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Avsedd användning
NOVIPro pressbackar Standard är endast avsedda för användning tillsammans med pressmaskiner från
firma NOVIPro , samt med pressapparater med kompatibel pressbacksupptagning och en konstant, axiell
skjutkraft på 32 till 34 kN
NOVIPro pressbackar Compact är endast avsedda för användning tillsammans med pressmaskiner från
firma NOVIPro , samt med pressapparater med kompatibel pressbacksupptagning och en konstant, axiell
skjutkraft på 19 till 20 kN.
En annan eller därutöver gående användning gäller som ej avsedd.
För härav resulterande skador övertar NOVIPro inget ansvar. Risken bär användaren själv.
Till avsedd användning hör även beaktandet av bruksanvisningen och innehållandet av inspektions- och
skötselvillkoren.
Pressbacken får endast användas av kvalificerat fackfolk från VVS-branschen efter fullgjord utbildning.
Beskrivning av använda symboler

Läs ovillkorligen bruksanvisningen!

Innan ni tar denna pressback i drift: Läs igenom denna bruksanvisning noggrant, för att undvika skador
och för att lära pressbackens användning.
 Förvara denna bruksanvisning tillsammans med pressbacken, för att alltid kunna läsa den på nytt.
 Lämna denna bruksanvisning tillsammans med pressbacken vidare till varje användare av densamma.
Fara
Denna symbol varnar för personskador.
OBS!
Denna symbol varnar för skador på material eller miljö.


Uppmaning till handlande

Drifttagning
Sätt in pressbacken i pressmaskinen och förregla ordentligt (se bruksanvisning pressapparat).
Observera!
Pressbacken skall regelbundet undersökas avseende skador. Äldre pressbackar kan gå sönder vid
redan befintliga skador (mikrosprickor etc.). Uppslitna konturer leder till felaktiga pressningar. Vid
uppenbara skador får pressbacken ej användas längre och måste skickas in till angivet serviceställe för
undersökning av användbarheten.
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Pressning
Förberedelserna för förbindningen framgår av fittingproducentens systemberoende tekniska underlag och
är en förutsättning för framställning av en tät pressförbindning.
För öppning och stängning av pressbacken måste båda backspakar manövreras. Sätt på pressbacken på
pressfittings enligt pressfittingproducentens anvisningar. Genomför pressningen.
 Pressbacken måste efter fulländad pressning vara helt sluten vid spetsen liksom ovanför
förbindningsjärnet.
 Optisk kontroll under pressningsproceduren!
Efter fulländad pressningsprocedur öppnas pressbacken genom tryckning på backspakarna
Observera!
Fittingens nominella vidd och dess presskontur måste överensstämma med pressbackens nominella
vidd och kontur. Ignorering leder till felaktiga pressningar. Fittingproducentens montageanvisning
måste beaktas!
Observera!
I pressbackens resp. fittingens presskontur får ingen smuts, spån el. dyl. finnas. Ignorering leder till
felaktiga pressningar.
Fara!
För aldrig in fingrar eller andra kroppsdelar i pressbackens inre. Risk för skada!
Skötsel, Service
Låt en auktoriserad NOVIPro -verkstad kontrollera er pressback senast 1 år efter köpet eller efter 10.000
pressprocedurer (beroende på, vilket som inträffar först) och upprepa denna kontroll senast 1 år resp.
10.000 pressprocedurer efter respektive föregående kontroll. Vid pressbacksinspektionen kontrolleras
backarna avseende drifts- och funktionssäkerhet och slitdelar (t.ex. fjädrar) bytes ut. Ni får funktions- och
driftssäkra pressbackar tillbaks.
Med vänlig hälsning
Ert NOVIPro Serviceteam
Dahl Sverige AB
Teknisk support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se
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Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego AB

Teknisk support
Telefon: 020-583 000
E-post: tks@dahl.se
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Sverige
www.dahl.se
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www.bevego.se

