BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING / GASTEC QA

VOORDELEN

BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING

Directe aansluiting van
gasverbruikstoestel

• De buigbare rvs gasaansluitleiding biedt een belangrijk voordeel bij het installeren van bijvoorbeeld fornuizen

Geen periodieke vervangingsplicht

ernstig bemoeilijkt. In vergelijking met de conventionele aansluitmethode, middels koperen pijp en eventueel plus

en ovens in inbouwkeukens. Het aansluiten van dergelijke toestellen wordt door de kleine beschikbare ruimte
rubber gasslang, levert de rvs gasslang een enorme tijdsbesparing. Bovendien is er geen kans op gaslekkage bij

Flexibiliteit, kwaliteit en zekerheid
Hoge temperatuursbestendigheid
Flexibel en tijdsbesparend
Lange levensduur
Betrouwbare constructie
Gastec QA kwaliteitskeurmerk
Hoogwaardige materialen
Prijsgunstig

tussenverbindingen. Kortom een eenvoudig te monteren verbinding met flexibiliteit, kwaliteit en zekerheid.
• De buigbare rvs gasaansluitleiding, vervaardigd uit parallel gegolfd roestvast staal, is corrosievast en bestand tegen
hoge temperaturen. De aansluitleiding is voorzien van een kunststof krimphoes voor bescherming tegen agressieve en
corrosieve media. Het materiaal van deze beschermmantel is vlamdovend.
• De buigbare rvs gasaansluitleiding is voorzien van het Gastec QA kwaliteitskeurmerk en gecertificeerd volgens
Keuringseis KE 1.

Toepassing
• De buigbare rvs gasaansluitleiding is geschikt voor toepassing in alle gasinstallaties met een werkdruk van maximaal 200 mbar
conform de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078.
• De buigbare rvs gasaansluitleiding is de oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met een
vaste opstelling zoals inbouwfornuizen, inbouwkookplaten, inbouwovens, inbouwkomfoors, vast opgestelde wasmachines of
wasdrogers op gas, vast opgestelde warmwaterdoorstroom-, warmwatervoorraad- of stralingstoestellen op gas, gaskachels,
cv-toestellen, luchtverwarmers, fornuizen > 14 kW en industriële toestellen.

UITVOERINGEN
• De buigbare rvs gasaansluitleiding is voorzien van de voorgeschreven M24 wartelmoeraansluitingen met geïntegreerde afdichtingsring en leverbaar in diverse lengtes met een flexibele rvs slang (Superflex) of een minder flexibele standaard rvs slang (Ecoflex).

INSPECTIE
• De buigbare rvs gasaansluitleiding kent geen periodieke vervangingsplicht. Controle dient conform de geldende voorschriften
en werkbladen te geschieden.

GASAANSLUITKOGELKRANEN
•D
 e gasaansluitkranen zijn geschikt voor toepassing in (binnen)installaties met een werkdruk van maximaal 200 mbar bij
een temperatuur van –5 °C tot 70 °C. De inlaatzijde is voorzien van een conische buitendraad R 1/2” volgens ISO 7-1 en de
uitlaatzijde een buitendraad M24 volgens ISO 724.
•D
 e kranen zijn voorzien van een veilige “push and turn” bedieningshandgreep en leverbaar in een
haakse en een rechte uitvoering.

technische gegevens

BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING / GASTEC QA
gasaansluitfittingen

Materialen
• S lang: 		
• K oppelstukken: 		
•W
 artelmoeren: 		
• P akkingring: 		
• K rimphoes: 		

RVS (AISI 316L / EN 10088 / 1.4404)
RVS (AISI 304 / EN 10088 / 1.4301)
Messing, verchroomd (EN 12164)
NBR (EN 549)
PE (vlamdovend)

•H
 uisdelen: 		
• K ogel: 		
• S pindel: 		
•H
 andgreep: 		
•Z
 ittingen: 		
•O
 -ringen: 		

Messing (EN 12165 / EN 12164)
Messing, verchroomd (EN 12164)
Messing (EN 12164)
ABS (vlamdovend)
NBR (EN 549)
NBR (EN 549)

• A ansluitfittingen:		

Messing, vernikkeld (EN 12165 / EN 12164)

art. 70.0005

Technische specificaties

art. 70.0006

• T oepassingsgebied :		

Gasinstallaties (1e, 2e en 3e familie conform EN 437)

•M
 ontage : 		

Conform NEN 1078

•B
 innen/buitendiameter : 		

Ø 13 mm / Ø 19 mm

• T oegestane buigradius : 		

≥ 13 mm

•M
 ax. werkdruk : 		

200 mbar

• S pindelafdichting : 		

2 O-ringen

•H
 andgreep : 		

Type “push and turn”, toont positie kogel

• S chroefdraad : 		

Conform ISO 7-1 / ISO 724

• Lekdichtheid : 		

100% getest op lekdichtheid

• Gastec QA certificaat nr. :		

Q00/011

Model

Aansluiting

DN

Uitvoering

Art.Nr.

Rvs gasaansluitslang Superflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

600 mm

73.010

Rvs gasaansluitslang Superflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

800 mm

73.011

Rvs gasaansluitslang Superflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

1200 mm

73.014

Rvs gasaansluitslang Ecoflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

400 mm

73.112

Rvs gasaansluitslang Ecoflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

600 mm

73.110

Rvs gasaansluitslang Ecoflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

800 mm

73.111

Rvs gasaansluitslang Ecoflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

1000 mm

73.113

Rvs gasaansluitslang Ecoflex

M24 wartel x M24 wartel

DN13

1200 mm

73.114

Gasaansluitkogelkraan recht

1/2” bu.dr. x M24 bu.dr.

DN15

66 mm

28.0105

Gasaansluitkogelkraan haaks

1/2” bu.dr. x M24 bu.dr.

DN15

46 mm

28.0110

Gasaansluitstuk recht

3/8” bi.dr. x M24 bu.dr.

DN13

21 mm

70.0005

Gasaansluitstuk recht

1/2” bi.dr. x M24 bu.dr.

DN13

29 mm

70.0006

Gasaansluitstuk haaks

3/8” bi.dr. x M24 bu.dr.

DN13

25 mm

70.0008

Gasaansluitstuk haaks

1/2” bi.dr. x M24 bu.dr.

DN13

27 mm

70.0009

Gasaansluitkoppeling 2-dlg

M24 wartel x 15 mm cap

DN13

19 mm

70.0010

Gasaansluitkoppeling 2-dlg

M24 wartel x 15 mm knel

DN13

32 mm

70.0011
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