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MONTERING:

Verifiser at det ikke er trykk på ledningen! 
Monter produktet i henhold til monteringsveiledning  
 

Ulefos bakkekraner er alltid høyrelukkende.
Ventilene kan innmonteres med strømningsretningen fra begge sider. 

Før ventilen taes i bruk, må ledningsnettet spyles grundig for å fjerne all grus, sand og 
andre fremmedlegemer.  Dette er også nødvendig dersom ventilen under normal 
drift ikke stenger med normalt moment.
 

PRODUKT : BAKKEKRANER – AVSINKNINGSBESTANDIG MESSING

  S-2151 med gjenger
  S-2150 med PRK trykkmutter
  S-2186 med Esco-sit
  S-2190 med Plasson innstikkmuffe 
    
PRODUSENT: ULEFOS AS  
 
 

ANVENDELSESOMRÅDE:

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for den enkelte ventilserie.
Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved 
forespørsel.

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag 
som kan skade ventilen. 

Produkter som er pakket i esker bør transporteres og lagres tørt slik at de beskyttes 
helt frem til innmonteringssted.  Dersom esken er blitt våt må den ikke løftes med
ventilen i.

 
Ulefos bakkekraner FDV 05-00

S-2186 m/Esco-Sit       S-2190 med PlassonS-2151 med gjenger S-2150 med PRK          
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DRIFT:

Ventilene er ikke konstruert for permanent regulering av vannmengde eller trykk, men 
vil normalt kunne tåle perioder i drift i delvis åpen/stengt posisjon.  Vær oppmerksom på 
kavitasjon spesielt ved høyt trykk og kraftig struping over lengre tid.

VEDLIKEHOLD :

Produkter fra Ulefos Esco er konstruert for vedlikeholdsfri drift. 

Hvis problemer av noe slag skulle oppstå, vennligst les av produksjonsår og uke 
som er merket på toppen av 6-kant på ventilen .Oppgi disse data ved alle
henvendelser.

BETJENING: 

For å unngå fastgroing av innvendige deler anbefaler vi at ventilene betjenes med
følgende intervall:

- ventiler for vann:   hvert år

- ventiler for avløp:   hver tredje måned.

Etter betjening skal ventilen enten være fullt åpen eller helt stengt.

- åpen : med spindel frigjort for spenning ( åpne helt og deretter 1 omdreining tilbake)

- lukket: med lukkemoment angitt i vårt datablad

Ventilene må ikke utsettes for  frost eller sterk varme.

 
Ulefos bakkekraner

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til 
konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under
 forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.  

FDV 05-00


