
Presskopplingar M-profil 12–108

Godkända pressverktyg för  
Altech Presskopplingar M-profil. 

Används för tappvatten-, värme- och 
gasinstallationer.
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Dimension * Fabrikat Modell Pressback/slinga, M-profil

12–28 mm

NOVIPro

NOVIPro Compact NOVIPro Compact Pressbackar: 12–28 mm

12–35 mm NOVIPro Compact TT NOVIPro Compact Pressbackar: 12–35 mm

12–54 mm
NOVIPro 3 000 
NOVIPro 4 000

NOVIPro Pressbackar: 12–54 mm s k "snap on" presslinga 42 och  
54 mm (med ZB1 adapter)

12–35 mm

Novopress

AFP101 (9,6 V) 
ACO102 (12 V)

PB1 Pressback: 12-35 mm

12–54 mm

ECO201/202/203 (230 V) 
ACO1 Pressboy (12 V) 
ACO3 Pressmax (12 V) 
ACO201 (12 V) 
ACO202/ACO203 (18 V) 
EFP2 (230 V) 
EFP201/202/203 (230 V) 
AFP201/202 (14,4 V) 
ACO202XL/ACO203XL

PB2 Pressback: 12–35 mm 
 
Frabo Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter),  
s k "snap on"

42–54 mm
ECO301 (230 V) 
ECO3 Pressmax (230 V)

Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter)  
s k "snap on" presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)

76,1–108 mm mm Novopress

ECO301 (230V) 
EC03 (230V)

Presslinga (med ZB3231 / ZB3242 adapter), s k "snap on" eller Classic 
Presslinga (med ZB3211 / ZB3222 adapter), s k "snap on" eller Classic

ACO202XL 
ACO203XL

Presslinga (med ZB2211 / ZB2222 adapter), s k "snap on" 
Presslinga (med ZB2211 / ZB2222 adapter), s k "snap on" eller Classic

12–28 mm

Rothenberger

Romax Compact Romax Compact Pressback: 12–28 mm

12–35 mm Romax Compact TT Romax Compact Pressback: 12–35 mm

12–54 mm

Romax Pressliner 
Romax Pressliner ECO 
Romax AC Eco 
Romax 3 000 
Romax 4 000

Rothenberger Standard Pressbackar: 12–54 mm  
s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZBS1 adapter)

12–22 mm, elfz och rfr

Klauke/LK Systems

MAP2L Klauke Mini (18 V) Klauke Mini Pressbackar 12–22 mm (KSP3)

12–28 mm, koppar MAP2L Klauke Mini (18 V) Klauke Mini Pressbackar 12–28 mm (KSP3)

12–54 mm

UAP2 (12 V) 
UNP2 (230 V) 
UP75 
UAP3L (18 V) 
UAP4 
UAP4L (18 V)

Klauke Pressbackar: 12-35 (KSP3) och 42–54 presslinga (KSP3) med 
SBK4254 adapter

76,1–108 mm
UAP4L Presslinga LP (med SBKUAP4 adapter)

UAP100L Presslinga HP

12–35 mm

REMS

Mini Press ACC (12 V) REMS Mini Press Pressbackar: 12–35 mm

12–54 mm

Powerpress 2 000 (230 V) 
Powerpress E (230 V) 
Powerpress ACC (230 V) 
Akku–Press (12 V) 
Akku–Press ACC (12 V)

REMS Press Pressbackar: 12–54 mm och presslinga

12–35 mm

Roller

Multi–Press Mini ACC (12 V) Roller Press Mini Pressbackar: 12–35 mm

12–54 mm

Roller Uni–Press (230 V) 
Uni–Press E (230 V) 
Uni–Press ACC (230 V) 
Multi–Press (12 V) 
Multi–Press ACC (12 V)

Roller Pressbackar: 12–35 mm

12–54 mm Geberit PWH 75
Pressbackar 12–35 mm 
Presslinga 42 och 54 mm

1 För användning med dimension 76,1 och 88,9, samt första pressningen på dimension 108
2 För användning på andra pressningen på dimension 108 
 
Koppar kan pressas med pressbackar upp till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Rostfritt och elförzinkat ska pres-
sas med slinga på dimension 42 mm och 54 mm för att garantera en fullgod pressning och täthet. Dahl rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/
slingor är av samma fabrikat. Pressmaskinen ska minst kalibreras var tolfte månad för att säkerställa precision och kvalitet. Följ tillverkarens anvisningar för 
service, kalibrering och rengöring.

Godkända pressverktyg för tappvatten- och värmeinstallationer



Godkända pressverktyg för gasinstallationer

Dimension * Fabrikat Modell Pressback/slinga, M-profil

12–28 mm

NOVIPro

NOVIPro Compact NOVIPro Compact Pressbackar: 12–28 mm

12–35 mm NOVIPro Compact TT NOVIPro Compact Pressbackar: 12–35 mm

12–54 mm
NOVIPro 3 000 
NOVIPro 4 000

NOVIPro Pressbackar: 12–54 mm s k "snap on" presslinga 42 och  
54 mm (med ZB1 adapter)

12–35 mm

Novopress

AFP101 (9,6 V) 
ACO102 (12 V)

PB1 Pressback: 12-35 mm

12–54 mm

ECO201/202/203 (230 V) 
ACO1 Pressboy (12 V) 
ACO3 Pressmax (12 V) 
ACO201 (12 V) 
ACO202/ACO203 (18 V) 
EFP2 (230 V) 
EFP201/202/203 (230 V) 
AFP201/202 (14,4 V) 
ACO202XL/ACO203XL

PB2 Pressback: 12–35 mm 
 
Frabo Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter),  
s k "snap on"

42–54 mm
ECO301 (230 V) 
ECO3 Pressmax (230 V)

Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter)  
s k "snap on" presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)

12–28 mm

Rothenberger

Romax Compact Romax Compact Pressback: 12–28 mm

12–35 mm Romax Compact TT Romax Compact Pressback: 12–35 mm

12–54 mm
Romax AC Eco 
Romax 3 000 
Romax 4 000

Rothenberger Standard Pressbackar: 12–54 mm  
s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZBS1 adapter)

12–22 mm, elfz och rfr

Klauke/LK Systems

MAP2L Klauke Mini (18 V) Klauke Mini Pressbackar 12–22 mm (KSP3)

12–28 mm, koppar MAP2L Klauke Mini (18 V) Klauke Mini Pressbackar 12–28 mm (KSP3)

12–54 mm

UAP2 (12 V) 
UNP2 (230 V) 
UP75 
UAP3L (18 V) 
UAP4 
UAP4L (18 V)

Klauke Pressbackar: 12-35 (KSP3) och 42–54 presslinga (KSP3) med 
SBK4254 adapter

12–35 mm

REMS

Mini Press ACC (12 V) REMS Mini Press Pressbackar: 12–35 mm

12–54 mm

Powerpress 2 000 (230 V) 
Powerpress E (230 V) 
Powerpress ACC (230 V) 
Akku–Press (12 V) 
Akku–Press ACC (12 V)

REMS Press Pressbackar: 12–35 mm och presslinga

Koppar kan pressas med pressbackar upp till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Dahl rekommenderar att press-
maskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat. Pressmaskinen ska minst kalibreras var tolfte månad för att säkerställa precision och kvalitet. Följ 
tillverkarens anvisningar för service, kalibrering och rengöring.

Tänk på att specifikationen på pressverktyget skiljer mellan de olika fabrikaten. Säkerställ att verktyget som ska 
användas klarar den dimension och det material (koppar, elförzinkat, rostfritt) som ska pressas. Elförzinkat och 
rostfritt kan av flera fabrikat kräva en högre presskraft än koppar.

2 3

Motor kW 3 x 400 V

1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

0,55 246 m – – –

0,75 200 m 333 m – –

1,10 146 m 244 m 390 m –

1,50 109 m 180 m 290 m 435 m

Motor kW 3 x 400 V

Amp

0,55 1,7

0,75 2,2

1,10 3,0

1,50 4,0

Kopplingsschema för djupbrunnspumpar

unDerhÅll 

Djupbrunnspumpen är i sig själv underhållsfri. ett 
normalt slitage vid pumpning av rent vatten märks 
först efter mycket lång tid i drift, dvs pumpen förlorar 
kapacitet. Dock skall anläggningens elektriska del un-
derkastas en fortlöpande kontroll av tex nätspänning. 
strömförbrukning, manöverorganens elektriska och 
mekaniska funktion. fukt, oxidation, brända kontakter 
etc. Det är också lämpligt att fortlöpande kontrol-
lera pumpmotorns lindningsvärden. avvikelser från 
föreskrivna lindningsvärden tyder på driftstörningar.  
pumpar som ej är i drift under längre perioder kan utan 
problem förbli installerade. 
en kortare drift c:a 5–10 minuter per månad förhindrar 
att pumpens roterande system fastnar pga. avlagringar.  
ej installerade pumpar skall lagras i sval lokal och verti-
kalt.  före återinstallation, kontrollera motorns fyllning 
respektive att det roterande systemet ej fastnat. en rätt 
installerad undervattenspump har alla förutsättningar 
att ge en lång och säker drift förutsatt att den erhåller: 
•	 rätt	nätspänning
•	 rent	kallt	vatten	
•	 rätt	startfrekvens

Det är viktigt för pumpen och anläggningens funktion, 
att regelbundet eller minst en gång per år kontrollera 
luftmängden i hydroforen. observera att antalet starter 
per timma ej får överskrida 20 st. Den situationen 
kan uppstå om hydroforen som används har felaktig 
luftmängd.  Är anläggningen monterad med membran-
hydrofor skall lufttrycket vara 0,2 bar under pumpens 
starttryck. om tex. starttrycket är 1,5 bar så skall luft-
trycket vara 1,3 bar. innan pump-anläggningen startas, 
kontrollera dessa värden. vid kontroll av membranhy-
droforens lufttryck skall den alltid vara tom på vatten. 
luftventilen på tanktoppen är av samma typ som finns 
på bildäck. tryckmätning, påfyllning samt avtappning 
av luft sker på samma sätt som på ett vanligt bildäck. 

Djupbrunnspump: Maximal kabellängd i 
meter  avstånd pumpmotor – mätarcentral

Kabeldimensionering enligt tabellerna är vår generella 
rekommendation för att garantera djupbrunnspumpens 
goda funktion under normala förhållanden. avvikande 
driftsförhållanden som spänningsfall på elnätet, drift 
via elverk, varvtalsreglering med frekvensomriktare m 
m kan medföra annan dimensionering  lokala stark-
strömsföreskrifter skall beaktas.

reKoMMenDeraD 
unDervattensKabel 
h07rn-f

Djupbrunnspump.
effekt och märkström

säkerhetsinstruktion
installation och drift av roterande maskiner och ap-
parater kan vid icke fackmässig och oriktig hantering 
ge upphov till omfattande person- och materialskador. 
bidra till en säker arbetsmiljö samt en ökad livslängd 
hos den levererade materielen genom att observera 
följande varningssymboler.

elektrisk anslutning får enbart göras av 
behörig elektriker i enlighet med stark-
strömsföreskrifterna. 

pumpa aldrig andra vätskor än de pumpar-
na är avsedda för. Detta gäller i synnerhet 
eldfarliga,  explosiva eller frätande vätskor. 
överskrid aldrig maximalvärdena för tryck 
och temperatur. trycksatta rörsystem skall 
alltid förses med godkänd säkerhetsventil. 
vid arbete på pumpen (apparaten) skall 
alltid arbetsskyddsbrytaren vara frånsla-
gen. 

läs alltid den medlevererade montage-
föreskriften. om den har förkommit eller 
förstörts, kontakta oss. 

tryckkärl monterade i pumpanläggningar 
och rörsystem skall vara typgodkända av 
ackrediterat kontrollorgan i enlighet med 
arbetsmiljölagen 3 kapitlet , 8 paragra-
fen. typgodkännandenumret skall vara 
angivet på tryckkärlet och leverantören är 
på anmodan skyldig att överlämna giltigt 
typgodkännandecertifikat.
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Altech betyder noggrant utvalda produkter  
med hög kvalitet till bra pris.

Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se
www.dahl.se20
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