
Monteringsvejledning for Klapkontraventil MK , Klapkontraventil med monteringsanordning

Produktnumre:  15390211MK/315, 153902112MK/425, 153902161MK/315  og 153902162MK/425 
   ( montering i brøndbunde med SN8 PVC rør )  

Produktet:

Disse produkter består af 1 klapkontraventil sammenbygget med et bøjlesystem, som via en stang tjener til 
nedsænkning af klapkontraventilen i brønden og fastklemning af den i brøndens indløb. Leveres med silikone for 
smøring af rørenden og tætningsringe for montering. 

                                                    153902111MK                       
Pasning i Brønde:

Produktet er er prøvet i brønde af fabrikaterne: Wavin, Uponor, og Kazmarek. For montering i andre fabrikater af 
brønde kan monteringsmuligheden ikke garanteres

Før montering:

Undersøg om røret der går ind i brøndbunden er PVC SN8, hvis ikke kontakt Napan ( Sejma Industies ).
Undersøg, om brøndbunden og rørindføringen er hele og intakte.  Hvis der er skarpe kanter eller kanter fra afsavning 
skal disse fjernes. Rengør brøndbunden og røret, hvori klappen skal monteres.

Montering:

1. Produktet leveres i standardversionen med en stang bestående af 3 dele, som skal samles med skruer
    før den monteres på klapkontraventilems bøjle således, at dens længde passer til brøndens dybde.
    Delene er nummererede og de skal samles i rækkefølge. Nummer 1 er den del der skal monteres på
    bøjlen, mens 2 er et rørstykke der muliggør at samle stangen i forskellige længder (  120 - 145 cm ). Del 3 
    er det øverste stykke med et håndtag formet som en pil. 

 

Delene usamlet                 Stangen samlet med skruer

1



2. Stangen skal monteres på bøjlen, således at pilen foroven peger i afløbets almindelige flowretning 
    (nedstrøms). Den spændes fast med en 13mm nøgle eller en Svensknøgle  (ved pilen)

                            

3.  Såfremt det er nødvendigt, flyttes bøjlemonteringen til de huller, som passer til den pågældende brønd

     Produktet 153902111 MK leveres standardmæssigt med bøjlen monteret i hullerne 2, hvilket passer til 
     110mm / 315 mm brønde fra Oldebjerg, Wavin og Kazmarek.

      Ved 110mm / 315mm og 160mm / 315mm brønde fra Uponor skal bøjlen flyttes til hullerne 1.

     Produktet 153902161 MK leveres standardmæssigt med bøjlen monteret i hullerne 2, hvilket passer til 
     160mm / 425 mm brønde fra Oldebjerg, Wavin og Kazmarek.

      Ved 110mm / 425mm og 160 / 425mm brønde fra Uponor skal bøjlen flyttes til hullerne 1.

      Hullerne 1 er placeret længst ude i bøjlens ender.
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4.  Klapkontraventilen kan nu sænkes ned gennem brøndens opføringsrør. Pilen foroven på stangen skal 
     pege i den normale flowretning i afløbet. Smør forinden ventilens rørende med silikone. Ventilen skal ligge
     helt ned i brøndens bundrende

                 

     

                               
                         

6.  Før iklemning ved at trykke stangen ned, skal påses, at bøjlen er på plads helt nede ved brøndbunden
     eller i opføringrørets nederste rille. ( placeringen kan variere med ½ rillebredde afhængigt af, hvor på
     rillens bue røret er skåret af ) 

                              

7.  Herefter klemmes ventilen på plads ved et passende lodret nedadgående tryk på pilen
     ( håndtaget ) øverst på stangen.
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8.  Herefter er ventilen monteret:

                                                       

9. Demontering af ventilen for eftersyn, vedligeholdelse eller andet.

    Ved træk opad i pilen på stangen løsnes klapkontraventilen  og den kan trækkes op med stangen.

NB!  Ved genmontering bør altid kontrolleres, om de to gummipakninger er beskadiget og at de sidder korrekt i 
renderne

10. For montering i dybe brønde ( sædvanligvis over 2,2 meter ), kan tilkøbes et forlængersæt  til stangen.
      Dette består af yderligere en del 1 og en ekstra del 2 som i standard monteringsstangen ( se ovenfor )

Advarsel:

Ved montering i bestående brønde kan det forekomme, at klapkontraventilen  ikke kan klikkes på plads med 
monteringsværktøjet.

Eftersom produkterne er tilpasset til nye SN8 PVC rør kan problemet skyldes:

1. Røret i brøndbunden er ukurant eller et PP rør. Til montering i PP rør kan leveres en specialversion
    153952111PP, 153952112PP, 153952161PP eller 153952162PP
     Til ukurante rør findes ingen løsning

2. Deformiteter i brønden eller i rørenden eller ukurant brøndbund ( evt intet bundløb). Dette problem kan   
    ikke løses med klapkontra MK produkterne
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