
Monterings- och underhållningsanvisningar 

 
Duo Produkte

DENNA VÄGLEDNING LÄMNAS TILL KUNDEN EFTER AVSLU-

TAD MONTERING



 Produkte

F101 74.34.80.334 Duo H 30 
F101-1 74.34.85.334      med självstängning 

F102 74.34.80.304 Duo L 30 
F102-1 74.34.85.304     med självstängning 

F121 74.34.80.304 Duo H 9 
F121-1 74.34.85.304     med självstängning 

F122 74.34.80.304 Duo L 30 
F122-1 74.34.85.304     med självstängning 

F152 74.34.80.244 Duo L 50  professionell

F171 74.34.80.434 Duo H 30 skjölkran
F172 74.34.80.424 Duo L 30 skjölkran

F180 74.34.80.634 Duo Utomhusdusch 

F180-1 74.34.85.634     med självstängning 



Ventil:

Bytning av 
O-ringar:

Rostfritt stål:

Ventilen bör kontrolleras regelbundet och eventuellt rengöras/avkalkas. 

Stäng av huvudstoppkranen. Skruva av manövergreppet. Skruva loss 
spindeln och dra upp den i hela sin längd. Byt ut O-ringarna på ventilen, 
som sitter vid spindels slut, och smörj dem med lite syrafritt fett till vat-
tenkranar. Sätt spindeln på plats igen och montera handtaget. 

Glasblästrat rostfritt stål ska underhållas för inte få rostliknande oxiderin-
gar. Även om stålet är rostfritt kan det uppstå angrepp i form av flygrost. 
Det är därför viktigt att rengöra ytan regelbundet samt behandla ytan 
med syrafri olja minst fyra gånger om året.  

Om oxideringarna inte försvinner efter oljebehandlingen kan ett mycket 
fint slipmedel användas. Det är dock fortfarande viktigt att behandla ytan 
med syrafri olja efteråt.

 Underhåll  Installationsanvisningar  

 Kontraventiler ska monteras på närmaste anslutningsställe, mätarbrunn eller dylikt. 

Om regler och bestämmelser för bruk av vatten kräver att det monteras extra kontraventiler på 
produkter från FROSTLINE® får kontraventilen ALDRIG monteras direkt på ventilernas inloppss-
tutsar. Vid montering av en kontraventil SKA en flexibel slang med en längd på minst 300 mm 
monteras mellan anslutningsstutsen och kontraventilen. 

Kontraventiler SKA monteras så att de kan inspekteras.

En smutsuppsamlare kan med fördel monteras på produkten för att undvika grus och dyl. i 
systemet. 

Vid utomhustemperatur under 5 grader ska en ev. trädgårdsslang demonteras.

 Spezifikationen: 

Ventil: FROSTLINE® självtömmande slidventil
Spindelrör: 32 x 1,5mm rostfritt stål
Stolpe:  25 x 1,5mm rostfrittt stål
Avtappning:  ½’’ nippel rörgänga
Kapacitet:  Se datablad fôr de enskilda modellerna
Anslutning vattentryck: 2-4 bar
anslutning: ¾’’ nippel rörgänga
Vikt: Se datablad fôr de enskilda modellerna

 Montage
1: Vi rekommenderar att du använder en distributionsledning av PEM-rör på 25 mm 
 eller större.
2: Gräv ett hål på ca 1 200-1 300 mm djup med en omkrets som är så stor att man kan  
 arbeta i hålets botten. 
3: Placera brunnen så att brunnens topp är i nivå med jordytan. 
4: Se till att sand eller smuts inte tränger in i rörledningarna vid montering eftersom 
 den kan fastna i ventilen så att den inte fungerar. 
5:  Innan vattenposten ansluts til vattenledningen ska vattenposten sköljas noggrant så  
 att eventuella orenheter försvinner. 
6:  Om marken inte har naturligt dränage kan man eventuellt lägga 50-100 liter små

sten i botten av hålet. Brunnen ska alltid vare torr. 
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 Kontrolle/ Provning

 Kontrollera efter anslutning att alla hopfogninger är täta. Kontrollera flera gånger att vatten-
posten fungerar så att inga orenheter finns kvar i ventilen. Låt den löpa 1-2 min. första gången 
den öppnas så att alla orenheter har sköljts ut.




