
Blockeringsventiler

www.ibeco.se info@ibeco.se 0243 - 681 10 031 - 787 74 60

2020-09-08

Plaats de eindkap op de mofafsluiter en borg deze met de kram.

Install the end cap onto the socket valve and secure the cap by 
means of the Stainless Steel Clip.

Breng op de afdichtingsring in de mofafsluiter een KIWA 
goedgekeurd glijmiddel aan; breng geen glijmiddel op de trekring 
aan!

Lubricate the sealing ring inside the socket valve with a potable 
water approved lubricant. Do not lubricate the brass serrated 
gripping ring.
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Desinfecteer het mes en plaats de beschermhoes over het mes 
om beschadigingen te voorkomen. Verwijder de guillotine en de 
steunblokken. 

Clean the spade and use the cover to protect the spade against 
damages. Remove the guillotine and the support blocks.

Plaats de afsluiterplaat met vast rubber op de afsluiter en zet deze 
vast. 

Install and finger tight the covering plate with fixed rubber on top 
of the valve house. 

14
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16 Med muff

Med skärtråd

Med skärande 
spade
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IBECO Blockeringsventil med muff 
För PE- och PVC-rör, PN10

IBECO Blockeringsventil med muff 
För PE- och PVC-rör, PN10

Blockeringsventil för byte av vattenledning under tryck. 
Efter installationen fungerar ventilen som en standard 
slussventil.

 ● Säker och snabb installation av en person
 ● Inga tillfälliga rörledningar behövs
 ● Endast en engångsavkoppling från vattentillförsel
 ● Betydande minskning av markarbeten
 ● Kostnadsreduktion upp till 50%
 ● Dragfast anslutning
 ● Ventilen lämnas kvar och fungerar som en standard 
slussventil

Artikelnummer Beskrivning

90507450 Blockeringsventil med muff för PE/PVC DY63
90507470 Blockeringsventil med muff för PE/PVC DY90
90507480 Blockeringsventil med muff för PE/PVC DY110
90507500 Blockeringsventil med muff för PE/PVC DY160
90507510 Blockeringsventil med muff för PE/PVC DY200
90507455 Ändhuv för blockeringsventil DY63
90507475 Ändhuv för blockeringsventil DY90
90507485 Ändhuv för blockeringsventil DY110
90507505 Ändhuv för blockeringsventil DY160
90507515 Ändhuv för blockeringsventil DY200
90507550 Avstängningskniv för blockeringsventil med muff f PE/PVC DY63
90507570 Avstängningskniv för blockeringsventil med muff f PE/PVC DY90
90507580 Avstängningskniv för blockeringsventil med muff f PE/PVC DY110
90507600 Avstängningskniv för blockeringsventil med muff f PE/PVC DY160
90507610 Avstängningskniv för blockeringsventil med muff f PE/PVC DY200
90507574 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med muff PE/PVC DY63
90507575 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med muff PE/PVC DY90
90507585 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med muff PE/PVC DY110
90507605 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med muff PE/PVC DY160
90507615 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med muff PE/PVC DY200

Plaats de eindkap op de mofafsluiter en borg deze met de kram.

Install the end cap onto the socket valve and secure the cap by 
means of the Stainless Steel Clip.

Breng op de afdichtingsring in de mofafsluiter een KIWA 
goedgekeurd glijmiddel aan; breng geen glijmiddel op de trekring 
aan!

Lubricate the sealing ring inside the socket valve with a potable 
water approved lubricant. Do not lubricate the brass serrated 
gripping ring.
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IBECO Blockeringsventil med skärande stålspade 
För PE, PN10

IBECO Blockeringsventil med skärande stålspade 
För PE, PN10

Blockeringsventilen stänger av vattnet säkert och 
snabbt med minsta möjliga markarbete. Med en 
manuell giljotin och en skärnade stålspade. Spaden 
skär in i PE-rörväggen utan att skära helt igenom.
När arbetet är klart tas spaden bort. En speciell tätning 
säkerställer att ventilen förblir vattentät och en avsedd 
tätningsplatta monteras på toppen av ventilen och ser 
till att ventilen fungerar som en standardventil.

 ● Avstängning av vatten under tryck
 ● Passar vid nödsituationer när vattenflödet måste 
stängas av snabbt

 ● Kräver minimalt markarbete
 ● Säker och snabb installation av en person
 ● Enkel, säker och snabb
 ● Ventilen lämnas kvar och fungerar som en standard 
slussventil

Artikelnummer Beskrivning

90507000 Blockeringsventil med skärande spade för PE DY90
90507010 Blockeringsventil med skärande spade för PE DY110
90507020 Blockeringsventil med skärande spade för PE DY125
90507030 Blockeringsventil med skärande spade för PE DY160
90507040 Blockeringsventil med skärande spade för PE DY200
90507160 Avstängningskniv för blockeringsventil med skärande spade PE DY90
90507170 Avstängningskniv för blockeringsventil med skärande spade PE DY110
90507180 Avstängningskniv för blockeringsventil med skärande spade PE DY125
90507190 Avstängningskniv för blockeringsventil med skärande spade PE DY160
90507200 Avstängningskniv för blockeringsventil med skärande spade PE DY200
90507165 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med skärande spade PE DY90
90507175 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med skärande spade PE DY110
90507185 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med skärande spade PE DY125
90507195 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med skärande spade PE DY160
90507205 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil med skärande spade PE DY200

Draai nu het mes langzaam en geleidelijk in de afsluiter. 

Now rotate the spade slowly and gradually into the spade valve.

109

11

13

Desinfecteer het mes en plaats de beschermhoes over het mes 
om beschadigingen te voorkomen. Verwijder de guillotine en de 
steunblokken. 

Clean the spade and use the cover to protect the spade against 
damages. Remove the guillotine and the support blocks.

Plaats de afsluiterplaat met vast rubber op de afsluiter en zet deze 
vast. 

Install and finger tight the covering plate with fixed rubber on top 
of the valve house. 
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IBECO Blockeringsventil med skärtråd 
för PVC, PN10

IBECO Blockeringsventil med skärtråd 
för PVC, PN10

Materialspecifikation

Blockeringsventilen består av två halvor som skruvas 
ihop runt röret. En stålkabel går runt röret i blocker-
ingsventilen och röret skärs sedan av manuellt med 
skärkabeln genom att för hand dra tråden i en kontinu-
erlig sågande rörelse.

När röret har skurits av skjuts en rostfri avstängningss-
pade (guillotin) ner i skåran och skapar tätningen i 
rörledningen. 

När arbetet är klart tas spaden bort. En speciell tätning 
säkerställer att ventilen förblir vattentät och en avsedd 
tätningsplatta monteras på toppen av ventilen och ser 
till att ventilen fungerar som en standardventil.

 ● Patenterad teknik
 ● Perfekt lösning för  reparations- och renoveringsar-
beten

 ● Snabb och säker installation av en person
 ● Mångsidig
 ● Kräver minimalt markarbete
 ● Ventilen lämnas kvar och fungerar som en slussventil

Artikelnummer Beskrivning

90507650 Blockeringsventil för skärtråd för PVC DY63
90507670 Blockeringsventil för skärtråd för PVC DY90
90507680 Blockeringsventil för skärtråd för PVC DY110
90507700 Blockeringsventil för skärtråd för PVC DY160
90507653 Avstängningskniv för blockeringsventil för skärtråd PE DY63
90507673 Avstängningskniv för blockeringsventil för skärtråd PE DY90
90507683 Avstängningskniv för blockeringsventil för skärtråd PE DY110
90507703 Avstängningskniv för blockeringsventil för skärtråd PE DY160
90507655 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil för skärtråd PE DY63
90507675 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil för skärtråd PE DY90
90507685 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil för skärtråd PE DY110
90507705 Skydd för avstängningskniv till blockeringsventil för skärtråd PE DY160

90507795 Skärkabel 1,25mm x 1,5n
90507790 Handtag till skärkabel

ManualManual 
Se sid 19
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IBECO Giljotinverktyg 
För blockeringsventil

IBECO Giljotinverktyg 
För blockeringsventil

Giljotinverktyget används till avstängningsspaden 
i blockeringsventilen med skärande stålspade och 
blockeringsventilen med skärtråd. 

Guillotinverktyget monteras på två stödblock i alumini-
um. Spaden monteras på och vrids nedåt.

Artikelnummer Beskrivning

90507250 Fixering för giljotin
90507280 Spindel för giljotin
90507320 Förlängning till giljotin
90507330 Fast nyckel för giljotin
90507340 Mutter för giljotin 
90507350 Inredning väska till giljotin
90507370 Väska till giljotin 
90507375 Giljotin komplett i väska
90507260 Stödblock aluminium 90
90507261 Stödblock aluminium 110
90507262 Stödblock aluminium 125
90507263 Stödblock aluminium 160
90507264 Stödblock aluminium 200
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Röret ska vara rakt avkapat, rent, 
oskadat och avfasat

Mät insticksdjupet på ventilen 
och markera sedan på röret.

Montera på ändhuven på ven-
tilen och fäst med stålbygeln.

Smörj tätningen inuti ventilen 
med dricksvattengodkänt smör-
jmedel. Smörj inte gripringen i 
mässing.

1.

2.

3.

4.

4

Het uiteinde van de buis moet haaks zijn, voorzien van een schuine 
rand en mag geen diepe krassen hebben.

The end of the pipe should be cut square , beveled and free of 
defects.

Teken de insteekdiepte van de mofafsluiter af. Controleer de 
insteekdiepte in de mof.

Mark the insertion depth of the socket valve onto the pipe, carefully 
control the pipe insertion into the socket. 

3

1
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4

Het uiteinde van de buis moet haaks zijn, voorzien van een schuine 
rand en mag geen diepe krassen hebben.

The end of the pipe should be cut square , beveled and free of 
defects.

Teken de insteekdiepte van de mofafsluiter af. Controleer de 
insteekdiepte in de mof.

Mark the insertion depth of the socket valve onto the pipe, carefully 
control the pipe insertion into the socket. 
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Plaats de eindkap op de mofafsluiter en borg deze met de kram.

Install the end cap onto the socket valve and secure the cap by 
means of the Stainless Steel Clip.

Breng op de afdichtingsring in de mofafsluiter een KIWA 
goedgekeurd glijmiddel aan; breng geen glijmiddel op de trekring 
aan!

Lubricate the sealing ring inside the socket valve with a potable 
water approved lubricant. Do not lubricate the brass serrated 
gripping ring.
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Plaats de eindkap op de mofafsluiter en borg deze met de kram.

Install the end cap onto the socket valve and secure the cap by 
means of the Stainless Steel Clip.

Breng op de afdichtingsring in de mofafsluiter een KIWA 
goedgekeurd glijmiddel aan; breng geen glijmiddel op de trekring 
aan!

Lubricate the sealing ring inside the socket valve with a potable 
water approved lubricant. Do not lubricate the brass serrated 
gripping ring.
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MANUAL Blockeringsventil med muff  - för PE/PVC
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Montera ventilen på röret och se 
till att ventilen är horisontellt och 
axiellt placerad.

Installera en kulventilventil på 
ändhuven för att enkelt släppa ut 
luft ur ledningen.

Tryck på ventilen in till det 
markerade insticksdjupet på
röret.

5.

7.

6.

Plaats op de eindkap een afsluiter met spuislang waarmee de 
leiding kan worden ontlucht of worden aangesloten op een 
monsterkast.

Install a drain valve with a hose onto the end cap so that the 
pipeline can be purged or connected to a sampling box.

65

7

Undvik tryckslag genom att 
gradvis fylla den nya 
rörledningen

8.

Plaats de mofafsluiter op de buis en zorg dat deze horizontaal en 
in het verlengde ligt van de buis.

Install the socket valve onto the pipe and ensure that the valve is 
horizontally and axially positioned.

Druk de afsluiter met eindkap (via de nokken op de kap) m.b.v. 2 
stootijzers geheel tot aan de afgetekende markering op de buis.

Push the valve with fitted end cap by using the insertion fixture on 
the end cap, up to the insertion mark on the 
pipe, using the two lever bars.

65

5

6 Plaats de mofafsluiter op de buis en zorg dat deze horizontaal en 
in het verlengde ligt van de buis.

Install the socket valve onto the pipe and ensure that the valve is 
horizontally and axially positioned.

Druk de afsluiter met eindkap (via de nokken op de kap) m.b.v. 2 
stootijzers geheel tot aan de afgetekende markering op de buis.

Push the valve with fitted end cap by using the insertion fixture on 
the end cap, up to the insertion mark on the 
pipe, using the two lever bars.

65

5

6

Plaats de mofafsluiter op de buis en zorg dat deze horizontaal en 
in het verlengde ligt van de buis.

Install the socket valve onto the pipe and ensure that the valve is 
horizontally and axially positioned.

Druk de afsluiter met eindkap (via de nokken op de kap) m.b.v. 2 
stootijzers geheel tot aan de afgetekende markering op de buis.

Push the valve with fitted end cap by using the insertion fixture on 
the end cap, up to the insertion mark on the 
pipe, using the two lever bars.

65
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6

87

Vul de nieuwe leiding geleidelijk zodat er geen drukstoten 
ontstaan.

Avoid pressure surges by gradually filling the new pipeline.8

ManualManual 
Blockeringsventil 
med muff
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Spola den nya trycksatta rörled-
ningen via kulventilen.

Stäng kulventilen och montera 
bort täcklocket på ventilen

Rengör avstängningsspaden och 
applicera smörjmedel på båda 
sidorna av avstängningsspaden.

9.

10.

11.
87

Ontlucht de nieuwe leiding nadat deze op druk staat m.b.v. de 
afsluiter op de eindkap.

Purge the pressurized new pipe line section by means of the drain 
valve on the end cap.

Verwijder de afsluitplaat op de mof afsluiter.

Remove the covering plate of the socket valve.

9

10

87

Ontlucht de nieuwe leiding nadat deze op druk staat m.b.v. de 
afsluiter op de eindkap.

Purge the pressurized new pipe line section by means of the drain 
valve on the end cap.

Verwijder de afsluitplaat op de mof afsluiter.

Remove the covering plate of the socket valve.

9

10

9

Verwijder de hoes van de afsluitschuif, ontsmet deze en voorzie 
beide kanten van een KIWA goedgekeurd glijmiddel.

Remove the cover from the slide , disinfect the slide and apply a 
potable water approved lubricant on both side of the slide.

10

11

ManualManual 
Blockeringsventil 
med muff
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Tryck ner avstängningsspaden till 
botten.

Öppna kulventilen och kontrolle-
ra att det är tätt och trycklöst.

Montera bort ändhuven.

Applicera smörjmedel på tätnin-
gen i den öppna sidan av ven-
tilen.

12.

13.

14.

15.

9 10

Schuif de afsluitschuif tot aan de aanslag in de afsluiter.

Fully insert the slide into the valve.

Open de afsluiter op de eindkap en controleer of de leiding dicht 
is.

Open the drain valve on the end cap and ensure that the pipe is 
isolated. 

12

13

9 10

Schuif de afsluitschuif tot aan de aanslag in de afsluiter.

Fully insert the slide into the valve.

Open de afsluiter op de eindkap en controleer of de leiding dicht 
is.

Open the drain valve on the end cap and ensure that the pipe is 
isolated. 

12

13

11 12

Haal de kram uit de eindkap en verwijder de kap door 2 stootijzers 
achter de nokken te plaatsen.

Remove the Stainless Steel Clip from the end cap and remove the 
end cap with the two lever bars, ensuring they are located behind 
the  insertion fixture.

Smeer de afdichtingsring van de vrijgekomen kant van de 
mofafsluiter in met een KIWA goedgekeurd glijmiddel.

Lubricate the sealing ring within the opened side of the socket valve 
with a potable water approved lubricant.

14

15

11 12

Haal de kram uit de eindkap en verwijder de kap door 2 stootijzers 
achter de nokken te plaatsen.

Remove the Stainless Steel Clip from the end cap and remove the 
end cap with the two lever bars, ensuring they are located behind 
the  insertion fixture.

Smeer de afdichtingsring van de vrijgekomen kant van de 
mofafsluiter in met een KIWA goedgekeurd glijmiddel.

Lubricate the sealing ring within the opened side of the socket valve 
with a potable water approved lubricant.

14

15

ManualManual 
Blockeringsventil 
med muff
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Röret ska vara rakt avkapat, 
oskadat, rent och avfasat

4

Het uiteinde van de buis moet haaks zijn, voorzien van een schuine 
rand en mag geen diepe krassen hebben.

The end of the pipe should be cut square , beveled and free of 
defects.

Teken de insteekdiepte van de mofafsluiter af. Controleer de 
insteekdiepte in de mof.

Mark the insertion depth of the socket valve onto the pipe, carefully 
control the pipe insertion into the socket. 

3

1

2

16.

17.

18.

Markera insticksdjupet på röret. 

Skjut in röret till det markerade 
insticksdjupet på röret.

4

Het uiteinde van de buis moet haaks zijn, voorzien van een schuine 
rand en mag geen diepe krassen hebben.

The end of the pipe should be cut square , beveled and free of 
defects.

Teken de insteekdiepte van de mofafsluiter af. Controleer de 
insteekdiepte in de mof.

Mark the insertion depth of the socket valve onto the pipe, carefully 
control the pipe insertion into the socket. 

3

1

2

13

Plaats nu de nieuwe buis in de mofafsluiter tot aan de afgetekende 
markering op de buis.

Now insert the pipe into the socket valve upto the insertion depth 
mark already indicated on the pipe.

18

ManualManual 
Blockeringsventil 
med muff
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19. Montera på täcklocket med tät-
ningen och skruva åt ordentligt.

15 16

Plaats de afdekplaat met rubber pakking op de mofafsluiter en zet 
deze met de bouten goed vast.

Install the covering plate with gasket and firmly tighten the bolts.20

19. När arbetet är klart - 
Dra gradvis upp avstängningss-
paden. Gör ren spaden och sätt 
på fodralet.

13 14

Trek na de dagproductie de afsluitschuif geleidelijk omhoog zodat 
de nieuwe leiding zicht vult en op druk komt tot aan de nieuwe 
mofafsluiter met eindkap. Maak de afsluitschuif schoon en voorzie 
deze van een beschermhoes.

After installation, gradually pull the slide upwards so that the new 
pipeline is filled and pressurized upto the next installed socket 
valve, complete with end cap. Clean the slide and use the cover for 
protection against damage.

19
ManualManual 
Blockeringsventil 
med muff
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Kontrollera att röret är helt och 
rent. Smörj området där ventilen 
kommer att placeras med dricks-
vattengodkänt smörjmedel.

Placera bottendelen av ventilen 
på rörets undersida med hjälp av 
buntbanden.

Placera toppdelen mot den 
undre delen och skruva på mut-
trarna löst.

Klipp av och ta bort buntbanden.

1.

2.

3.

4.

4

Controleer de buis op beschadigingen en maak deze schoon. Vet 
de plaats waar het rubber van de afsluiter komt heel licht in met 
een KIWA goedgekeurd glijmiddel. 

Inspect the pipe for damages and clean the pipe. Lubricate the 
location where the rubber of the spade valve will be positioned with 
a potable water approved lubricant.

Bevestig de Ty-raps losjes om de buis en hang hierin de onderschaal. 

Connect the tie-wraps loosely around the pipe and hang the bottom 
part in the ty-raps.

3

1

2

4

Controleer de buis op beschadigingen en maak deze schoon. Vet 
de plaats waar het rubber van de afsluiter komt heel licht in met 
een KIWA goedgekeurd glijmiddel. 

Inspect the pipe for damages and clean the pipe. Lubricate the 
location where the rubber of the spade valve will be positioned with 
a potable water approved lubricant.

Bevestig de Ty-raps losjes om de buis en hang hierin de onderschaal. 

Connect the tie-wraps loosely around the pipe and hang the bottom 
part in the ty-raps.

3

1

2

Bevestig daarna de bovenschaal door middel van de moeren los 
op de onderschaal. 

Sequentially mount the upper part loosely onto the bottom part by 
means of the bolts.

Knip de Ty-raps door en verwijder deze geheel uit de afsluiter. 

Cut and remove the tie-wraps.

43

3

4

Bevestig daarna de bovenschaal door middel van de moeren los 
op de onderschaal. 

Sequentially mount the upper part loosely onto the bottom part by 
means of the bolts.

Knip de Ty-raps door en verwijder deze geheel uit de afsluiter. 

Cut and remove the tie-wraps.

43
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4

MANUAL Blockeringsventil med skärande stålspade
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Skruva ihop båda halvorna med 
muttrar, bultar och brickor, dra åt 
växelvis. 

Placera giljotinen på stödblocken 
och säkra med låsklämmorna. 
Positionera i mitten.

Placera aluminiumstödblocken 
över bulten som sticker upp på 
ventilen och skruva på stöd-
blockens mutter ordentligt.

5.

7.

6.

6

Draai de bouten en moeren van de afsluiter kruislings en geleidelijk 
volledig vast. 

Gradually tighten the bolts and nuts of the valve diametrically 
opposite.

Plaats de aluminium steunblokken op de afsluiter en draai  deze 
handvast. 

Install and finger tight the aluminium support blocks onto the valve.

5

75

6

6

Draai de bouten en moeren van de afsluiter kruislings en geleidelijk 
volledig vast. 

Gradually tighten the bolts and nuts of the valve diametrically 
opposite.

Plaats de aluminium steunblokken op de afsluiter en draai  deze 
handvast. 

Install and finger tight the aluminium support blocks onto the valve.

5

75

6

Schuif de guillotine tot aan de 
aanslag in de steunblokken zodat 
de guillotine in het midden zit. 

Push the guillotine into the support 
blocks up to the retainer and ensure 
that it is positioned in the middle.

65

7

ManualManual 
Blockeringsventil 
med skärande spade
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87

Bevestig het mes door middel van de 
borgpen in de guillotinespil. 

Install the spade into the 
spade arbour by means of the locking 
pin.

98

8

Desinfecteer het mes en breng aan 
beide kanten een beetje glijmiddel 
aan. 

Clean and lubricate both sides of the 
spade.

7

9

Montera avstängningsspaden 
på giljotinaxeln, säkra genom att 
skjuta igenom spärrstiftet.

Rengör avstäningsspaden och 
applicera smörjmedel på båda 
sidorna av avstängingsspaden.

8.

9.

ManualManual 
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109

Beweeg de spil met behulp van het 
wringijzer naar beneden en centreer 
het mes in het midden van de gleuf.

Rotate the handle and move 
the spindle downwards into the 
center of the slot.

1110

Draai nu het mes langzaam en geleidelijk in de afsluiter. 

Now rotate the spade slowly and gradually into the spade valve.

109

11

Vrid avstängningsspaden ner i 
ventilens urtag. Se till att spaden 
är centrerad. 

Vrid nu långsamt och gradvis ner 
avstängningsspaden.

10.

11.

ManualManual 
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Vrid avstängningsspaden ända 
ner i botten. Först då är röret 
avstängt.

När arbetet är klart - 
Vrid långsamt ur 
avstängningsspaden

12.

13.

11

Het mes moet volledig in de afsluiter gedraaid worden; de leiding 
is dan pas afgesloten.

Insert the spade fully into the valve housing. Only then the pipeline 
is shut off.

12 13

11 12

Trek na de werkzaamheden het mes 
langzaam omhoog zodat er geen 
drukstoten ontstaan en ontlucht 
indien van toepassing de leiding.

After the work, remove the spade 
slowly and gradually from the vlave 
in order to avoid pressure surges and 
eventually purge the pipeline.

13

ManualManual 
Blockeringsventil 
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Ta ur låssprinten och ta bort 
avstängningsspaden.14.

14 Ontgrendel de borgpen en verwijder 
het mes van de spil.

Remove the locking pin and 
remove the spade from the spindle.

13

15.

13

Desinfecteer het mes en plaats de beschermhoes over het mes 
om beschadigingen te voorkomen. Verwijder de guillotine en de 
steunblokken. 

Clean the spade and use the cover to protect the spade against 
damages. Remove the guillotine and the support blocks.

Plaats de afsluiterplaat met vast rubber op de afsluiter en zet deze 
vast. 

Install and finger tight the covering plate with fixed rubber on top 
of the valve house. 

14

15

16

Gör ren spaden och sätt på 
fodralet. Montera bort giljotinen 
och stödblocken.

ManualManual 
Blockeringsventil 
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Skruva växelvis åt bultarna or-
dentligt.17.

Trek de bouten en moeren van de afsluiter goed na; deze moeten 
goed vast zitten. 

Firmly tighten the bolts and nuts diametrically opposite.

15

17

16

Montera på täcklocket med 
tätningen och skruva åt med 
fingrarna.

16.

13

Desinfecteer het mes en plaats de beschermhoes over het mes 
om beschadigingen te voorkomen. Verwijder de guillotine en de 
steunblokken. 

Clean the spade and use the cover to protect the spade against 
damages. Remove the guillotine and the support blocks.

Plaats de afsluiterplaat met vast rubber op de afsluiter en zet deze 
vast. 

Install and finger tight the covering plate with fixed rubber on top 
of the valve house. 

14

15

16

ManualManual 
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Kontrollera att röret är helt och 
rent. Smörj området där ventilen 
kommer att placeras med dricks-
vattengodkänt smörjmedel.

Placera buntbanden löst runt 
röret.

Placera skärtråden/stålkabeln i 
spåren i bottenpackningen.

Placera bottendelen av ventilen 
på rörets undersida med hjälp av 
buntbanden.

1.

2.

3.

4.

MANUAL Blockeringsventil med skärtråd
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För igenom gummihylsorna i 
den svarta packningen tills de är 
i samma höjd som gummipack-
ningen.

Dra igenom skärtråden genom 
gummihylsorna.

Klipp av buntbanden och ta bort 
dem försiktigt

Placera toppdelen mot den 
undre delen och skruva på mut-
trarna löst. Se till att skärtrådarna 
är lika långa och att de inte är 
korsade.

5.

7.

6.

Skruva ihop båda halvorna med 
muttrar, bultar och brickor, dra åt 
växelvis. Säkerställ att skärtråden 
kan röra sig fritt.

8.

ManualManual 
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Ta bort gummihylsorna från skär-
tråden

Montera handtagen genom att 
föra änden av skärtråden genom 
stålröret och genom det övre 
hålet i en vinkel på 90 grader.

Lås fast genom att dra ner stål-
röret i handtaget.

Gör likadant med andra hantaget 
och lämna högst  20cm skärtråd 
innan handtaget på båda sidor.

Placera aluminiumstödblocken 
över bulten som sticker upp på 
ventilen och skruva på stöd-
blockens muttrar ordentligt.

9.

10.
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Dra i handtagen, ett i taget i en 
kontinuerligt sågande rörelse.  
Stanna inte upp rörelsen! 
Fortsätt dra tills tråden skär gen-
om hela röret och ta sen bort 
tråden.

Placera giljotinen på stödblocken 
och säkra med låsklämmorna.

11.

12.
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Montera avstängningsspaden 
på giljotinaxeln, säkra genom att 
skjuta igenom spärrstiftet.

13.

Rengör avstängningsspaden och 
applicera smörjmedel på båda 
sidorna av avstängingsspaden.

14.
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Vrid avstängningsspaden ner i 
ventilens urtag. Se till att spaden 
är centrerad. Fortsätt vrida tills 
spaden når ventilens botten.

15.

Vrid nu långsamt och gradvis ner 
avstängningsspaden tills den når 
ventilens botten.

16.
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När arbetet är klart - 
Vrid långsamt ur 
avstängningsspaden.

17.

Ta ur låssprinten och ta bort 
avstängningsspaden.18.
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Rengör avstängningsspaden och
sätt på fodralet. Montera bort
giljotinen och stödblocken.

Gör ren spaden och sätt på 
fodralet. Montera bort giljotinen 
och stödblocken.

Dra åt skruvarna korsvis
ordentligt en gång till.

19.

20.

21.

Desinfecteer de schuif en plaats de beschermhoes over de schuif 
om beschadigingen te voorkomen. Verwijder de guillotine en de 
steunblokken. 

Clean the slide and use the cover to protect the slide against 
damages. Remove the guillotine and the support blocks.

1615

Plaats de rubber pakking en afsluitplaat op de afsluiter en draai deze 
kruislings aan.  

Install the covering plate with gasket and tighten the bolts 
diametrically opposite.

19

20

Desinfecteer de schuif en plaats de beschermhoes over de schuif 
om beschadigingen te voorkomen. Verwijder de guillotine en de 
steunblokken. 

Clean the slide and use the cover to protect the slide against 
damages. Remove the guillotine and the support blocks.

1615

Plaats de rubber pakking en afsluitplaat op de afsluiter en draai deze 
kruislings aan.  

Install the covering plate with gasket and tighten the bolts 
diametrically opposite.

19

20

Trek de bouten en moeren nog eens goed na! 

Firmly tighten again the bolts and nuts diametrically opposite.

17 18

21
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