Aquaztrip Flex & Comfort

Aquaztrip Flex

Aquaztrip Comfort

Läs noga igenom denna bruksanvisning före
installation och användning. Spara manualen
för framtida bruk.
Produkten får endast användas till det
som framgår av denna montage- och
bruksanvisning. Garantin gäller endast
om anvisningen har följts och produkten
använts såsom är beskrivet.
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Aquaztrip Flex

Monteringsfakta
• Rörändarna svetsas eller pressas med
presskoppling.
• c/c mellan upphängningarna max 3000 mm.
• I leverans ingår montagependel till en
genomsnittlig pendelhöjd av 1000mm.
• Styrkan hos infästningspunkten bör inte
understiga 20 kg.
Sammankoppling av paneler
När panelerna har blivit monterade och
utplacerade i linje fortsätt enligt följande:
• Placera presskoppling över båda ändarna av
rören.
• Använd korrekt verktyg till
presskopplingarna.
• När hela installationen är klar, tillse att alla
kopplingar och skarvar är fria från läckage.
• Vid eventuell montering av skarvplåt,
säkerställ att det är max 180 mm mellan
panelerna.
Kontrollera system
När installation av system är klar är det
viktigt att kontrollera alla komponenter för
läckage.
Kontroll bör utföras i hela anläggningen för
att eventuella läckor skall kunna upptäckas.
Systemet bör inspekteras under ett tryck 1,5
gånger högre än maximalt arbetstryck under
minst 3 h. Systemet är ok om det inte uppstår
tryckfall.
När kontrollen är slutförd, kontrollera så att
alla säkerhets- och luftningsventiler fungerar
korrekt.

Sammansättning
Vändpanel

Mellanpanel

Anslutningspanel

Standardupphängning
Vinkeljärn

Pendel

Öglemutter

Fyrkantsmutter

C-profil på strips

Kläm till stängerna över öglorna

Kopplingsvarianter
Koppling P

Koppling D

Tekniska data
Typ

Antal
rör

AZF400 2 st
AZF800 4 st
AZF1200 6 st

Vikt med
vatten
[kg/m]
3,5
7,2
10,8

Vikt utan
vatten
[kg/m]
2,6
5,2
7,8

Bredd
[mm]
400
800
1200

Ytterdiameter rör: 12 mm
c/c avstånd rör: 200 mm
Max avstånd för fäste: 3000 mm
Max arbetstryck: 600 kPa
Max provtryck: 900 kPa
Max vattentemp 80 °C
Max monteringshöjd 10 m, rådgör med Frico vid högre
installationshöjder.
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Koppling S

Skarv - täckplåt (tillval)
2 st Skruv 4,2 x 25 mm

2 st Popnit 3,2 x 10 mm

4 st Skruv 4,2 x 25 mm

4 st Popnit 3,2 x 10 mm
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Aquaztrip Comfort
Monteringsfakta
• Rörändarna svetsas eller pressas med
presskoppling.
• c/c mellan upphängningarna max 3000 mm.
• I leverans ingår kätting till en genomsnittlig
pendelhöjd av 500 mm.
• Styrkan hos infästningspunkten bör inte
understiga 40 kg.
Sammankoppling av paneler
När panelerna har blivit monterade och
utplacerade i linje fortsätt enligt följande:
• Placera presskoppling över båda ändarna av
rören (1).
• Använd korrekt verktyg till
presskopplingarna.
• När hela installationen är klar, tillse att alla
kopplingar och skarvar är fria från läckage.
• Vid eventuell montering av skarvplåt,
säkerställ att det är max 500 mm mellan
panelerna.
Kontrollera system
När installation av system är klar är det
viktigt att kontrollera alla komponenter för
läckage.
Kontroll bör utföras i hela anläggningen för
att eventuella läckor skall kunna upptäckas.
Systemet bör inspekteras under ett tryck 1,5
gånger högre än maximalt arbetstryck under
minst 3 h. Systemet är ok om det inte uppstår
tryckfall.
När kontrollen är slutförd, kontrollera så att
alla säkerhets- och luftningsventiler fungerar
korrekt.

Sammansättning
Vändpanel
Mellanpanel
Anslutningspanel

Standardupphängning
Takskruv ingår ej
Vinkelfäste
Karbinhake

Kätting

Karbinhake
Bladmutter

Fästbult på strips
c/c 500 mm.

Kopplingsvarianter
Koppling P

Koppling S

Koppling D

Tekniska data
Typ
AZC615
AZC900

Antal
rör
2 st
3 st

Vikt med
vatten
[kg/m]
6,1
9,3

Vikt utan
vatten
[kg/m]
4,5
6,9

Bredd

Skarv - täckplåt (tillval)

[mm]
615
900
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Ytterdiameter rör: 35 mm
c/c avstånd rör, AZC615: 255 mm, ACZ900: 270 mm
Max avstånd för fäste: 3000 mm
Max arbetstryck: 600 kPa
Max provtryck: 900 kPa
Max vattentemp: 90 °C
Max monteringshöjd 20 m, rådgör med Frico vid högre
installationshöjder
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Fäst skarvplåtar mellan panelerna med
bifogad monteringssats.
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Main ofﬁce
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00
mailbox@frico.se
www.frico.se

For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se

