
Anslutningsslangar

Produktinformation och monteringsanvisning 

Altech Anslutningsslangar är ett brett sortiment av 
typgodkända slangar som är anpassade för olika sorters 

installationer.

Färgmärkning av produkterna och tydliga etiketter gör 
det enkelt för dig att välja rätt slang till rätt installation.
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Godkännanden

Typgodkännande nr: SC1285-17 
Användningsområde: Kallt- och varmt tappvatten. 
Max arbetstryck: 10 bar. 
Arbetstemperatur, kontinuerligt: 70 °C. 
Arbetstemperatur, momentant: 90 °C.

Typgodkännande nr: SC0427-16 
Användningsområde: Vatten för värme- och kylsystem. 
Max arbetstryck: 10 bar. 
Arbetstemperatur, kontinuerligt: 70 °C. 
Arbetstemperatur, momentant: 90 °C.

Typgodkännande nr: SC0309-19 
Användningsområde: Kall- och varmvatten. 
Max arbetstryck: 10 bar. 
Arbetstemperatur, kontinuerligt: 70 °C. 
Arbetstemperatur, momentant: 90 °C.

Typgodkännande nr: C900255 
Användningsområde: Kallt- och varm tappvatten. 
Max arbetstryck: 10 bar. 
Arbetstemperatur, kontinuerligt: 70 °C. 
Arbetstemperatur, momentant: 90 °C.

Certifierad av  
RISE och  

godkänd enligt PBL.

Tillverkarförsäkran: 
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med 
typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de 
handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.
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Altech Flexi Anslutningsslang för kallvatten.  
Slang av EPDM med rostfri omflätning. Slätända x slätända. Ej diffusionstät. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060877 22 mm x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060878 22 mm x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060879 22 mm x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060880 22 mm x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

Altech Anslutningsslangar

Kallvatten
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Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten. 
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Utvändig gänga x invändigt gängad löpmutter. Ej diffusionstät. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060881 G20 x R20 x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060882 G20 x R20 x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060883 G20 x R20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060884 G20 x R20 x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060885 G25 x R25 x 0,2 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060886 G25 x R25 x 0,4 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

5060887 G25 x R25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

5060888 G25 x R25 x 0,8 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

5060889 G25 x R25 x 1,0 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

5060890 G32 x R32 x 0,4 m 9 bar, 400 l/m Mässing CW617N 42/30 mm

5060891 G32 x R32 x 0,6 m 7 bar, 1 050 l/m Mässing CW617N 62/50 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten. 
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Slätända x slätända. Ej diffusionstät. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060892 22 mm x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060893 22 mm x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060894 22 mm x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060895 22 mm x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060896 15 mm x 0,4 m 10 bar, 65 l/m Mässing CW617N 19/13 mm

5060897 15 mm x 0,6 m 10 bar, 65 l/m Mässing CW617N 19/13 mm

5060898 15 mm x 0,8 m 10 bar, 65 l/m Mässing CW617N 19/13 mm

5060899 28 mm x 0,4 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

5060900 28 mm x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

5060901 28 mm x 0,8 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

5060902 28 mm x 1,0 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm
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Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten. 
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. Ej diffusionstät. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060907 G20 x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060908 G20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060909 G25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

Altech Anslutningsslangar
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Altech Flexi Anslutningsslang för varmvatten. 
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Rak x rak. Invändigt gängade löpmuttrar. Ej diffusionstät. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060903 G20 x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060904 G20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060905 G20 x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW617N 25/19 mm

5060906 G25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW617N 33/25 mm

Varmvatten



Altech Oxy Anslutningsslang för värmesystem och kylsystem.  
Diffusionstät slang av PE-RT med omflätning i rostfritt stål. Slätända x slätända.  
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0427-16. Godkända för slutna värme- och kylsystem. 
Kan användas med 30 % glykolblandning (ej Etanol/alkohol). Testad enligt EN 13618 ned till -20 °C. 

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

8428322 15 mm x 0,4 m 10 bar, 70 l/m Mässing CW626N 17,5/13 mm

8428323 15 mm x 0,6 m 10 bar, 70 l/m Mässing CW626N 17,5/13 mm

8428324 15 mm x 0,8 m 10 bar, 70 l/m Mässing CW626N 17,5/13 mm

8428325 22 mm x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428326 22 mm x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428327 22 mm x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428328 22 mm x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428329 28 mm x 0,4 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 32/26 mm

8428330 28 mm x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 32/26 mm

8428370 28 mm x 0,8 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 33/25 mm

8428371 28 mm x 1,0 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 33/25 mm

Altech Anslutningsslangar

Värme- och kylsystem
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Altech Oxyslang Anslutningsslang för värmesystem och kylsystem. 
Diffusionstät slang av PE-RT med omflätning i rostfritt stål. Utvändig gänga x invändigt gängad löpmutter.  
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0427-16. Godkända för slutna värme- och kylsystem.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

8428361 G20 x R20 x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428362 G20 x R20 x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428363 G20 x R20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428364 G20 x R20 x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428365 G25 x R25 x 0,4 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428366 G25 x R25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 33/25 mm

8428367 G25 x R25 x 0,8 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 33/25 mm

8428368 G25 x R25 x 1,0 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 33/25 mm

8428369 G32 x R32 x 0,4 m 10 bar, 400 l/m Mässing CW626N 42/30 mm



Altech Anslutningsslangar
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Altech Oxyslang Anslutningsslang för värmesystem och kylsystem. 
Diffusionstät slang av PE-RT med omflätning i rostfritt stål. Invändigt gängade löpmuttrar.  
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0427-16. Godkända för slutna värme- och kylsystem.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck /flöde Koppling Ytter/innerdiameter

8428372 G20 x 0,4 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428373 G20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428374 G20 x 1,0 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428375 G25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 33/25 mm

Värme- och kylsystem

Altech Oxyslang Anslutningsslang för värmesystem och kylsystem. 
Diffusionstät slang av PE-RT med omflätning i rostfritt stål.  Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0427-16. Godkända för slutna värme- och kylsystem.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

8428376 G20 x 0,6 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428377 G20 x 0,8 m 10 bar, 120 l/m Mässing CW626N 25/19 mm

8428378 G25 x 0,6 m 10 bar, 200 l/m Mässing CW626N 33/25 mm



Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.  
Slang av EPDM med omflätning i polymer. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19. 
(Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr Anslutning/längd (R x V) Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060919 G15 x 0,8 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060920 G15 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060921 G15 x G20 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060922 G15 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060923 G15 x G20 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060924 G15 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060925 G15 x G20 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060926 G15 x 3,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060927 G15 x G20 x 3,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060928 G15 x G20 x 4,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

Altech Anslutningsslangar

Disk- och tvättmaskin
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Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.  
Slang av EPDM med omflätning i polymer. Vinkel x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19.  
(Slangarna är typgodkända upp till 2 meter). 

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060910 G15 x 0,8 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060911 G15 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.  
Slang av EPDM med omflätning i polymer. Rak x rak. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC0309-19. 
(Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060912 G15 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060913 G15 x G20 x 1,2 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060914 G15 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060915 G15 x G20 x 1,5 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060916 G15 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060917 G15 x G20 x 2,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm

5060918 G15 x G20 x 3,0 m 10 bar, 35 l/m Polyamid / FN mässing CW617N 15/11 mm



Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x rak.Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr C900255.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060929 G15 x 0,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060930 G15 x 0,3 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060931 G15 x 0,4 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060932 G15 x 0,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060933 G15 x 0,7 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060934 G15 x 0,8 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060935 G15 x 1,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060936 G15 x 1,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060937 G15 x 2,0 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av PE-RT med rostfri omflätning. Rak x rak. Invändigt gängade löpmuttrar.  
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC1285-17.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

8428340 G20 x G20, 0,4 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428341 G20 x G20, 0,6 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428342 G20 x G20, 1,0 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr C900255.

Art nr Anslutning/längd (R x V) Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060938 G15 x 0,8 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060939 G15 x 1,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060956 G15 x G20 x 1,2 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060941 G15 x 1,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060942 G15 x G20 x 1,5 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060943 G15 x 2,0 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

5060944 G15 x G20 x 2,0 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

Altech Anslutningsslangar

Tappvatten
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Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av PE-RT med rostfri omflätning. Slätända x slätända. 
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC1285-17.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

8428331 15 mm x 0,4 m 10 bar, 70 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 17/13 mm

8428332 15 mm x 0,6 m 10 bar, 70 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 17/13 mm

8428333 15 mm x 0,8 m 10 bar, 70 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 17/13 mm

8428334 22 mm x 0,4 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428335 22 mm x 0,6 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428336 22 mm x 0,8 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428337 22 mm x 1,0 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428338 28 mm x 0,4 m 10 bar, 220 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 32/25 mm

8428339 28 mm x 0,6 m 10 bar, 220 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 32/25 mm

Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x slätända. Invändigt gängad löpmutter.  
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr C900255.

Art nr Anslutning/längd Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

5060946 G15 x 12 mm x 0,3 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

8428184 G15 x 12 mm x 0,4 m 10 bar, 29 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 11,5/8 mm

Altech Anslutningsslangar

Tappvatten
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Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.  
Slang av PE-RT med rostfri omflätning. Rak x rak. Invändigt gängad löpmutter x rak utvändig gänga.  
Temperaturområde 0-90 °C. RISE Typgodkännande nr SC1285-17.

Art nr Anslutning/längd (R x V) Maxtryck/flöde Koppling Ytter/innerdiameter

8428343 R20 x G20, 0,4 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428344 R20 x G20, 0,6 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428345 R20 x G20, 0,8 m 10 bar, 120 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 25/18 mm

8428346 R25 x G25, 0,4 m 10 bar, 220 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 32/25 mm

8428347 R25 x G25, 0,6 m 10 bar, 220 l/m AZH-mässing CW626N (Avzinkad) 32/25 mm



1. Före installation, kontrollera följande: 
  1.1. Att den lekande muttern inte går att demontera från slangen. 
  1.2. Att presskragen är ihoppressad. 
2. Kontrollera att packningen är placerad i rätt läge i kopplingen. 
3. Dra åt kopplingarna med handkraft. 
4. Dra åt kopplingarna med fast nyckel enligt åtdragningsmomenten i tabellen. 
5. Utför en täthetskontroll efter installation. 
 

Dimension Antal varv
G10 1/4
G15 1/4
G20 1/8
G25 1/4
G32 1/4
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REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION OCH BRUK

  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.

Utför en kontroll av installationen 
för att upptäcka eventuella läckor 
i slangen.

Innan du installerar slangen bör du alltid kontrollera att huven är 
ordentligt komprimerad. Om du är osäker, installera inte slangen.

Anslutning till kranen: vrid skarvmuttern för hand, efter att ha 
kontrollerat att o-ringspackningen är i korrekt läge. Ingen skiftnyckel 
behövs. Vrid ett par gånger, max 3 Nm.

Skruva i skruvarna för hand efter att du har kontrollerat att packnin-
gen är i korrekt läge. Vrid slutligen ett kvarts varv med en lämplig 
skiftnyckel. 

Använd inte olämpliga verktyg.

Slangarna bör installeras synligt, de bör inte gå igenom väggen.
Man bör aldrig värmeisolera en slang med hölje av galvaniserat stål.

För lämpligt bruk bör man alltid installera slangen med krök eller en 
rak del innan den böjs (1,5 till 2 gånger den yttre diametern). 

Ta hänsyn till minsta böjningsradie enligt vad som anges specifikt för 
varje diameter.

Installera inte slangar med spänning eller vridning.

Långvarig kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kemiska 
ämnen kan skada det yttre höljet med sprickor som följd. 

Kontrollera jordningen för de hushållsapparater (luftkonditionering, 
badkar etc.) som är anslutna till slangen eftersom elektrisk spridning 
kan orsaka korrosion på slangen. 

KORREKT INKORREKT

VIKTIGT VID INSTALLATION  
 
• Slangarna ska installeras synligt, de får ej monteras genom vägg. 
 Slangar med hölje av galvaniserat stål ska ej värmeisoleras. 
 
• Montera aldrig slangen i helt utsträckt spänt läge, se alltid till     
 att slangen är tillräckligt lång för att kunna röra på sig. Montera     
 aldrig heller slangen så att risk för brytning uppstår, det vill säga så    
 att den inte riskerar att vika sig.  
 
• Installera aldrig slangen i skarp böj så att den riskerar bli oval.     
 Detta kan påverka flödet i slangen. 
 
• Installera inte slangar med spänning eller vridning. 
 Max installationsmått är = Slangens längd - (Slangens diameter x 2).

 
 
 
 
 
 
• Slang med slätända: 
 Om slätändan har en fördjupning, dvs. en kant, får ej  
 presskopplingar användas. Använd istället klämringskoppling.

• Anslutningsslangen ska inte isoleras när risk för kondens föreligger. Detta kapslar in fukten och  
 risk för korrosion finns. 
• Undvik kontakt med aggressiva rengöringsmedel/kemikalier, dessa kan allvarligt skada slangen. 
• Kontrollera jordningen om slangen är monterad på elektrisk apparat. Elektrisk spridning kan   
 orsaka korrosion på metallen.

 
Följ våra anvisningar för installation och bruk för att garantera produktens pålitlighet. För slangar med slätända behöver stödhylsa ej 
användas. Efter att du installerat slangen, utför alltid kontroll för att upptäcka eventuella läckor, skador eller veck på slangen. 
 
Märkning: Slangarna har en klisteretikett som ej ska avlägsnas. Etiketten är färgmärkt efter användningsområde. Den är uppmärkt med 
följande information: RSK-nr, dimension, längd, EAN-kod, typgodkännandenummer, certifieringsorgan, produktnamn och användningsområde.
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  REKOMMENDATIONER 

Följ följande rekommendationer 
för installation och bruk för att 
garantera och försäkra 
produktens totala pålitlighet.

TILLVERKARENS ANSVAR UPPHÖR 
VID UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA 
REKOMMENDATIONERNA FÖR 
INSTALLATION OCH BRUK.

Utför en kontroll av installationen 
för att upptäcka eventuella läckor 
i slangen.

Innan du installerar slangen bör du alltid kontrollera att huven är 
ordentligt komprimerad. Om du är osäker, installera inte slangen.

Anslutning till kranen: vrid skarvmuttern för hand, efter att ha 
kontrollerat att o-ringspackningen är i korrekt läge. Ingen skiftnyckel 
behövs. Vrid ett par gånger, max 3 Nm.

Skruva i skruvarna för hand efter att du har kontrollerat att packnin-
gen är i korrekt läge. Vrid slutligen ett kvarts varv med en lämplig 
skiftnyckel. 

Använd inte olämpliga verktyg.

Slangarna bör installeras synligt, de bör inte gå igenom väggen.
Man bör aldrig värmeisolera en slang med hölje av galvaniserat stål.

För lämpligt bruk bör man alltid installera slangen med krök eller en 
rak del innan den böjs (1,5 till 2 gånger den yttre diametern). 

Ta hänsyn till minsta böjningsradie enligt vad som anges specifikt för 
varje diameter.

Installera inte slangar med spänning eller vridning.

Långvarig kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kemiska 
ämnen kan skada det yttre höljet med sprickor som följd. 

Kontrollera jordningen för de hushållsapparater (luftkonditionering, 
badkar etc.) som är anslutna till slangen eftersom elektrisk spridning 
kan orsaka korrosion på slangen. 

KORREKT INKORREKT
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Tillverkarförsäkran: 
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med 
typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll 
samt de handlingar som lagts till grund för  beslutet om 
typgodkännandet.  
 
Uppdaterad datum: 2021-05-25 
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Typgodkännande nr: SC0427-16

Certifierad av  
RISE och  

godkänd enligt PBL.

Altech Flexi Anslutningsslangar
Typgodkännande nr SC1285-17

Korrekt Inkorrekt

11 (12)

MONTERINGSANVISNING

FÖRSIKTIGHET!

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.

FARA

FARA

VARNING

VARNING

Altech Flexi Anslutningsslangar 
Typgodkännande nr SC0309-19

Certifierad av  
RISE och  

godkänd enligt PBL.

Altech Flexi Anslutningsslangar 
Typgodkännande nr C900255

Certifierad av  
RISE och  

godkänd enligt PBL.



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

Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-51 11 00
E-post: tks@altech.se
www.dahl.se14
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