MONTAGEHANDLEIDING
NL
BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING PROFLEX
Attentie!



Alvorens u de ProFlex buigbare rvs gasaansluitleiding gaat
installeren dient u eerst de installatievoorschriften goed te
hebben bestudeerd.
Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de
aansluiting op de gasinstallatie.

Algemeen

De ProFlex buigbare rvs gasaansluitleiding is dé oplossing voor
de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met
een vaste opstelling.

De ProFlex buigbare rvs gasaansluitleiding bestaat uit een
gegolfde rvs AISI 316L slang met TIG aangelaste rvs AISI 303
koppelingen en is ter bescherming voorzien van een gele
kunststof krimphoes (vlamdovend).

De ProFlex gasaansluitleiding kan rechtstreeks op elk
vastopgesteld gasverbruikstoestel worden aangesloten.

Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert
een optimale, veilige en flexibele verbinding.

De ProFlex buigbare rvs gasaansluitleiding is leverbaar in de
uitvoeringen:

Art.nr. 73.800 – DN12 1/2” wartel x 1/2“ bu.dr. L=100 cm

Art.nr. 73.801 – DN12 1/2” wartel x 1/2“ bu.dr. L=75 cm

Art.nr. 73.802 – DN12 1/2” wartel x 1/2“ bu.dr. L=50 cm

Art.nr. 73.803 – DN12 1/2” wartel x 1/2“ bu.dr. L=30 cm

Art.nr. 73.810 – DN20 3/4” wartel x 3/4“ bu.dr. L=100 cm

Art.nr. 73.806 – DN20 3/4” wartel x 3/4“ wartel L=100 cm

Art.nr. 73.811 – DN20 3/4” wartel x 3/4“ bu.dr. L=75 cm

Art.nr. 73.812 – DN20 3/4” wartel x 3/4“ bu.dr. L=50 cm

Art.nr. 73.813 – DN20 3/4” wartel x 3/4“ bu.dr. L=30 cm

Art.nr. 73.820 – DN25 1” wartel x 1“ bu.dr. L=100 cm

Art.nr. 73.821 – DN25 1” wartel x 1“ bu.dr. L=75 cm

Art.nr. 73.822 – DN25 1” wartel x 1“ bu.dr. L=50 cm

Art.nr. 73.823 – DN25 1” wartel x 1“ bu.dr. L=30 cm
Andere lengtes en aansluitingen op aanvraag.
Keurmerk
De ProFlex buigbare rvs gasaansluitleidingen voldoen aan de CE-richtlijnen
en zijn gecertificeerd door IMQ volgens UNI-CIG 9891.

Toepassingen

Alle gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling.
Voorbeelden:

Inbouwfornuis

Inbouwfornuis

Inbouwoven, inbouwkomfoor

Vast opgestelde wasmachine of wasdroger op gas

Vast opgesteld warmwaterdoorstroomtoestel

Vast opgesteld warmwatervoorraadtoestel

Vast opgesteld stralingstoestel op gas

Gaskachel

CV-toestel, luchtverwarmer

Fornuizen > 14 kW

Industriële toestellen
Voordelen







Directe aansluiting op het gasverbruikstoestel
Eenvoudige en snelle montage
Grote flexibiliteit door kleine buigradius
Hoge temperatuursbestendigheid
Lange levensduur
Geen periodieke vervangingsplicht

Montagevoorschrift

Schoon en droog bewaren.

Verwijder de verpakking pas bij montage.

Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen.

Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd
in NEN 1078.

Leg de leiding met inachtneming van de toelaatbare minimale
buigradius. (zie afbeelding)

Voorkom iedere beschadiging tijdens de montage.

Gebruik geen montagegereedschap op het gegolfde gedeelte.

Oefen geen wringbelasting uit op het gegolfde gedeelte.
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Aandachtspunten

Iedere ProFlex rvs gasaansluitleiding is op gasdichtheid
gecontroleerd.

Verwijder het schuimmiddel direct na de lekcontrole en reinig de
gasaansluitleiding grondig.

De installatie dient conform de geldende, nationale
voorschriften uitgevoerd te worden.
Rvs gasaansluitleiding ProFlex

Gaskogelkraan met EN 331 keur
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