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Monteringsanvisning  
Hawle Vario

Hawle Vario

Hawle Vario er en flenset teleskop-kobling med ekstra 
vinkelegenskaper som gjør at koblingen kan kompensere i situasjoner 
hvor spenninger og setninger forekommer etter demontering eller 
kutting av rørkoblinger /ventiler fra rørledninger.

Hawle Vario flenset kupling er det perfekte svaret på enhver 
reparasjonssituasjon relatert til vannrør. Hawle Vario er også 
den optimale løsningen for kompensering for retnings- eller 
lengdevariasjoner i nye installasjoner. 
Passer for alle aplikasjoner opp til PN16.
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Hawle Vario

Generelt:

Arbeid må kun utføres av utdannet personell.
Ved installasjon skal gjeldende standarder og regler, samt regler for HMS og
forebygging av ulykker følges.

Monteringsveiledning for Hawle Vario

Hawle Vario består av en kobling og et festesett med låsering, gjengede 
stenger, skiver og muttere.
Tverrflens og / eller flenskobling må kobles til rørledningen. Når en strekkfast 
flens brukes, må låsingen ikke strammes helt fordi flensen må justeres.

1. Montèr Hawle Vario flensen mot flensen som du ønsker å  
montere mot.

2. Sett Hawle Vario-koblingen til riktig posisjon. 
Lengdejustering (se justeringsområde på etiketten) og 
gradering (opp til 10°) er mulig om nødvendig.   
Merk: Den maksimale lengden er merket med en rød linje. 
Denne linjen skal ikke være synlig i monteringsposisjonen.
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MERK: De to merkede tappene på flensestykke må være justert slik at de står 
ovenfor hverandre på samme gjengestag.

3. Fest Hawle Vario kuplingens ende på den andre motflensen/ kuplingen/
ventilen. 

Festeutstyr
1. Fjern de gjengede stengene fra pakken og skru de ytre mutterne og 

skivene på begge sider.

2. Sett inn en gjengestang på den korte siden (innvendig vinkel) på 
Hawle Vario-koblingen og løsne de to ytre skiver og muttere løst.

NB: Merk installasjonsretningen på gjengestangen. Den avrundede siden  
       på alle skivene må peke innover mot midten av koblingen.

3. Sett inn de andre gjengede stengene som beskrevet ovenfor og skru 
platene og mutterne løst.

4. Juster de gjengede stengene ved å forsiktig rotere dem parallelt med Hawle 
Vario-koblingen.

5. Stram alle muttere slik at ingen spenning er tilstede (maks. 30 Nm).

6. Om nødvendig kan lengden på de gjengede stengene forkortes ved hjelp 
av vinkelsliper og skjæreblad for rustfritt stål. OBS! Ikke benytt vinkelsliper i 
nærheten av epoxybelagte deler.

7. Hawle Vario skal ikke brukes som ekspansjonsboks.

Anbefaling:

 Vi anbefaler å alltid montere festesettet i alle monteringsposisjoner. Hvis dette ikke 
er gjort, oppnås ikke en spenningsfri tilkobling gjennom hele aggregatet.
Hawle Vario er vedlikeholdsfri.

Feil Riktig
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