
THISAB
Monteringsanvisningar
till Brand- och spolposter



Monteringsanvisning komplett
brandposttrumma BPT. 
Sid 3-8. 

Monteringsanvisning komplett
spolposttrumma SPT.    
Sid 9-11.  
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Assembly instructions for 
complete firehydrant barrel BPT. 
Page 3-8. 

Assembly instructions for 
complete flushing hydrant SPT.  
Page 9-11. 



1 (SV) Lyft den kompletta
brandpost trumman på plats och
anslut till ledningen. 

Demontera saxsprinten och 
vrid undan låsbygeln. 

1 (ENG) Lift the hydrant to 
position and connect to the water-
conduit. 

Remove the collarpin and turn 
the shackle. 
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Brandposttrumma BPT. 
Firehydrant barrel BPT. 
Vid montering av endast brandpost—följ stegen 3-6.

Assembly of fire hydrant only— follow steps 3-6. 



4

2 (SV) Lyft bort brandpost -
trummans övre teleskoprör.

2 (ENG) Remove the upper
 telescopic pipe of the hydrant 
barrel. 

3 (SV) Lösgör skruvarna på kom-
pressionsförbandet och justera
brandposten till önskad höjd. 

3 (ENG) Unfasten the bolts on 
the compression bond and adjust 
the hydrant to desired height. 

M16 (4x)



4 (SV) Dra åt skruvarna i kom-
pressionsförbandet med avsett 
moment (70 Nm) för att säkra 
teleskopröret.  

OBS! Skruvarna måste dras kors-
vis för att erhålla ett jämnt tryck
runt förbandet!

4 (ENG) Tighten the bolts in the
compression bond to specified 
torque of (70 Nm) to secure the
telescopic tube. 

NOTE! The bolts must be tight -
ened crosswise to obtaion an even
pressure around the bond. 

5 (SV) Sträck säkerhetskedjan och 
säkra i karbinhaken. 

5 (ENG) Tighten the safety chain
and secure in snaplink.   
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70 Nm (4x)
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6 (SV) Provtryck. OBS! Ingen luft i systemet! Funktionskontrollera
eventuell dräneringsventil. OBS! Dränerings ven tilen kräver ett övertryck
på ca 0.3-0.5 bar för att täta. Funktionskontrollera om möjligt mot
pluggad utloppskoppling.  

6 (ENG) Pressure test. NOTE! Avoid air in the system! If hydrant is
equipped with automatic drain valve, check its function. NOTE! The 
drain valve requires an overpressure of approx. 0.3 -0.5 bar to close. 
If possible, run function check against plugged outlet connection. 

7 (SV) Återmontera brandpost -
trummans övre teleskoprör med 
ca 150 mm spel mellan utlopps-
fläns och trummans övre kant. 

7 (ENG) Reassemble the hydrants
upper telescopic pipe with approx. 
150 mm gap between outlet flange
and the top edge of the barrel. 

~150 mm



8 (SV) Återställ låsbygeln i stag-
fästet och säkra med saxsprinten.

8 (ENG) Reset the shackle to 
original position and secure with
the collarpin.

9 (SV) Återfyll runt trumman och
under jordankaret. 

9 (ENG) Refill around barrel and
underneath the ground anchor.  
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10 (SV) Montera betäckning 
flytande, får EJ monteras dikt mot
trumma. 

Minimum 30 mm spel mellan 
betäckning och övre teleskop -
packning. 

10 (ENG) Assemble the hydrant
cover floating, MUST NOT be 
assembled directly against barrel. 

Minimum 30 mm clearance between
cover and upper telescopic gasket.  

11 (SV) OBS! För att erhålla så
lång livslängd som möjligt är
brandpostventilen förinställd med
ett stängningsmoment på 50 Nm.
Den blå pilen är då riktad mot ut-
loppskopplingen. Vid leverans är
ventilen öppnad 2 varv för att und-
vika stillastående vatten och där-
med minimera frysrisk. 

11 (ENG) To obtain maximum life-
span the hydrant valve is preset to
a closing torque of 50 Nm. The
blue arrow then points at the outlet
connection. At delivery the valve is
opened 2 turns to avoid dead water
and minimize freezing. 

min. 30 mm



1 (SV) Lyft den kompletta 
spolposten på plats och anslut till
ledningen. 

Demontera spolposttrummans övre
teleskoprör. 

1 (ENG) Lift the flushing hydrant
to position and connect to the 
waterconduit.  

Remove the upper telescopic pipe
of the hydrant barrel. 

Spolposttrumma SPT. 
Flushing hydrant barrel SPT.
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Vid montering av endast spolpost typ 1985T eller 2006T– följ stegen 2-4. 

Assembly of flushing hydrant type 1985T or 2006T– follow steps 2-4.

 



2 (SV) Lösgör skruvarna på 
kompressionsförbandet och justera
spolposten till önskad höjd. 

2 (ENG) Unfasten the bolts on 
the compression bond and adjust
the hydrant to desired height.  

3 (SV) Dra åt skruvarna i 
kompressionsförbandet med avsett
moment (35 Nm) för att säkra 
teleskopröret.  

OBS! Skruvarna är EJ dragna vid
leverans!

3 (ENG) Tighten the bolts in the
compression bond to specified 
torque of 35 Nm to secure the 
telescopic tube.  

NOTE! The bolts are NOT 
tightened at delivery!
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M12 (4x)

35 Nm (4x)



4 (SV) Provtryck. OBS! Ingen luft i systemet! Funktionskontrollera
eventuell dräneringsventil. OBS! Dräneringsventilen kräver ett övertryck
på ca 0.3 - 0.5 bar för att täta. Funktionskontrollera om möjligt mot
pluggad utloppskoppling.    

4 (ENG) Pressure test. NOTE! Avoid air in the system! If hydrant is
equipped with automatic drain valve, check its function. NOTE! The 
drain valve requires an overpressure of approx. 0.3—0.5 bar to close.
If possible, run function check against plugged outlet connection. 

5 (SV) Återmontera spolpost -
trummans övre teleskoprör med 
ca 100 mm spel mellan utloppsfläns
och betäckningens ovankant. 

5 (ENG) Reassemble the hydrants
upper telescopic pipe with approx.
100 mm gap between outlet flange
and top side of hydrant cover. 

6 (SV) Återfyll runt trumman.  

6 (ENG) Refill around barrel. 
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~100 mm
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