Presskopplingar

Godkända installationssystem för
Altech Presskopplingar
Koppar, elförzinkat- och rostfritt stål
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Dimension *

Fabrikat

Modell

Pressback/slinga

12–22 mm, elfz och rfr

NOVIPro

NOVIPro Compact

NOVIPro Compact Pressbackar: 12–22 mm

NOVIPro Compact

NOVIPro Compact Pressbackar: 12–28 mm

NOVIPro 3 000

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

12–28 mm

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

PB1 Pressback Fb och V–profiler: 12–28 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)

12–28 mm, koppar
NOVIPro

12–54 mm

Novopress

42–54 mm
12–28 mm
Rothenberger

12–54 mm
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Djupbrunnspump.
effekt och märkström
12–54 mm
säkerhetsinstruktion

3 x 400 V
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Ridgid

installation och drift av roterande maskiner och apparater
vid icke fackmässig och oriktig hantering
12–28kan
mm
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.

12–54 mm

FARA

ar

3 x 400 V

Viega

elektrisk anslutning får enbart göras av
behörig elektriker i enlighet med starkströmsföreskrifterna.

Frabo Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter)
s k "snap on" presslinga Frabo 42 mm och 54 mm (med ZB201/203
adapter)

ECO301 (230 V)
ECO3 Pressmax (230 V)

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

Romax Compact

Rothenberger Compact Pressbackar: SV 12–28 mm

Romax 3 000
Romax AC ECO

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

Minipress V2 19 kN

Miniback: V12-V28

MAP2L Klauke Mini (18 V)

Klauke Mini Pressbackar 12–22 mm (KSP4)

12–28 mm, kopparenligt tabellerna är vår generella MAP2L Klauke Mini (18 V)
Kabeldimensionering
rekommendation för att garantera djupbrunnspumpens
goda funktion under normala förhållanden.
avvikande
Klauke/LK Systems
driftsförhållanden
som spänningsfall på elnätet, drift
12–54 mm
via elverk, varvtalsreglering med frekvensomriktare m
m kan medföra annan dimensionering lokala starkströmsföreskrifter skall beaktas.

PB2 Pressback Fb och V–profiler: 12–35 mm

Klauke Mini Pressbackar 12–28 mm (KSP4)

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

Klauke Pressbackar: 12–54 (KSP4) och SSK 42–54 mm presslinga
(KSP4) med SBK4254 adapter

Mini Press ACC (12 V)
Mini Press 22V (21,6 V)

REMS Mini Press Pressbackar: 12–35 mm

Powerpress (230 V)
Powerpress SE (230 V)
Powerpress ACC (230 V)
Akku–Press (12 V)
Akku–Press ACC (12 V)

REMS Press Pressbackar: 12–54 mm

Multi–Press Mini ACC (12 V)

Roller Press Mini Pressbackar: 12–35 mm

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

Roller Pressbackar: 12–35 mm

RP210B (18 V)

Ridgid Pressbackar: 12–28 mm

RP 340–C (230 V)
RP 340–B (18 V)

Ridgid Pressbackar: 12–54 mm

Picco

Viega Picco Pressbackar: 12–28 mm

Pressgun 5
Pressgun 4E
Pressgun 4B
Typ2
Typ3
PT3AH
Akku Press – Handy

Viega PT2 Pressbackar: 12–54 mm
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eldfarliga, explosiva eller frätande vätskor.
Koppar kanöverskrid
pressasaldrig
med maximalvärdena
pressbackar upp
till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Rostfritt och elförzinkat
för tryck
FARA
ska pressasoch
med
slinga på
dimension
42 mm
och 54 mm för att garantera en fullgod pressning och täthet. Dahl rekommenderar att pressmaskin
temperatur.
trycksatta
rörsystem
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alltid förses medär
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av samma
fabrikat. Pressmaskinen ska minst kalibreras var tolfte månad för att säkerställa precision och kvalitet. Följ
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(apparaten)
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och rengöring.
alltid arbetsskyddsbrytaren vara frånslagen.
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VARNING

Tänk på att specifikationen på pressverktyget skiljer mellan de olika fabrikaten. Säkerställ att verktyget som ska användas klarar den
läs alltid den
medlevererade
dimension
och
det materialmontage(koppar, elförzinkat, rostfritt) som ska pressas. Elförzinkat och rostfritt kan av flera fabrikat kräva en högre
föreskriften.än
om
den har förkommit eller
presskraft
koppar.
förstörts, kontakta oss.

tryckkärl monterade i pumpanläggningar
och rörsystem skall vara typgodkända av
Distribueras
av Dahl Sverige
AB i enlighet med
ackrediterat
kontrollorgan
Teknisk Support
arbetsmiljölagen 3 kapitlet , 8 paragraVARNING
fen. typgodkännandenumret
skall vara
Telefon: 020-58
30 00
angivet på tryckkärlet och leverantören är
E-post: tks@dahl.se
på anmodan skyldig att överlämna giltigt
www.dahl.se
typgodkännandecertifikat.

Altech betyder noggrant utvalda produkter
med hög kvalitet till bra pris.
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