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Generellt
LÄS IGENOM HELA DENNA MONTERINGSANVISNING
INNAN DU PÅBÖRJAR ARBETET!
Korrosionsrisk

Använd ej kapskiva för att korta av röret
Använd endast lämpliga skärverktyg för att
bearbeta materialet, typ Mapress röravskärare


Avgrada rören med elektrisk röravgradare på
lägsta varvtal eller manuell röravgradare



Vid Mapress rostfritt ska skär- och avgradningsverktygen ej ha använts på kolstål tidigare



Till gängor på Mapress rostfritt får teflonband inte
användas som tätningsmedel. Använd lin eller
likvärdigt.

Försiktighet Observera

Avgrada alltid rörändarna fullständigt ut- och
invändigt


Inspektera röränden och se till att den är helt rund,
fri från repor eller skador som kan göra att o-ringen
får svårt att täta mot rörytan.



Inspektera o-ringen och ta bort främmande föremål
från o-ring och koppling



Låt bli att gunga röret in i presskopplingen



Skjut presskopplingen på röret, genom att rotera
kopplingen samtidigt som den skjuts fram
Använd endast glidmedel utan olja eller fett, typ
silikonspray
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Använd endast systemgodkända Geberit pressrör,
Geberit pressrördelar, Geberit pressmaskin
samt Geberit pressback/slinga för din installation

Viktiga grundregler

1
2
3
4
5
6

Rörände ska vara helt avgradad både
in- och utvändigt!

Rörände ska vara fri från repor, spån och
vara helt rund

Insticksdjupet ska alltid markeras på röret
innan pressning utförs!

Insticksdjupet ska allt markeras på röret!

Pressverktyg (maskin och backar) ska vara
servade och kalibrerade enligt punkten
Underhåll
Utför täthetskontroll av systemet!
Se avsnitt Täthetskontroll

Placering av rörfogar

!

Fogar på rörledning ska vara placerade så att de
är utbytbara och att eventuellt utläckande vatten
från en fog snabbt kan
upptäckas.

Krav på rör


!





För Mapress Koppar:
rör ska uppfylla kraven enligt standard
EN1057.
Ingen stödhylsa ska användas i
kopparrör
För Mapress Elförzinkat:
Använd Geberit Mapress elförzinkade
systemrör, alt. rör enligt EN10305-3
För Mapress Rostfritt:
Använd Geberit Mapress Rostfria
systemrör, alt. rör enligt EN10204
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Täthets- och tryckkontroll

!

Täthets- och tryckkontroll ska utföras enligt
branschregler Säker vatten

Läckindikering LBP

!

Mapress rördelar är försedda med inbyggd
läckindikering (provad och godkänd enligt
DVGW Arbeitsblatt 534 pkt 12.14).
Läckindikeringen gör att opressade
kopplingar läcker vid särskild täthetskontroll,
se avsnitt Täthetskontroll

2

Avgrada röret både på utsida (1) och insida
(2)

3

Avlägsna smuts och lösa spån efter
avgradningen

Godkända verktyg

!

Endast pressmaskiner godkända enligt
Geberit kompatibilitetslista (finns tillgänglig
på www.geberit.se) samt Geberit original
pressbackar/slingor ska användas.

Pressning av rördel

1

Kontrollera att röret och kopplingen är rena
och utan skador, repor eller ojämnheter.
Bestäm rörets längd.
Kapa röret i rät vinkel.
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4

Kalibrera ändarna på kopparrör

5

Markera insticksdjupet, E, på rörände och
på rördel med slätände. Använd insticksmall
art.nr 90351.

6

Avlägsna dammskyddet på kopplingen

7

Kontrollera O-ringen

8

Tryck och vrid samtidigt kopplingen över den
avgradade röränden, ända in till
markeringen på röret

Insticksdjup E vid olika rördimensioner:
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9

Kontrollera att dimensionen på
pressbacken-/slingan motsvarar presskopplingens dimension.
Placera pressback/slinga över kopplingen
och pressa kopplingen enligt
pressmaskintillverkarens anvisningar.

11

Kontrollera pressad koppling så att
• Markeringen för insticksdjupet syns
• Pressindikatorn är borttagen

Bockning av rör

1

10

Vid bockning av Mapress systemrör ska
följande regler iakttas:
• Mapress systemrör får endast bockas i
kallt tillstånd med standard drag/bockverktyg
• Beträffande bockverktygets lämplighet ska
föreskrifterna från bockverktygstillverkaren
iakttas

Avlägsna den färgade pressindikatorringen
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Minimiavstånd

1

2

Vid vägg- och takgenomgångar

Mellan två presskopplingar

1) Måttet gäller för
2) Måttet gäller för

pressning med pressverktyg ECO 301
pressning med pressverktyg HCPS
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Utrymmeskrav vid pressning med pressverktyg
Tabell 2: Utrymmeskrav vid pressning med pressbackar vid montering på slät vägg, i hörn och i schakt

Tabell 3: Utrymmeskrav vid pressning med presslingor vid montering på slät vägg, i hörn och i schakt
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Tabell 4: Utrymmeskrav vid pressning med pressapparat HCPS vid komplett förmontering och särskild montering av de
enskilda rörlängderna
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Underhåll

1

Pressbackas/presslingors pressprofil ska
vara fria från smuts och avlagringar.

2

Råd och anvisningar i pressverktygens
drifts- och bruksanvisningar ska följas.

3

Intervall för service, underhåll och
kalibrering framgår av maskinens
bruksanvisning. Denna måste följas.

Täthetskontroll
Täthetsprovning ska alltid utföras efter montering av
Mapress rörsystem och innan systemet tas i drift!
Vi rekommenderar att täthetsprovningen utförs enligt
gällande branschregler Säker vatten:
Täthetsprovning av system med presskopplingar
Särskild täthetskontroll ska utföras på ledningar med
presskopplingar för att kontrollera att presskopplingarna är
pressade innan tryckkontroll utförs. Detta för att
kopplingarna är försedda med profilerad O-ring, LBP. Om
kopplingen är opressad vid tillfället för täthetskontroll,
kommer kopplingen att läcka. (LBP = Leak Before Press)

Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem och
blandade plast- och metallrörsystem
Fas 1 - Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av
1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter.
Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tappvattensystem och
8,6 bar för värmesystem. Trycket får inte sjunka under
kontrolltiden.
Ledningssystemet kan komma att behövas fylla på under
kontrolltiden.
Fas 2 - Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5
bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem.
Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket
ska normalt öka något under kontrolltiden.
Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet.
Tryck- och täthetskontroll med luft
Tryck- och täthetskontroll med luft eller annan gas ska
utföras enligt krav i AFS 2006:8, se också förenklad
täthetskontroll som beskrivs i branschreglerna Säker
vatten.

RSK-nr som omfattas av
denna anvisning

!

Denna anvisning gäller för RSK-nr som
ingår i Geberit Mapress produktsortiment.

För att kontrollera att presskopplingarna är pressade ska en
separat täthetskontroll utföras innan täthetsprovningen här
nedan utförs.
Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under
minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas.
Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.
Täthetsprovning med vatten
Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska
rörledningen vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket.
Ledningarna ska vara helt vattenfyllda och luftade. För att
underlätta luftning bör ledningen fyllas från sin lägsta punkt.
Tappvattensystemet ska provas med vatten av
dricksvattenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell
rumstemperatur och vattentemperaturen får inte överstiga
10 °C.
Vid täthetskontroll ska samtliga fogar synas med avseende
på ”smygläckage”. Denna kontroll är viktig eftersom sådana
läckage inte alltid kan avläsas på tryckutrustningens
manometer.
Tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem av
metall
Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x
beräkningstrycket under minst 120 minuter. Kontrolltrycket
ska vara 14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar för
värmesystem.
Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet. Trycket får
inte sjunka under kontrolltiden.
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