skador.

1. Kontrollera att stegen 1 – 5 i avsnittet “Instruktioner för återmontering 
av kopplingar av typ E497” har följts.

Ende des 
Gegenstücks

Mittelsteg 
der Dichtung

2. MONTERA PACKNINGEN: 
Installera den rillade ändan 
på anslutningskomponenten 
i packningen tills den kommer 
i kontakt med packningens  
mellersta ben.

Nut Nut

Dichtung 3. FÖR SAMMAN DE ANSLUTANDE 
KOMPONENTERNA: Rikta 
in anslutningskomponenternas 
båda rillade ändar. För in den andra 
anslutande komponenten i packningen 
tills den kommer i kontakt med 
packningens mellersta ben. OBS! 
Kontrollera att ingen del av packningen 
går in i rillningen på någon anslutande 
komponent.

4. MONTERA HUSEN: Montera husen 
över packningen. Kontrollera att husens 
kilspår helt passar in i rillningarna 
på båda anslutande komponenter.

5a. INSTALLERA BULTARNA/
MUTTRARNA: Installera bultarna 
och skruva på muttrarna för hand. 
OBS! Kontrollera att den ovala halsen 
på varje bult sitter korrekt i bulthålet.

5b. DRA ÅT MUTTRARNA: Följ steg 
6 och 7 på sidan 2 för att slutföra 
monteringen.

BRUKSANVISNING FÖR MUTTERDRAGARE

 VARNING
• Muttrarna ska dras åt jämnt och växelvis tills bultplattorna 

kommer i k ontakt metall-mot-metall.

• Fortsätt INTE att dra åt muttrarna efter att stegen i de visuella 
installationsanvisningarna för kopplingen, enligt beskrivningen 
i stegen 6 – 7 på sidan 2 har slutförts.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra skada 
på fogen, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga person- 
och materiella skador.

Mutterdragare ger inte installatören en direkt "åtdragningskänsla" 
eller vridmoment för att bedöma mutterns åtdragning. Eftersom vissa 
mutterdragare har stor effekt är det viktigt att utveckla en förtrogenhet med 
mutterdragaren för att undvika skador eller sprickbildning på bultarna eller 
bultplattorna under monteringen. Välj alltid en mutterdragare av rätt storlek 
som har tillräckligt med effekt, men Fortsätt INTE att dra åt muttrarna efter 
att stegen i de visuella installationsanvisningarna för kopplingen, enligt 
beskrivningen i steg 6 − 7 på sidan 2 har slutförts. Om du misstänker 
att något fästelement har dragits åt för mycket (vilket visas med en böjning 
eller spricka i bulten osv.), ska kopplingen bytas ut omedelbart.

Om batteriet är tomt eller om mutterdragaren inte har tillräcklig effekt ska 
en ny mutterdragare eller ett nytt batteripaket användas för att garantera 
att installationsanvisningarna för kopplingen som beskrivs i stegen 6 – 7 på 
sidan 2 uppnås. Alla fogar ska granskas visuellt för att säkerställa att de 
är korrekt monterade.

Utför provmonteringar med mutterdragaren och kontrollera monteringarna 
med en momentnyckel för att fastställa mutterdragarens lämplighet. Utför 
periodiska kontroller av monteringar i hela systemet med samma metod.

Följ alltid tillverkarens bruksanvisning för säker och korrekt användning 
av mutterdragaren. Kontrollera även att hylsor av rätt grad används vid 
montering av kopplingen.

 VARNING
Underlåtenhet att följa instruktionerna för åtdragning av fästelement 
kan leda till:

• Personskador eller dödsfall

• Bultskador eller sprickor

• Skada eller brott på bultplattor eller sprickor i husen

• Fogläckage och materiella skador

• Negativ påverkan på systemets integritet


