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Montagevoorschriften kogelkranen
Toepassing:
•

Controleer of de kogelkraan geschikt is voor het medium, de maximale druk en maximale
temperatuur. Raadpleeg bij twijfel onze catalogus/website of neem contact met ons op.
Controleer of het materiaal van de kogelkraan zich goed verhoudt met het materiaal van het
leidingsysteem.
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Montage:
•
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Controleer of de leidingen in lijn liggen, voorkom spanning op de afsluiter.
 
              
beschadiging van de kogelkraan te voorkomen.

               !   
de voorschriften en verwerkingsinstructies van de fabrikant van het verpakkingsmateriaal lezen.
Bij montage van kogelkranen moet altijd het sleutelvlak aan de zijde van de te monteren leiding
gebruikt worden. Gebruik van het andere sleutelvlak kan ernstige schade aan de kogelkraan
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Vermijd bij draad en knel aansluitingen excessieve aandraaimomenten. Dit kan zowel de afsluiter als
de verbindingen ernstig beschadigen.
Let bij binnendraad kogelkranen op de lengte van de inwendige draad t.o.v. de draad op de leiding of
koppeling. Bij kogelkranen met korte binnendraad ook korte draad op leiding tappen of koppeling
met korte draad toepassen.
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bij pers-, knel- en steekkogelkranen.
Verzeker u ervan dat u bij het toepassen van kogelkranen met persverbindingen het juiste
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Montage van kogelkranen met knelverbindingen dient uitsluitend met een passende steeksleutel of
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gereedschap, dient daarom gemeden te worden.
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juiste vaste punten en glijpunten niet wordt overgedragen op de afsluiters.
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Kogelkranen in tapwater:
•
•
•

•

Gebruik nooit hennep voor de montage.
Bij temperaturen in tapwater die continu of langdurig boven de 65oC liggen kan dit van invloed zijn
op de levensduur van de onderdelen.
Let bij toepassing van messing kogelkranen in tapwater op de tapwaterkwaliteit. Bij zeer lage Duitse

  79!:'   '           "
Alvorens de installatie in gebruik te nemen dient het leidingwerk doorgespoeld te worden conform
geldende voorschriften/werkbladen.

Service en onderhoud:
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Controle, onderhoud en bediening na montage opnemen in service en onderhoudsvoorschriften.

Aansprakelijkheid:
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Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.
Schade door ontzinking van messing kogelkranen valt niet binnen de productaansprakelijkheid.
Voor overige aansprakelijkheid verwijzen we naar onze algemene leveringsvoorwaarden.

