ROT TESPÆRRE T X11

®

- INSTALLATIONSMANUAL TIL PIPELIFE UNI PP RENSEBRØND
DIMENSION Ø200 PVC / ULTRA
OBS! MÅ KUN INSTALLERES I AFLØBSSIDEN

ORIENTERING AF SPJÆLDENE
Rottespærrene fra Nordisk Innovation er udført med vendbart spjæld så
spærrene kan monteres i både til- og
afløbssiden.

Vender spjældene forkert vil det føre
til blokering af flowet, da spjældene
hindres i at åbne.

VIGTIGT! Kontroller at spjældene er
placeret korrekt.

Billederne nedenunder viser den
korrekte placering af spjældene i
forhold til afløbsretningen.

Pil på rottespærrens hus og pil på
spjæld vender modsat hinanden.
= INSTALLATION I TILLØBSSIDE.

Pil på rottespærrens hus og pil på
spjæld vender i samme retning.
= INSTALLATION I AFLØBSSIDE.

VED MONTERING AF ROTTESPÆRRE I PIPELIFE UNI-PP Ø200
I PipeLife UNI PP rensebrønd dim.
Ø200 kan der være monteret enten
ultra-eller pvc rør. Det er vigtigt før
montage at konstatere hvilken type
rør der er isat i brønden, da ultra og
pvc har forskellige indvendige dimensioner.
Følg nøje følgende instruktioner:

Ved montering i pvc Ø200 skal spjældene monteres i rottespærren med 2
stk. unbrako skruer som vist i fig. 1
Ved montering i ultra Ø200 skal
spjældene monteres med alle 4 unbrako skruer som vist i fig. 2.
OBS! Vær opmærksom på at i PipeLife UNI PP Ø200 må rottespærren kun
monteres i afløbssiden.

Fig. 1

Fig. 2

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Dækslet fjernes og brønden efterses
og evt. rengøres.
Monteringsrørene samles i den
ønskede længde, og monteres på
rottespærren.
Rottespærren nedsænkes i brønden
og indføres i afløbet indtil stoppet
på rottespærren er i kontakt med
brøndsiden.

Herefter drejes monteringsrøret med
uret rundt til ønsket tilspænding er
opnået. Monteringsrøret afmonteres
og installationen er klar til prøveskyl.
Ved prøveskyl benyttes 6-7 stykker
toiletpapir samt 2-3 skyl fra toilet hvor
det visuelt sikres at papir og vand
uhindret passerer rottespærren.

OBS!
Notér installatørens navn og tlf. nummer på det medfølgende skilt, og
montér herefter skiltet synligt i brønden. Dermed kan installatøren tilkaldes ved optagning eller service.
Rottespærre må kun monteres af autoriseret kloakmester som samtidig er certicificeret rottespærremontør og/eller autoriseret rottebekæmper. Det anbefales ejeren af installationen at oprette serviceaftale
hos montøren for eftersyn og vedligeholdelse af installationen.
I de første 3 måneder er det vigtigt med kontrol af rottespærren for tjek
af driftsforstyrrelser. Rottespærren skal som minimum have inspektion
for nødvendig rengøring en gang årligt.
Nødvendigt værktøj til vending / montering af spjæld:
3mm unbrachonøgle ( medfølger )

Nordisk Innovation ApS
Øster Kringelvej 22
8250 Egå
Web: nordisk-innovation.dk
E-mail: fls@nordisk-innovation.dk
Tlf.: 86 35 14 66

