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Koppling av typ 905 för HDPE-rör med slät ända

DEMONTERING AV KOPPLINGAR TYP 905
1. Kontrollera att trycket är helt avlastat i systemet och fullt dränerat 
innan kopplingar demonteras.

2. Förbered ett stöd av kopplingen. Lossa och skruva loss muttrarna 
helt och hållet från bultarna. Avlägsna bultar och brickor och ta sedan 
försiktigt bort de båda kopplingshusen från röret.

INSPEKTION AV HÅLLARE OCH RÖRÄNDAR

 FÖRSIKTIGHET
• Om du misstänker skada eller slitage på hållarna och/eller 

rörändarna ska kopplingen monteras ner fullständigt så att 
de berörda komponenterna kan kontrolleras.

Försummelse att följa instruktionerna förorsakar rörläckage 
och materiella skador.

Kontrollera hållare och rörändar. Följ Ominstallationsmetod 1 om 
hållarna förblir fästa på röret (se figur 1) och om det inte finns 
någon synlig skada på hållarna eller rörändarna (se bild 1).

Följ Ominstallationsmetod 2 om en eller flera hållare inte är fästa på 
röret (se figur 2), om hållarna är helt lossade eller hållarna har tagits 
bort från röret.

Om en skada på hållaren har bekräftats (skadade-, böjda- eller saknade 
tänder som på bild 2 och/eller icke-korrigerbara deformationer på formen, 
som inte kan korrigeras, som böjningar eller sprickor) eller om det finns 
tvivel gällande hållarnas tillstånd, så byt alltid ut dem med hållare från 
Victaulic av samma storlek. Kontrollera storleken på den nya hållarens 
ringstorlek genom att räkna antalet tänder (endast en sida) och jämför 
med tabell 1. Följ sedan Ominstallationsmetod 2.

Om rörändar är synligt skadade (se bild 2), tätningsytor är skadade eller 
repade, eller om det finns tvivel gällande tillståndet på rörändarna, förbered 
reservrör genom att följa stegen 2a till 4 i installationsanvisningarna för typ 
905, följ sedan Ominstallationsmetod 2.

Fäst. Hållaren förblir fäst till minst hälften (180°) runt rörets omkrets. 
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FIGUR 1

Inte fäst. Hållaren är lös till över hälften (180°) runt rörets omkrets. 
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FIGUR 2

 VARNING

• Läs igenom och förstå alla instruktioner före montering, demontering, justering eller underhåll av Victaulic rörprodukter.

• Avlasta alltid trycket och dränera rörsystemet före montering, demontering, justering eller underhåll av Victaulic rörprodukter.

• Använd handskar vid hantering av kopplingar. Hållarens tänder är vassa och kan förorsaka skada.

• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

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

BILD 1 BILD 2

Skadade tänderOskadade tänder
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Räkna tänderna 
endast på en sida

(se tabell 1)

}

Tabell 1: Antal hållartänder

Kopplingsstorlek
tum

Antal hållartänder 
(endast en sida)

Kopplingsstorlek
millimeter

Antal hållartänder 
(endast en sida)

2 tum 19 63 mm 20

3 tum 29 75 mm 24

4 tum 37 90 mm 29

5 tum 46 110 mm 35

6 tum 56 125 mm 41

8 tum 66 140 mm 46

10 tum 83 160 mm 53

12 tum 99 180 mm 55

14 tum 108 200 mm 61

225 mm 68

250 mm 76

280 mm 86

315 mm 96

355 mm 108

INSPEKTION OCH FÖRBEREDELSE AV PACKNING
Kontrollera packningen för att säkerställa att den är lämplig för den 
avsedda användningen. Färgkoden identifierar packningsklass. 
För färgkodens referens, se Victaulic publikation 05.01, som 
kan laddas ner från victaulic.com.

Inspektera för att se om packningen är skadad eller sliten. Vid skada eller 
slitage, eller vid tvivel angående packningens tillstånd, så ska packningen 
ersättas med en ny packning från Victaulic av samma klass. Det är 
normalt att packningsytan har ett grumligt vitt utseende efter att den 
har varit i drift.

 FÖRSIKTIGHET
• Ett tunt skikt kompatibelt smörjmedel måste användas för att 

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

Användning av ett inkompatibelt smörjmedel skadar packningen, 
vilket leder till skarvläckage och materiella skador.

Stryk på ett tunt skikt smörjmedel på packningens tätningsläppar 
och utvändigt precis innan monteringen. Smörj packningen i enlighet 
med tabell 2. Rådfråga alltid tillverkaren om kompatibilitetskrav 
på smörjmedel.

Tabell 2: Smörjmedelskompabilitet för packningar

Smörjmedel

Packning

Victaulic smörjmedel, 
tvålbaserade 

lösningar, glycerin, 
silikonolja eller 

silikonsläppmedel

Majsolja, 
sojabönsolja, 

kolvätebaserade 
oljor eller 

petroleumbaserade 
fetter

Kompatibilitet med klass 
"E" EPDM-packningar Rätt Inte rekommenderat

Kompatibilitet med klass 
"EF" EPDM-packningar Rätt Inte rekommenderat

Kompatibilitet med 
klass "O”-packningar 

av fluorelastomer
Rätt Rätt

Kompatibilitet med klass 
"T"-nitrilpackningar Rätt Rätt
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OMINSTALLATIONSMETOD 1  
(HÅLLARE FÄST PÅ RÖRET)
1. Kontrollera att alla instruktioner i avsnittet ”Inspektion och förberedelse 
av packningen” följs.

Centrera 
packningens 
ben

Anslutningsdelens ände

2. Montera änden på anslutningskomponenten (eller röret) i packningen 
tills den kommer i kontakt med packningens mittersta ben.

¼ tum/
6,4 mm

¼ tum/
6,4 mm

2 – 8 tum/
63 – 225 mm 

rör

10 – 14 tum/
250 – 355 mm

rör

3. Rikta de båda ändarna på anslutningskomponenterna. Montera den 
andra änden på anslutningskomponenten i packningen tills den kommer 
i kontakt det mittersta benet. Mellanrummet mellan packningen och 
hållarna, när båda anslutningskomponenterna är helt isatta i packningen 
(se ovan), ska vara minst ¼ tum/6,4 mm.

Hållar�cka
Packning-

s�cka

2 – 8 tum/
63 – 225 mm

rör

4. Montera husen över packningen och hållarna. Se till att hållarna 
kopplar hållarfickorna ordentligt på de båda rören.

5. Installera bultarna och brickorna (en bricka i kolstål eller två rostfria 
brickor under varje mutter för storlekar 2 – 4 tum och 63 – 110 mm, 
två brickor under varje mutter för storlekar 5 – 14 och 125 – 355 mm). 
Skruva på muttern för hand på varje bult. 

1

23

4

  2 – 6" och 63 – 160 mm             8 – 14" och 180 – 355 mm

             Lyftanordning krävs inte 
             för 8", 180 – 225 mm

6. Dra åt muttrarna jämnt genom att växla sidor (2 – 6 tum 
och 63 – 160 mm) eller korsvis som på bilden (8 – 14 tum och 
180 – 355 mm) tills bultplattorna sitter i kontakt metall mot metall. 
Kontrollera att den ovala halsen på varje bult sitter korrekt i bulthålen.

ANMÄRKNING: Genom att dra åt muttrarna jämnt förhindras en 
klämning av packningen. En mutterdragare eller en momentnyckel 
kan användas för att få kontakt metall mot metall.

RÄTT
RÄTT

7. Inspektera bultplattorna vid varje förband för att säkerställa en 
korrekt montering innan systemet trycksätts. För mer information, 
se installationsanvisningarna för typ 905.

Hållar�ckor Packning-
s�cka

10 – 14 tum/
250 – 355 mm 

rör

¼ tum/
6,4 mm

¼ tum/
6,4 mm

2 – 8 tum/
63 – 225 mm 

rör

10 – 14 tum/
250 – 355 mm

rör
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OMINSTALLATIONSMETOD 2  
 
(HÅLLARE BORTTAGNA FRÅN RÖRET)
1. Avlägsna alla hållarringar.

2. Använda hållarringar som inte är runda ska böjas tillbaka till så runda 
som möjligt innan de återanvänds. Bär lämpliga skyddshandskar när de 
rundas för hand. Den slutliga invändiga diametern på hållarringen ska 
inte vara mindre än den utvändiga diametern på rörändan som den fästs 
på. Som ett alternativ, använd nya hållare från Victaulic av samma storlek 
istället för använda-, rundade hållare. Kontrollera storleken på den nya 
hållarringen genom att räkna antalet tänder (endast en sida) och jämför 
med tabell 1.

3. Se till att kraven i avsnittet ”Inspektion och förberedelse 
av packningen” följs.

4a. Montera tillbaka kopplingen i utförandet ‘Installation Ready’, genom 
att installera packningen och hållarna i ett hus, som på bilden ovan, och 
placera det andra huset överst på enheten. Se till att packningen och 
hållarna sitter i motsvarande fickor.

}

}

4b. För storlekar från och med 10 tum/250 mm, måste de parade 
hållarringarna installeras med öppningar på 180 grader från varandra, 
i positionerna 6:00 och 12:00, som på bilden.

se tabell 3

5. Installera bultarna och brickorna (en bricka i kolstål eller två rostfria 
brickor under varje mutter för storlekar 2 – 4 tum och 63 – 110mm, 
två brickor under varje mutter för storlekar 5 – 14 och 125 – 355 mm). 
Skruva fast en mutter på varje bult tills husen sitter på lika avstånd enligt 
värdena i tabell 3 nedan. 

ANMÄRKNING: Kontrollera att den ovala halsen på varje bult sitter 
korrekt i bulthålet.
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Tabell 3: Bultplattans mellanrum

Kopplingsstorlek
tum

Bultplattans 
mellanrum

Kopplingsstorlek
millimeter

Bultplattans 
mellanrum

2 tum 1/2 tum 63 mm 7/16 tum
12,7 mm 11,1 mm

3 tum 9/16 tum 75 mm 9/16 tum
14,3 mm 14,3 mm

4 tum 5/8 tum 90 mm 1/2 tum
15,9 mm 12,7 mm

5 tum 11/16 tum 110 mm 5/8 tum
17,5 mm 15,9 mm

6 tum 3/4 tum 125 mm 11/16 tum
19,1 mm 17,5 mm

8 tum 1 tum 140 mm 11/16 tum
25,4 mm 17,5 mm

10 tum 1 tum 160 mm 5/8 tum
25,4 mm 15,9 mm

12 tum 1 tum 180 mm 1 tum
25,4 mm 25,4 mm

14 tum 1 tum 200 mm 1 tum
25,4 mm 25,4 mm

225 mm 1 tum
25,4 mm

250 mm 1 tum
25,4 mm

280 mm 1 tum
25,4 mm

315 mm 1 tum
25,4 mm

355 mm 1 tum
25,4 mm

6. Om föregående markeringar för isättning inte är synliga, eller om 
rören har bytts ut, placera en markering på varje HDPE-rörända med en 
färgpenna och linjal eller ett måttband. Om en markering runt omkretsen 
inte kan göras ska du göra minst fyra markeringar med lika avstånd runt 
varje HDPE-rörändes omkrets:

• 1 7/8 tum/48 mm för rörstorlekar på 2 – 3 tum och 63 – 90-mm 
• 2 1/4 tum/57 mm för rörstorlekar på 4 – 8 tum och 110 – 225-mm 
• 3 3/8 tum/86 mm för rörstorlekar på 10 – 12 tum och 250 – 315-mm 
• 4 tum/102 mm för rörstorlekar på 14 tum och 355 mm

Rörmarkerin
g anger att 
röret är helt 

isatt

Rörmarkerin
g anger att 
röret är helt 

isatt
Rörmarkering 

anger att röret är 
helt isatt

Rörmarkering 
anger att röret är 

helt isatt

  2 –6" och 63 – 160 mm  8 – 14" och 180 – 355 mm

      Lyftanordning krävs inte 
      för 8", 180 – 225 mm

7. Använd handskar vid hantering av kopplingshus. Hållarens tänder 
är vassa och kan förorsaka skada. Montera skarven genom att föra in 
de markerade HDPE-rörändarna i öppningarna på kopplingen. HDPE-
rörändarna måste föras in i kopplingen (1)  tills de kommer i kontakt 
med packningens mittersta ben OCH (2) markeringen på HDPE-
rörändarna indikerar att rören är helt isatta i kopplingen.
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  2 – 6" och 63 – 160 mm  8 – 14" och 180 – 355 mm

      Lyftanordning krävs inte 
      för 8", 180 – 225 mm

8. Dra åt muttrarna jämnt genom att växla sidor (2 – 6 tum och 
63 – 160 mm) eller korsvis som på bilden (8 – 14 tum och 
180 – 355 mm) tills bultplattorna sitter i kontakt metall mot metall. 
Kontrollera att den ovala halsen på varje bult sitter korrekt i bulthålen.

ANMÄRKNING: Genom att dra åt muttrarna jämnt förhindras en 
klämning av packningen. En mutterdragare eller en momentnyckel 
kan användas för att få kontakt metall mot metall.

RÄTT
RÄTT

7. Inspektera bultplattorna vid varje förband för att säkerställa en 
korrekt montering innan systemet trycksätts. För mer information, 
se installationsanvisningarna för typ 905.


