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Monteringsanvisning
Kulventil AVI 1326, AVI 1334
och AVI 1371
Användningsområde

Low
lead

Tappvatten, värme, diesel, glykol, neutrala vätskor, andra
medier som inte angriper i ventilen ingående material.

Monteringsanvisning
Linet förs på i delen som skall anslutas till ventilen
i gängriktningen utifrån och in i gängans fulla längd.
Smörj därefter linet med lämpligt rörkitt och skruva
samman delarna.

Gängtejp
Se till att gängorna är rengjorda och avlägsna eventuella
metall och smutsrester.
Tejpen lindas i gängornas stigning i ett jämnt, sträckt lager
med överlapp minst en halv tejpbredd.
Skruva samman delarna. Smörjmedel används ej.
Vid användning av gängtejp bör ej delarna skruvas isär
efter åtdragning.
Håll ventilen i den sida som är närmast anslutande detalj.
Lämpliga verktyg är polygrip, skiftnyckel, blocknyckel eller
rörtång.

Placering av ventil
För tappvatten:
Fogar på rörledning ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten från en fog
snabbt kan upptäckas. Läckage ska mynna på plats där
man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten
inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv.
För värmeledningar:
Värmeledningar bör förläggas så att eventuellt utläckande
vatten snabbt kan lokaliseras.
Generellt:
Ventilen kan monteras i valfritt läge. Kontrollera efter
installationen att ventilens anslutningar är täta.

Tryck och temperatur
AVi 1326

AVi 1334
AVi 1371

DN8 – DN32: PN32
DN40 – DN50: PN25
-20° C. - +170°C.
DN10 – DN50: PN25
-20° C. - +170°C.
DN15 – DN50: PN25
-20° C. - +170°C.

Typgodkännande SC 0669-14 omfattar:
Användningsområde

Tappvatten och värmevatten
av dricksvattenkvalitet.

Max arbetstryck

1000 kPa (10bar)

Arbetstemperatur

95°C momentant
70°C kontinuerligt

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker
Vatteninstallation. Ahlsell Sverige AB garanterar
produktens funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningen följs.

Kulventiler DN32 – DN50 är CE-märkta
Produkten är byggvarubedömd

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se
Tel. 08-685 70 00
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Utgivning: Januari 2016. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Produktion Boostock.
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