REPARATIONSMUFFAR

Enkelbands-, dubbelbands- och trebandsutförande

REPARATIONSMUFFAR

INDUSTRI BELOS AB

Enkelbandsutförande, RS-1
DN40 - DN350
Belos reparationsmuff i enkelbandsutförande typ RS-1
används vid permanent reparation på flera skadade rörtyper avsedda för vatten, gas och andra krävande media.

Produktbeskrivning
• Reparationsmuffen ska vara minst lika bred som ytterdiametern på röret. OBS! För plaströr gäller 1,5 x YD.
• På rör med en ytterdiameter upp till 350 mm måste
reparationsmuffens bredd vara 150 mm längre än
längden på en spricka. På större rör måste reparationsmuffens bredd vara minst 200 mm längre än längden
på sprickan. Se B i figur 1.
• En momentnyckel för att dra åt bultar är det enda
verktyget som krävs vid installation.
• Full tätning på hela omkretsen.
• Inga lösa delar som kan tappas bort under installationen.
• Standardlängder: 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm

Fig. 1

Material, tekniska egenskaper
• Alla metalldelar i rostfritt stål: AISI 304 eller AISI 316L
• Metalldelar har avgradats och är passiviserade för
att återställa korrosionsbeständigheten till dess ursprungliga tillstånd efter svetsprocessen.
• Gummipackningar av EPDM eller NBR med våffelmönster.
• Sömlös gummiduk för varje diameter.
• Styrplåt vulkaniserad i gummipackningen.
• U-formade fixeringsstag.
• Muttrar av rostfritt stål, elektrolytiskt zinkpläterade,
för att förhindra skärning.
• Brickor av rostfritt stål.
• Specialtejp används för att fixera gummipackningen
till den rostfria stålplåten. Denna tejp är flexibel och
förstärkt med glasfibertrådar för att motstå heta och
fuktiga förhållanden och garanterar en lång lagringskapacitet.

Tryckklass (vatten)
Tryckklass beror på typ av rör, dimension, medium m.m.
Rör DN40 - DN150: 16 bar
Rör DN175 - DN300: 10 bar
Reparationsmuff RS-1 kan anpassas till högre arbetstryck.

Reparationsmuff finns även med
handtag för enklare installation.
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RS-1

Den vulkaniserade styrplåten
garanterar ett läcktätt förband.

REPARATIONSMUFFAR

INDUSTRI BELOS AB

Enkelbandsutförande, RS-1
DN40 - DN350
Typer av skador som kan repareras:
1) Maximalt tillåtna avstånd mellan två rörändar får ej
överstiga 10 mm.
2) Maximal tillåtna avvinkling: 2 grader
3) Maximal tillåtna förskjutning: ej mer än 3 mm

Rör med längsgående anslutning

Skada p.g.a. rörbrott

Skada i längsgående riktning

RS-1-muffen kan användas till
följande rörmaterial:

Skada avtappning

- Segjärn (DI)
- Gjutjärn (CI)
- Stål
- Asbestcement (AC)

- PE-belagd stål
- PVC*
- GAP*
- PE*

* Om reparationsmuffarna ska användas på plaströr,
skall reparationsmuffens längd vara minst 1,5 x YD.

Felriktade rör

EPDM

dricksvatten

max 60˚C

(standard)

avloppsvatten

max 60˚C

EPDM HT

dricksvatten

max 150˚C

avloppsvatten

max 150˚C

dricksvatten

max 70˚C

avloppsvatten

max 70˚C

gas

max 70˚C

kemikalier

max 200˚C

NBR

VITON

Grop-skada

max 200˚C
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REPARATIONSMUFFAR

INDUSTRI BELOS AB

Dubbelbandsutförande, RS-2
DN80 - DN800
Belos reparationsmuff i dubbelbandsutförande typ RS-2
används vid permanent reparation på flera skadade rörtyper avsedda för vatten, gas och andra krävande media.

Produktbeskrivning
• Reparationsmuffen ska vara minst lika bred som ytterdiametern på röret. För plaströr gäller 1,5 x YD.
• På rör med en ytterdiameter upp till 350 mm måste
reparationsmuffens bredd vara 150 mm längre än
längden på en spricka. På större rör måste reparationsmuffens bredd vara minst 200 mm längre än längden
på sprickan. Se B i figur 1.
• En momentnyckel för att dra åt bultar är det enda
verktyget som krävs vid installation.
• Full tätning på hela omkretsen.
• Inga lösa delar som kan tappas bort under installationen.
• Standardlängder: 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm

Material, tekniska egenskaper
• Alla metalldelar i rostfritt stål: AISI 304 eller AISI 316L
• Metalldelar har avgradats och är passiviserade för
att återställa korrosionsbeständigheten till dess ursprungliga tillstånd efter svetsprocessen.
• Gummipackningar av EPDM eller NBR med våffelmönster.
• Sömlös gummiduk för varje diameter.
• Styrplåt vulkaniserad i gummipackningen.
• U-formade fixeringsstag.
• Muttrar av rostfritt stål, elektrolytiskt zinkpläterade,
för att förhindra skärning.
• Brickor av rostfritt stål.
• Specialtejp används för att fixera gummipackningen
till den rostfria stålplåten. Denna tejp är flexibel och
förstärkt med glasfibertrådar för att motstå heta och
fuktiga förhållanden och garanterar en lång lagringskapacitet.

Fig. 1

Tryckklass (vatten)
Tryckklass beror på typ av rör, dimension, medium m.m.
Rör DN80 - DN150: 16 bar
Rör DN175 - DN500: 10 bar
Reparationsmuff RS-2 kan anpassas till högre arbetstryck.

Reparationsmuff finns även med
handtag för enklare installation.
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RS-2

Den vulkaniserade styrplåten
garanterar ett läcktätt förband.

INDUSTRI BELOS AB

REPARATIONSMUFFAR
Dubbelbandsutförande, RS-2
DN80 - DN800

Typer av skador som kan repareras:
1) Maximalt tillåtna avstånd mellan två rörändar får ej
överstiga 10 mm.
2) Maximal tillåtna avvinkling: 2 grader
3) Maximal tillåtna förskjutning: ej mer än 3 mm

Rör med längsgående anslutning

Skada p.g.a. rörbrott

Skada i längsgående riktning

RS-2-muffen kan användas till
följande rörmaterial:

Skada avtappning

- Segjärn (DI)
- Gjutjärn (CI)
- Stål
- Asbestcement (AC)

- PE-belagd stål
- PVC*
- GAP*
- PE*

* Om reparationsmuffarna ska användas på plaströr,
skall reparationsmuffens längd vara minst 1,5 x YD.

Felriktade rör

EPDM

dricksvatten

max 60˚C

(standard)

avloppsvatten

max 60˚C

EPDM HT

dricksvatten

max 150˚C

avloppsvatten

max 150˚C

dricksvatten

max 70˚C

avloppsvatten

max 70˚C

gas

max 70˚C

kemikalier

max 200˚C

NBR

VITON

Grop-skada

max 200˚C
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INDUSTRI BELOS AB

Trebandsutförande, RS-3
DN250 - DN1000
Belos reparationsmuff i trebandsutförande typ RS-3
används vid permanent reparation på flera skadade rörtyper avsedda för vatten, gas och andra krävande media.

Produktbeskrivning
• Reparationsmuffen ska vara minst lika bred som ytterdiametern på röret. För plaströr gäller 1,5 x YD.
• På rör med en ytterdiameter upp till 350 mm måste
reparationsmuffens bredd vara 150 mm längre än
längden på en spricka. På större rör måste reparationsmuffens bredd vara minst 200 mm längre än längden
på sprickan. Se B i figur 1.
• En momentnyckel för att dra åt bultar är det enda
verktyget som krävs vid installation.
• Full tätning på hela omkretsen.
• Inga lösa delar som kan tappas bort under installationen.
• Standardlängder: 300 / 400 / 500 / 600 mm

Fig. 1

Material, tekniska egenskaper

Tryckklass (vatten)

• Alla metalldelar i rostfritt stål: AISI 304 eller AISI 316L
• Metalldelar har avgradats och är passiviserade för
att återställa korrosionsbeständigheten till dess ursprungliga tillstånd efter svetsprocessen.
• Gummipackningar av EPDM eller NBR med våffelmönster.
• Sömlös gummiduk för varje diameter.
• Styrplåt vulkaniserad i gummipackningen.
• U-formade fixeringsstag.
• Muttrar av rostfritt stål, elektrolytiskt zinkpläterade,
för att förhindra skärning.
• Brickor av rostfritt stål.
• Specialtejp används för att fixera gummipackningen
till den rostfria stålplåten. Denna tejp är flexibel och
förstärkt med glasfibertrådar för att motstå heta och
fuktiga förhållanden och garanterar en lång lagringskapacitet.

Tryckklass beror på typ av rör, dimension, medium m.m.
Rör DN250 - DN500: 10 bar
Rör DN500 - DN600: 6 bar
Rör DN700: 4 bar
Rör DN800: 2 bar
Reparationsmuff RS-3 kan anpassas till högre arbetstryck.
Reparationsmuff finns även med
handtag för enklare installation.
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RS-3

Den vulkaniserade styrplåten
garanterar ett läcktätt förband.

REPARATIONSMUFFAR

INDUSTRI BELOS AB

Trebandsutförande, RS-3
DN250 - DN1000
Typer av skador som kan repareras:
1) Maximalt tillåtna avstånd mellan två rörändar får ej
överstiga 10 mm.
2) Maximal tillåtna avvinkling: 2 grader
3) Maximal tillåtna förskjutning: ej mer än 3 mm

Rör med längsgående anslutning

Skada p.g.a. rörbrott

Skada i längsgående riktning

RS-3-muffen kan användas till
följande rörmaterial:

Skada avtappning

- Segjärn (DI)
- Gjutjärn (CI)
- Stål
- Asbestcement (AC)

- PE-belagd stål
- PVC*
- GAP*
- PE*

* Om reparationsmuffarna ska användas på plaströr,
skall reparationsmuffens längd vara minst 1,5 x YD.

Felriktade rör

EPDM

dricksvatten

max 60˚C

(standard)

avloppsvatten

max 60˚C

EPDM HT

dricksvatten

max 150˚C

avloppsvatten

max 150˚C

dricksvatten

max 70˚C

avloppsvatten

max 70˚C

gas

max 70˚C

kemikalier

max 200˚C

NBR

VITON

Grop-skada

max 200˚C
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INDUSTRI BELOS AB

Dubbelbandsförande med flänsat avstick, SST
DN80 - DN800
Belos reparationsmuff i dubbelbandsutförande typ SST
används för permanent avtappning på flera rörtyper
avsett för vatten, gas och andra krävande media.
SST-muffen har en förstärkt överdel med flänsat avstick.
Standard arbetsområde är 20 mm för att passa vid installation av ventiler och borrutrustning.

Produktbeskrivning
• Det inbyggda intervallet av 20 mm gör att reparationsmuffen passar till olika klasser av stål, PVC, segjärn,
gjutjärn eller asbestcementrör.
• En momentnyckel för att dra åt bultar är det enda
verktyget som krävs vid installation.
• Full tätning på hela omkretsen.
• Inga lösa delar som kan tappas bort under installationen.
• SST-muffen är konstruerad för anborrning under tryck.
• Standardlängd: 500 mm

Material, tekniska egenskaper
• Alla metalldelar i rostfritt stål: AISI 304 eller AISI 316L
• Metalldelar har avgradats och är passiviserade för
att återställa korrosionsbeständigheten till dess ursprungliga tillstånd efter svetsprocessen.
• Gummipackningar av EPDM eller NBR med våffelmönster.
• Sömlös gummiduk för varje diameter.
• Styrplåt vulkaniserad i gummipackningen.
• U-formade lyftstänger.
• Muttrar av rostfritt stål, elektrolytiskt zinkpläterade,
för att förhindra skärning.
• Brickor av rostfritt stål.
• Specialtejp används för att fixera gummipackningen
till den rostfria stålplåten. Denna tejp är flexibel och
förstärkt med glasfibertrådar för att motstå heta och
fuktiga förhållanden och garanterar en lång lagringskapacitet.

Tryckklass (vatten)
Tryckklass beror på typ av rör, dimension, medium m.m.
Generellt används reparationsmuffar med flänsat avstick
typ SST för rör t.o.m. 600 mm och klarar ett tryck på 16 bar.

Flänsstorlekar
Flänsborrning enligt DIN 2576 och EN 1092-1. Flänsens
tjocklek är 24 mm för flänsar upp till DN 200 och
26 mm för flänsar upp till DN 300. Standardflänsar är
PN10. PN16-flänsar finns mot förfrågan.
Beroende på dimension och flänsstorlek kan avsticket
förstärkas ytterligare. Rör och ventil bör alltid stödjas
enligt normala förhållanden och regler.

SST-muffen kan användas till
följande rörmaterial:
- Segjärn (DI)
- Gjutjärn (CI)
- Stål
- Asbestcement (AC)

- PE-belagd stål
- PVC*
- GAP*
- PE*

* Om reparationsmuffarna ska användas på plaströr,
skall reparatiosmuffens längd vara minst 1,5 x YD.

EPDM

dricksvatten

max 60˚C

(standard)

avloppsvatten

max 60˚C

EPDM HT

dricksvatten

max 150˚C

avloppsvatten

max 150˚C

dricksvatten

max 70˚C

avloppsvatten

max 70˚C

gas

max 70˚C

kemikalier

max 200˚C

NBR

VITON

max 200˚C
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INDUSTRI BELOS AB

Dubbelbandsförande med gängat avstick, RTC-2
DN40 - DN300
Belos reparationsmuff i dubbelbandsutförande med
gängat avstick används vid permanent avtappning
på flera rörtyper avsedda för vatten, gas och andra
krävande media.

Produktbeskrivning
• Det inbyggda intervallet av 20 mm gör att reparationsmuffen passar till olika klasser av stål, PVC, segjärn,
gjutjärn eller asbestcementrör.
• En momentnyckel för att dra åt bultar är det enda
verktyget som krävs vid installation.
• Full tätning på hela omkretsen.
• Inga lösa delar som kan tappas bort under installationen.
• Standardlängder: se tabell

Storlek på det
gängade uttaget

Rör Ø

Minimumbredd
(mm)

1/2"

≥ 38 mm

150

3/4"

≥ 44 mm

150

1"

≥ 48 mm

150

1 1/4"

≥ 60 mm

150

1 1/2"

≥ 60 mm

200

Material, tekniska egenskaper

2"

≥ 82 mm

200

2 1/2" *

≥ 110 mm

200

• Alla metalldelar i rostfritt stål: AISI 304 eller AISI 316L
• Metalldelar har avgradats och är passiviserade för
att återställa korrosionsbeständigheten till dess ursprungliga tillstånd efter svetsprocessen.
• Gummipackningar av EPDM eller NBR med våffelmönster.
• Sömlös gummiduk för varje diameter.
• Styrplåt vulkaniserad i gummipackningen.
• U-formade lyftstänger.
• Muttrar av rostfritt stål, elektrolytiskt zinkpläterade,
för att förhindra skärning.
• Brickor av rostfritt stål.
• Specialtejp används för att fixera gummipackningen
till den rostfria stålplåten. Denna tejp är flexibel och
förstärkt med glasfibertrådar för att motstå heta och
fuktiga förhållanden och garanterar en lång lagringskapacitet.

3" *

≥ 130 mm

300

4" *

≥ 155 mm

400

Tryckklass (vatten)
Tryckklass beror på typ av rör, dimension, medium m.m.
Rör DN40 - DN150: 16 bar. Rör DN175 - DN300: 10 bar.
Reparationsmuff i dubbelbandsutförande med gängat
avstick kan anpassas till högre arbetstryck.

* Endast tillgänglig på reparationsmuff i dubbelbandsutförande,
med förstärkt ovansida.

RTC-2-muffen med gängat avstick kan användas till följande rörmaterial:
- Segjärn (DI)
- Gjutjärn (CI)
- Stål
- Asbestcement (AC)

- PE-belagd stål
- PVC*
- GAP*
- PE*

* Om reparationsmuffarna ska användas på plaströr,
skall reparationsmuffens längd vara minst 1,5 x YD.
EPDM

dricksvatten

max 60˚C

(standard)

avloppsvatten

max 60˚C

EPDM HT

dricksvatten

max 150˚C

avloppsvatten

max 150˚C

dricksvatten

max 70˚C

avloppsvatten

max 70˚C

gas

max 70˚C

kemikalier

max 200˚C

NBR

VITON

max 200˚C
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REPARATIONSMUFFAR

INDUSTRI BELOS AB

Verktyg och övriga produkter

1) Momentnyckel Torcofix K
För kontrollerad åtdragning till mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar, anborrningssvep, avtappningar, bussningar, flänsbultar, kopplingar och brandposter. Intervall 20-200 Nm eller 15-150 lbf.

1)

• Användbar inom de flesta industriella tillverkningsområden.
• Ett finkänsligt system utlöser en känn- och hörbar
signal för att ge en optimal installation.
• En solid produkt med kromad stålkonstruktion och
högkvalitativa komponenter.
• Ger dubbelt så stor Nm- och lbf-anvisning från glasruta
tack vare förstoringsglaseffekt.

2)

2) Verktygslåda - långhylsor
Verktygslåda som innehåller långhylsor i fyra olika storlekar. Hylsorna underlättar och gör det möjligt att skruva
och fästa de mest vanliga mutterstorlekarna som används
vid mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar,
anborrningssvep, avtappningar, bussningar, flänsbultar,
kopplingar och brandposter.
En större diameter på hylsorna underlättar handåtdragning. Fungerar till 1/2"-drev. Hylsorna finns tillgängliga i
separata delar, eller i önskad uppsättning. Långhylsorna
är också användbara för momentnyckel Torcofix K.

3)

3) Verktygslåda - ringnycklar
Dubbla ringnycklar ger en större flexibilitet vid hantering av de vanligaste mutterstorlekarna som används vid
mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar,
anborrningssvep, avtappningar, bussningar, flänsbultar,
kopplingar och brandposter.
Båda ringnycklarna har en konstruktion som tillåter att
bultarna passerar helt genom hylsan. Ringnycklarna finns
tillgängliga i separata delar, eller i önskad uppsättning.

- Orangefärgade detaljer på verktygen gör det lättare att hitta om den
förläggs på arbetsplatsen.
- Arbetet utförs enkelt och säkert tack vare omkopplarens placering upptill.
- Stadigt handtag i robust metall. Både handtag och hylsa är belagd med
epoxi som ger lång hållbarhet och förenklar rengöring.
- Varje skiftnyckel är 34 cm lång och väger 1 kg.
- Ett greppområde i vinyl bidrar till ett säkert och bekvämt utfört arbete.
- 1 års kvalitetsgaranti från leveransdatum.
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REPARATIONSMUFFAR

INDUSTRI BELOS AB

Verktyg och övriga produkter

4) Rengöringsband
Förbereder ytor innan skärning och borrning. Unika
cirkelformade blad möjliggör skärning i alla riktningar
och fri rörelse av remmen. Rengöringsbanden är tillverkade i anti-statiskt material som garanterar säkerhet vid
arbetet på alla rörledningar även de som transporterar
brännbart material. Banden är i standardmodell och
användbara vid rengöring av ledningar motsvarande
12" (DN300). Längre band för större dimensioner finns
tillängligt mot förfrågan.

Användarvänligt handtag innehåller en anordning som gör det möjligt
för operatören att reglera rengöringsbandets längd anpassat efter storleken
på de delar som ska underhållas och rengöras. Handtagen innehåller en
anti-snurrfunktion som gör arbetet skonsamt.
Rengöringsbandet är antistatiskt och tillhörande delar är härdade.
Jämfört med andra modeller har Belos rengöringsband integrerade rundformade tänder som gör det lättare att dra banden i motsatta riktningar.
Rengöringsproceduren förbättras och snabbas upp väsentligt jämfört med
vanliga traditionella alternativ. Hela ytan behandlas.
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Distributör:
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