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IBECO SMART råttstopp
- förhindra att råttorna har fri tillgång till din bostad
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IBECO SMART råttstopp

Art. nr. RSK nr. DN För rör ID
mm

L811-100 235 88 87 100 93 - 103
L811-150 235 88 88 150 145 - 155
L811-175 235 88 89 175 170 - 180
L811-200 235 88 90 200 190 - 200
L811-225 235 88 91 225 215 - 225

Art. nr. RSK nr. Beskrivning

L811-NYCKEL 235 88 92 Montagenyckel för IBECO råttstopp
L811-STANG500 235 88 93 0,5 m förlängningsrör till montagenyckel för IBECO råttstopp
L811-STANG1000 238 88 94 1 m förlängningsrör till montagenyckel för IBECO råttstopp
L811 Adapterset, monteras som den nedersta delen av montagestången

IBECO SMART råttstopp

Tillbehör till IBECO SMART råttstopp

IBECO SMART råttstopp är tillverkat av rostfritt  
syrafast stål och är av den senaste generationen 
mekaniska råttstopp.

Det hindrar råttor och andra skadedjur från att ta sig 
in i bostäder, reningsverk och industrier med flera via 
avloppssystemet.

Genom råttstoppets konstruktion inklusive två  
klaffar omöjliggörs passage av skadedjuren.  
Klaffarna öppnar sig dock med lätthet i  
flödesriktningen. Råttstoppet finns  
från DN100-DN225 för montage i alla rörtyper.
Installeras enkelt ifrån markplan.

 ● Enkel installation
 ● Hindrar ej vattenflödet
 ● Kan monteras både uppströms och nedströms
 ● Syrafast stål garanterar en lång livslängd
 ● Patenterad produkt

Tips!
 ● Andra dimensioner kan tillverkas mot förfrågan.
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Montageanvisning för IBECO SMART råttstopp
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Råttstoppet är nu klart för montering. 
VIKTIGT: Pilarna på råttstoppet måste 
peka i samma riktning som flödet i 
avloppet.

Adaptern (tillbehör) monteras på den 
nedersta förlängningsstången.

Böj försiktigt ut alla hullingar i den 
änden av råttstoppet som skall monteras 
i röret. I den andra änden dras de nedre 
ut för montage i brunn.

Förlängningsstängerna säljs som 
tillbehör och det medföljer skruvar och 
muttrar. Dessa används för att kunna 
montera råttstoppet från markytan i en 
brunn.

Adaptern är konstruerad så att den passar ner över monteringsverktyget och griper 
tag i sprinten. På så sätt kan denna brukas till både av- och påmontering.

Sprinten slås på plats i den korta änden 
av monteringsverktyget.

Monteringsverktyget monteras på 
råttstoppet med medföljande skruv och 
mutter.
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Här har råttstoppet blivit monterat utan 
att man har lämnat kvar stången, alltså 
med adaptern. Detta är bra om man skall 
montera många.

Här har stången lämnats kvar för att man skall kunna ta bort det individuella 
råttstoppet för rensning etc. Förankringskrokar medföljer.

Man kan använda en skruvdragare. 
OBS: momentet skall vara mellan 7 & 10.


