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IBECO råttstopp

Art. nr. RSK nr. DN Beskrivning

RS100110IU 303 25 46 100-110 100-110mm in-/utlopp
RS100110BV 303 25 48 100-110 för backventil 100-110mm
RS125IU 303 25 49 125 125mm in-/utlopp
RS125BV 303 25 51 125 för backventil 125 mm
RS150160IU 303 25 52 150-160 150-160mm in-/utlopp
RS150160BV 303 25 54 150-160 för backventil 150-160mm
RS200BTG 303 25 55 200 200mm in-/utlopp
RS200ULTRA 303 25 57 200 för backventil 200 mm
RS225IU 303 25 58 225 225 mm in-/utlopp
RS250IU 303 25 59 250 250 mm in-/utlopp

Art. nr. RSK nr. Beskrivning

RSTS-1 303 25 60 Teleskopstång för montage av råttstopp DN100, 125, 150, 1-2 meter, syrafast
RSTS-2 Teleskopstång för montage av råttstopp DN200, 225, 250, 1-2 meter, syrafast
RSFA 303 25 61 Förlängningsarm till råttstopp 33 cm
RSFM-1 303 25 62 Fäste till montagestång 110, syrafast 
RSFM-2 Fäste till montagestång 160, syrafast

IBECO råttstopp

Tillbehör till IBECO råttstopp

Råttstoppet monteras direkt i avloppsröret och 
hindrar råttor och andra skadedjur från att ta sig in i 
bostäder, reningsverk och industrier m.fl. via av-
loppssystemet.

Råttstoppet är tillverkat i syrafast rostfritt stål, med 
en gummitätning på utsidan, så att avloppsröret och 
stoppet är täta. Genom råttstoppets konstruktion in-
klusive två klaffar omöjliggörs passage av skadedjur, 
klaffarna öppnar sig dock med lätthet i  
flödesriktningen. Råttstoppet finns  
från DN100-DN250 för montage i alla rörtyper.
Installeras enkelt från markplan.

 ● Enkel installation
 ● Hindrar ej vattenflödet
 ● Kan monteras både uppströms och nedströms
 ● Syrafast 316 stål garanterar en lång livslängd
 ● Patenterad produkt

Tips!
 ● Andra dimensioner kan tillverkas mot förfrågan.

Godkännande: 
VA-nummer 2.99 / 20348
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Monteringsanvisning IBECO råttstopp

Installation i vanlig brunn:
Monteringsstången skruvas in i råttstoppet 
och sänks ner i brunnen. Råttstoppet trycks 
in i avloppsröret tills den blå pricken inte 
längre är synlig. 
Montagestången kan nu lossas.
Utan montagestången skjuts råttstoppet in 
i avloppsröret tills den blå pricken är osyn-
lig och således monterad.

Vänd montering från avloppssidan till tilloppssida:
Skruva loss bult och mutter.
Skruva i motsatt sida

Om det på grund av avlagringar eller annat är svårt att sätta in råttblocket i avloppsröret, kan 
det gradvis pressas samman tills det är möjligt att sätta in det (kräver verktyg).

Montering i avsmalnande brunn:
Monteringsstången skruvas på förläng-
ningsarmen. Sedan är proceduren som för 
installation i vanlig brunn
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Monteringsskruven fungerar 
som ett stopp som förhindrar 
råttspärren att komma för 
långt in i avsloppsröret

Monteringshål för montering i antingen 
tilloppssidan eller utloppssidan

Gummipackningar 
säkrar att råttspär-
ren sluter tätt mot 
avloppsröret

Fjädrar håller 
fast råttspärren i 
avloppsröret

Ett dubbelspjäll med 
tänder stänger för 
råttan


