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Nominell Diameter (mm) Bultstorlek
Vridmoment

Nm

80 - 150

200 - 250

300

M16

M20

M24

95 - 110

150 - 165

285 - 300

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

1

4 2

3

1) Förbered rörets yta, se till att ledningen är fri från löst smuts - lera, rost, 
beläggning mm (Bild 1)

2) Försäkra dig om att diametern på ledningen faller inom intervallet för  
ytterdiametern hos EasiTee.

3) Muttrar och bultar skruvas ej isär för storlek 100 mm upp till 300 mm, utan 
lossa dem enbart och vrid upp bulthuvudet från skåran och separera de två 
delarna av EasiTee. (Bild 2)

3a) För storlek 80 mm skruvas muttrarna från bultarna, och de två halvorna  
separeras från EasiTee.

4) Montera överdelen med avsticket först och placera underdelen och se till att 
de båda avsmalnade packningsdelarna ligger slätt mot röret. (Bild 3 och 4)

5) För storlekarna 100 mm till 300 mm, vrid upp bultarna och placera i slitsade 
hålen. Dra försiktigt åt muttrarna något. (Bild 5)

5a) För storlek 80 mm, placera klämbultarna i bulthålet. Placera brickor och dra 
försiktigt åt muttrarna något. (Bild 6) 
OBS! Bultarna bör vara riktade så att muttrarna blir ordentlig åtdragna  
mot underdelen.

6) Placera EasiTee i önskad riktning och börja dra åt bultar. Följ vridmomentet  
i diagrammet. Dra åt alla bultar jämnt fördelat och säkerställ att  
de två halvorna dras ihop likformigt (1,2,3 och 4 ... 1,2,3 och 4 osv) (Bild 7)

 (För anborrning från sidan är det nödvändigt att stötta upp EasiTee före och 
under montering.)

7) Montera avstängningsventilen på det flänsade avsticket genom att använda 
standardtekniken för flänsförband. Placera packningen mellan flänsarna och 
placera stöd under ventilen.

8) Trycktesta enligt krav. Anslut sedan anborrningsapparaten på ventilen och 
följ instruktioner och anvisningar för vald maskin och tillverkare och se till 
att stötta maskinens vikt.

9) När installationen är avslutad, kan anslutning av nya rörledningar fortsätta.

EasiTee Universal
Storlek 80mm - 300mm (3"-12")
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