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MONTERINGSBOXAR
Dubbelflänsad koppling som tillåter justeringar i längsriktningen



Egenskaper och fördelar
Justering i längsriktning
• Justerbar upp till 50 mm i

längsriktningen
• Kan låsas vid önskad längd 

med medföljande gängstänger
• Möjliggör snabbt och enkelt

underhåll av ventiler och pumpar
• Förenklar framtida förändringar

i rörsystem och kortar stopptiden

Enkelhet och snabb installation
• Installeras med hylsnyckel och 

skiftnyckel
• Färre gängstänger än flänshål
• Gängstängerna fungerar som låsbultar,

vilket reducerar antalet nödvändiga
flänsbultar

• Förankring inom bultcirkeln
eliminerar andra komplexa
förankringssystem och minskar
utrymmet som behövs

Tätning
• Tätningen komprimeras oberoende

av gängstängerna
• Tätningsfel kan ej uppkomma när

tätningen väl är komprimerad till
det önskade momentvärdet

Dimensionsområde
• Dimensionsområden finns från 

DN40 (11/2") till över DN2000 (80")
• Specialanpassade monteringsboxar 

görs mot förfrågan

Produktkvalitet
• Designad och tillverkad enligt 

BS EN ISO 9001
• Testad enligt kraven från WRAS

(Water Regulatory Advisory Scheme)

• Designad att ha längre livslängd än 
rören den är monterad på

Packningar
• Försedd med packning av EPDM (klass E)

som standard avsedd för vatten, andra
tätningsmaterial finns tillgängliga

Korrosion och skydd
• Flänskoppling och flänsände

är belagda med Rilsan Nylon 11
som standard

• Rilsan Nylon 11 erbjuder ett utmärkt
skydd vid transporter, lagerhållning,
byggplatser och mot korrosionsskador

• Alternativa ytbehandlingar finns tillgängliga
• Gängstängerna är zinkpläterade (Zn3) som

standard, andra ytbehandlingar/material
finns tillgängliga

Arbetstryck
Alla Viking Johnsons monteringsboxar
tål maximal ändbelastning och har en
tryckklassning likvärdig med flänsens

"Full face" fläns
Till applikationer där en "full face" fläns behövs
tex av vridspjällsventiler vid inspänning,
tillgodoser flänsen på flänsänden
en fullständig tätningsyta

Viking Johnsons
monteringsbox är en dubbel
flänsad koppling som tillåter
justeringar i längsriktningen i
flänsade rörsystem. Den är
framtagen för att främja
större flexibilitet vid
planerings- och installations
stadierna av flänsade rör-
system och även för ett
regelbundet underhåll.

Dubbelflänsad koppling som tillåter justeringar i längsriktningen

DN100/4" monteringsbox installerad
i verk

Typiska användningsområden

Viking Johnsons monteringsbox är
speciellt lämpad för att förenkla 
installationen och demonteringen av:
• Isoleringsventiler
• Kontrollventiler
• Backventiler
• Flödesmätningsutrustning
• Pumppaket
• Flänsade rör och kopplingar
• Tryckreducerande ventiler

Typiska användningsområden för
monteringsboxen inkluderar:
pumpstationer, vattenreningsverk, 
avloppsverk, verkstadsutrymmen,
mätkammare, elverksutrustning och
gasdistributionsstationer.

Referenslista
• County of Hawaii - Hilo,

Hawaii, USA

• East Vista Way Pipeline, Vista
bevattningsområde, Nevada, USA

• Raw Water Pump Station - 
Galesburg, Illinois, USA

• Crown WTP - Cleveland, 
Ohio, USA

• Water Pumping Station - 
Crown Point, Indiana, USA

• Al Massarat Main Water Supply,
Oman

• Great Man Made River, Libyien

• Dubai Water Treatment Project,
U.A.E.

• SEWA Sharjah, U.A.E.

• Shuweihat Project, U.A.E.

• Client - SWCC, Saudi Arabien

• Sulaibiya STP, Kuwait

• Tai Po Water Treatment Plant,
Hong Kong

• Suez Canal North Syphon,
Egypten

• Tekapo 'B' Hydro Electric
Scheme, Nya Zealand

• Pathum Thani Water Treatment
Plant, Thailand

• Sungai Pia Hydro-Electric Plant,
Malaysia

• Chestnut Avenue Waterworks,
Singapore

• Manila Water Supply,
Philippinerna

• Aquacapa, Guatemala
Crown WTP, Cleveland, Ohio, USA
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