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Om denne bruksanvisningen

1 Om denne bruksanvisningen
Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett, ytterligere informasjon
får du på viega.com/legal.

1.1

Målgrupper
Informasjonen i denne anvisningen retter seg til følgende grupper:
n Installasjonsbedrifter som er registeret som installatør hos netteieren
n Fagbedrifter for konstruksjon, vedlikehold og endring av jordgasseller flytende gassystemer
Flytende gass-systemer må kun legges, vedlikeholdes eller endres av
fagbedrifter med nødvendig fagkunnskap og erfaring.
Personer som ikke har denne utdannelsen hhv. kvalifikasjonene, har
ikke tillatelse til å montere, installere og evt. vedlikeholde disse produk‐
tene. Denne begrensningen gjelder ikke for eventuelle råd om betjening.
Montering av Viega-produkter skal skje iht. generelle, anerkjente regler
for dette fagområdet og bruksanvisningene fra Viega.

1.2

Merking av instruksjoner
Advarsels- og merknadstekster er uthevet fra resten av teksten og spe‐
sielt merket med egne piktogrammer.
FARE!
Dette synbolet advarer mot mulige livsfarlige personskader.

ADVARSEL!
Dette synbolet advarer mot mulige alvorlige personskader.

FORSIKTIG!
Dette symbolet advarer mot mulige personskader.

MERKNAD!
Dette symbolet advarer mot mulige materielle skader.

Profipress G XL

4 fra 23

Om denne bruksanvisningen

Merknader gir deg ekstre nyttige tips.

1.3

Merknader til denne språkversjonen
Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om produkt- eller
systemvalg, montering og igangkjøring, og om tiltenkt bruk og, om nød‐
vendig, om vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter,
deres egenskaper og bruksteknikk er basert på de aktuelle gjeldende
standardene i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW).
Noen passasjer i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/
Tyskland. Disse skal gjelde som anbefalinger i andre land, i den grad
det der ikke finnes tilsvarende, nasjonale krav. Gjeldende nasjonale
lover, standarder, forskrifter, normer samt andre tekniske forskrifter har
prioritet foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne veiledningen:
Informasjonen her er ikke bindende for andre land og områder, og skal
som sagt brukes som støtte.

Profipress G XL
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2 Produktinformasjon
2.1

Normer og regelverk
De følgende normer og regelverk gjelder for Tyskland hhv. Europa og
skal forstås som et hjelpegrunnlag.

Regelverk fra avsnittet: Bruksområde
Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Planlegging, utførelse, endring og
drift av gassinstallasjoner

DVGW-TRGI 2008

Gassinstallasjoner for industrielle,
kommersielle og prosesstekniske
anlegg

DVGW-Arbeitsblatt G 5614

Gassinstallasjoner for industrielle,
kommersielle og prosesstekniske
anlegg

DVGW-Arbeitsblatt G 462

Gassinstallasjoner for industrielle,
kommersielle og prosesstekniske
anlegg

DVGW-Arbeitsblatt G 459-1

Gassinstallasjoner for industrielle,
kommersielle og prosesstekniske
anlegg

DVGW-Fachinformation Nr. 10

Planlegging, utførelse, endring og
drift av LPG-installasjoner

DVFG-TRF 2012

Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Egnethet for gass

DVGW-Arbeitsblatt G 260

Regelverk fra avsnittet: Medier

LPG i gassformet tilstand

Profipress G XL
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Regelverk fra avsnittet: Rør
Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Regler for festeteknikk for gassin‐
stallasjoner

DVGW-TRGI 2008, punkt 5.3.7

Regler for festeteknikk for gassin‐
stallasjoner

DVFG-TRF 2012, punkt 7.3.6

Godkjenning for skjøtehylser for
bruk med kobberrør

DVGW G 5614

Godkjenning for skjøtehylser for
bruk med kobberrør

DIN EN 1057

Godkjenning for skjøtehylser for
bruk med kobberrør

DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Korrosjonsbeskyttelsestiltak (i
ettertid) for legging i bakken

DIN 30672

Korrosjonsbeskyttelsestiltak for
utvendige ledninger

DVGW-TRGI 2008, pkt. 5.2.7.1

Korrosjonsbeskyttelsestiltak for
innvendige ledninger

DVGW-TRGI 2008, pkt. 5.2.7.2

Korrosjonsbeskyttelsestiltak for
utvendige ledninger

DVFG-TRF 2012, pkt. 7.2.7.1

Korrosjonsbeskyttelsestiltak for
innvendige ledninger

DVFG-TRF 2012, pkt. 7.2.7.2

Fritt lagte ledninger i utsparinger i
rådekke eller avrettingssjikt

DVGW-TRGI 2008, pkt. 5.3.7.8.4

Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Krav til lagring av materialer

DIN EN 806-4, kapittel 4.2

Regelverk fra avsnittet: Korrosjon

Regelverk fra avsnittet: Lagring

Regelverk fra avsnittet: Monteringsanvisninger

Profipress G XL

Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Generelle monteringsregler for
gassinstallasjoner

DVGW-TRGI 2008, punkt 5.3.7

Generelle monteringsregler for
gassinstallasjoner

DVFG-TRF 2012, punkt 7.3.6
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Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest
Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Lekkasjetester for gassinstalla‐
sjoner

DVGW-TRGI 2008, punkt 5.6

Kontroll og første igangkjøring av
et flytende gass-anlegg

DVFG-TRF 2012, punkt 8

Gyldighetsområde / Merknad

Regelverk som gjelder i Tyskland

Sikre og opprettholde driftssikker
tilstand for gassinstallasjoner

DVGW-TRGI 2008, vedlegg 5c

Regelverk fra avsnittet: Vedlikehold

2.2

Tiltenkt bruk
Bruk av systemene til andre bruksformål og medier enn de
som er beskrevet, må avtales med Viega servicesenter.

2.2.1

Bruksområder
Bruk er bl.a. mulig i følgende områder:
n Gassinstallasjoner
n LPG-installasjoner
n Trykkluftanlegg

Gassinstallasjon
For planlegging, utførelse, endring og drift av gassinstallasjoner må gjel‐
dende retningslinjer følges, se Ä „Regelverk fra avsnittet: Bruksområde“
på side 6.
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Bruk er mulig i følgende beskrevne gassinstallasjoner:
n Gassinstallasjoner
– Lavtrykksområde ≤ 100 hPa (100 mbar)
– Mellomtrykkområde fra 100 hPa (100 mbar) til 0,1 MPa (1 bar)
– Industrielle, kommersielle og prosesstekniske anlegg med aktu‐
elle bestemmelser og tekniske regler
n LPG-installasjoner
– Med LPG-tank i mellomtrykkområdet etter trykkreguleringsappa‐
ratet, 1. trinn på LPG-tank > 100 hPa (100 mbar) opp til et tillatt
driftstrykk på 0,5 MPa (5 bar)
– Med LPG-tank i lavtrykksområdet ≤ 100 hPa (100 mbar) etter
trykkreguleringsapparatet, 2. trinn
– Med LPG-trykkbeholder (LPG-flasker) < 16 kg
Etter småflaske-trykkreguleringsventilen
– Med LPG-tank (LPG-flaske) ≥ 16 kg
Etter storflaske-trykkreguleringsapparat
For LPG-installasjoner i områder med krav til høyere termisk
motstand (HTB), med et utløsningstrykk til
SAV > 0,1 MPa (1 bar) må en bruke
Sanpress Inox G-systemet.

2.2.2

Medier
Systemet er bl.a. egnet for følgende medier:
Gjeldende retningslinjer se Ä „Regelverk fra avsnittet: Medier“ på side 6.
n Gass
n LPG, kun i gassformig tilstand for bruk i boliger og kommersielle
bygninger
n Trykkluft

2.3

Produktbeskrivelse

2.3.1

Oversikt
Rørledningssystemet består av presskoblinger for kobberrør og de dertil
egnede pressverktøyene.

Profipress G XL
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Fig. 1: Profipress G XL-presskoblinger

Systemkomponentene er tilgjengelig i følgende dimensjon: d 64.

2.3.2

Rør
Profipress G XL-presskoblinger er testet og tillatt med følgende kob‐
berrør, se Ä Kapittel 2.1 „Normer og regelverk“ på side 6:
Tynnere veggtykkelser en angitt er ikke tillatt.

d x s [mm]

Volum per meter rør
[l/m]

Rørvekt [kg/m]

64,0 x 2,0

2,83

3,47

Rørledningsføring og festing
Følg de generelle reglene for festeteknikk gjelder:
n For gassinstallasjoner, se Ä Kapittel 2.1 „Normer og regelverk“
på side 6.
n Fest kun på komponenter med tilstrekkelig stabilitet.
n Gassledninger skal ikke festes til andre ledninger eller brukes som
holdere for andre ledninger.
n I forbindelse med ikke brennbare rørklammer (f.eks. metallrørk‐
lammer) kan systemet festes med vanlige plastplugger.
For gassledninger må man overholde følgende festeavstander for hori‐
sontalt lagte ledninger:

Profipress G XL
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Avstand mellom rørklammer

2.3.3

d [mm]

Festeavstand
til rørklammer [m]

64,0

4,00

Presskobling
Presskoblinger tilbys i mange konstruksjonsformer. En oversikt over
presskoblinger som passer til systemer finner du i katalogen.

Fig. 2: Presskoblinger

Ved Profipress G XL-presskoblinger er det en skjærering, en skillering
og et tetningselement i sporet til presskoblingen. Under pressingen
skjærer skjæreringen seg inn i røret og sørger dermed for en kraftig for‐
bindelse.
Ved installeringen og senere ved pressingen beskytter skilleringen tet‐
ningselementet mot skader fra skjæreringen.

Profipress G XL

11 fra 23

Produktinformasjon

SC-Contur

Fig. 3: SC-Contur

Viega presskoblinger har SC-Contur. SC-Contur er en sikkerhetsteknikk
sertifisert av DVGW, og sørger for at koblingen i upresset tilstand er
garantert utett. Dermed bortfaller koblinger som blir avglemt å presse,
ved at de umiddelbart oppdages ved lekkasjetesten.
Viega garanterer at ikke pressede koblinger oppdages under lekkasjete‐
sten:
n ved tørr lekkasjetest i trykkområdet 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–
3,0 bar)

2.3.4

Tetningselementer
Presskoblingene er fra fabrikken utstyrt med gule HNBR tetningsele‐
menter.
Utskifting av tetningselementer
Det er ikke tillatt å skifte ut tetningselementer.

Profipress G XL
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Bruk

Gassinstallasjon

LPG-installasjon

Fyringsolje- og dieselrør

Driftstemperatur

-20 °C til +70 °C

-20 °C til +70 °C

≤ 40 °C

Driftstrykk

≤ 0,5 MPa (5 bar)
(MOP 5)

≤ 0,5 MPa (5 bar)
(MOP 5)1)

≤ 0,5 MPa (5 bar)

≤ 0,1 MPa (1 bar) (HTB /
GT1)2)

≤ 0,1 MPa (1 bar) (HTB /
GT1)2)

1)

Maksimalt trykk tilsvarer utløsningstrykket til SAV i trykkregulatorventilen.

2)

GT1: Driftstrykk ved HTB-krav 650 °C / 30 min maks. 0,1 MPa (1 bar)

2.3.5

Merkinger på komponenter

Merkinger på presskoblinger

Fig. 4: Merking på presskoblingen

Presskoblingene er merket på følgende måte:
n
n
n
n
n

Profipress G XL

gul firkant for gass
Gass for gassledninger
MOP5 for maksimalt driftstrykk 0,5 MPa (5 bar)
GT1 for driftstrykk ved HTB-krav 0,1 MPa (1 bar)
DVGW
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2.4

Brukerinformasjon

2.4.1

Korrosjon
Korrosjonsbeskyttende tiltak må vurderes avhengig av bruksområde.
Det skilles mellom utvendige ledninger (lagt i jorden og fritt lagte), og
innvendige ledninger.
Informasjon om bruksområde, se også Ä Kapittel 2.2.1 „Bruksområder“
på side 8.
For å beskytte mot korrosjon må gjeldende retningslinjer følges, se
Ä „Regelverk fra avsnittet: Korrosjon“ på side 7.
Fritt lagte ledninger og armaturer i rom trenger i normale tilfeller ingen
utvendig korrosjonsbeskyttelse.
Unntak finnes i følgende tilfeller:
n Ved kontakt med aggressive stoffer, som nitritt- eller ammoniumhol‐
dige materialer.
n i aggressive omgivelser
n I utsparinger innenfor rådekker eller avrettingslag må de behandles
som utvendige ledninger lagt i jord, se Ä „Regelverk fra avsnittet:
Korrosjon“ på side 7.

Profipress G XL
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3 Håndtering
3.1

Transport
Ta følgende hensyn ved transport av rør:
n Ikke trekk rør over ladekanter. Overflatene kan bli skadet.
n Sikre rørene ved transport. Rør kan bli bøyd ved forskyving.
n Ikke skade beskyttelseshetter i rørendene, og ta de først av umiddel‐
bart før montering. Skadede rørender kan ikke lenger presses.
Følg informasjonen til rørprodusenten.

3.2

Lagring
Ved lagring må kravene i gjeldende retningslinjer følges, se Ä „Regel‐
verk fra avsnittet: Lagring“ på side 7:
n
n
n
n

Lagre komponenter rent og tørt.
Lagre ikke komponenter direkte på bakken.
Sørg for minst tre underlagspunkter for lagring av rør.
Forskjellige rørstørrelser lagres mest mulig atskilt.
Hvis det ikke er mulig med atskilt lagring, lagres små størrelser på
store størrelser.
Følg informasjonen til rørprodusenten.

3.3

Monteringsinformasjoner

3.3.1

Monteringsanvisninger

Kontrollere systemkomponenter
Ved transport og lagring kan systemkomponenter evt. ha blitt skadet.
n
n
n
n

Profipress G XL

Kontroller alle delene.
Skift skadede komponenter.
Ikke reparer skadede komponenter.
Skitne komponenter skal ikke installeres.
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Systemet er egnet for apparattilkoblingsledninger lagt i jord for gassap‐
paratet for bruk utendørs. Ved LPG-ledninger lagt i jord, er det ikke tillatt
med presskoblinger.
For gassinstallasjoner må gjeldende retningslinjer følges, se Ä „Regel‐
verk fra avsnittet: Monteringsanvisninger“ på side 7.

MERKNAD!
Aktive og evt. passive sikkerhetstiltak er nødvendig for å
beskytte en gassinstallasjon mot inngrep fra uvedkom‐
mende, se Ä „Regelverk fra avsnittet: Monteringsanvis‐
ninger“ på side 7.
Aktive sikkerhetstiltak må prinsipielt brukes.
Passive sikkerhetstiltak må velges og brukes avhengig av
installasjon.

Generelle monteringsregler for gassledninger
For legging av gassledninger gjelder bla. følgende betingelser:
n Gassledningen må legges frittliggende med avstand fra bygningsele‐
menter, skjult uten hulrom eller i luftede kanaler eller sjakter.
n Gassledninger med driftstrykk > 100 hPa (100 mbar) skal ikke legges
skjult.
n Anordne gassledninger slik at både dråpe- og kondensvannn fra
andre ledninger og komponenter ikke skal kunne virke inn.
n Legg ikke gassledninger i avrettingsmasse.
n Avstengningssystemer og løsbare koblinger må være lett tilgjenge‐
lige.
Krav til skjulte installasjoner:
n
n
n
n

Spenningsfri legging.
Påfør korrosjonsbeskyttelse.
Bruk ikke noen løsbare forbindelser (skruekoblinger).
Bruk ikke kobberrør sammen med nitritt- eller ammoniumholdige
stoffer.
Gjennomgående, koblingsfrie gassledninger kan, for tilkob‐
ling av et gassapparat eller en gasskontakt, legges i hulrom
(innvendige veggkonstruksjoner).
En lufting er ikke nødvendig.

Profipress G XL

16 fra 23

Håndtering

3.3.2

Plassbehov og avstander

Pressing mellom rørledninger
d

64,0

a [mm]

110

b [mm]

185

d

64,0

a [mm]

110

b [mm]

185

c [mm]

130

d

64,0

Minimumsavstand amin [mm]

20

Pressing mellom rør og vegg

Avstand til vegger

Avstand mellom pressingene
MERKNAD!
Utette presskoblinger ved for korte rør
Når to presskoblinger skal settes på et rør uten avstand fra
hverandre, må ikke røret være for kort. Hvis røret ved pres‐
sing ikke er satt helt inn til foreskrevet innstikkdybde i pres‐
skoblingen, kan forbindelsen bli utett.

Profipress G XL
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d

64,0

Minimumsavstand a [mm]

15

Z-mål
Du finner Z-målene på www.viega.de.

3.3.3

Nødvendig verktøy
For å opprette en presskobling, trenger man følgende verktøy:
n
n
n
n

Rørkutter eller fintannet metallsag
Avgrader og fargestift for påtegning
Pressmaskin med konstant presskraft på 32 kN
Pressring med tilhørende trekkbakke, passende for rørdiameteren og
med egnet profil

Fig. 5: Pressringer og trekkbakker

Anbefalte Viega pressmaskiner:
n
n
n
n
n

Profipress G XL

Pressgun 5
Pressgun 4E / 4B
Type PT3-AH
Type PT3-H/EH
Type 2 (PT2)
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3.4

Montering

3.4.1

Kappe til rørene
MERKNAD!
Utette presskoblinger på grunn av skadet materiale!
Ved skadete rør eller tetningselementer kan presskoblin‐
gene bli utette.
Ta hensyn til følgende instruksjoner, for å unngå skader på
rørene og tetningselementene:
– Ikke bruk kutteskiver (vinkelsliper) eller skjærebrenner til
kutting.
– Ikke bruk fett og olje (som f.eks. skjæreolje).

For informasjon om verktøy, se også Ä Kapittel 3.3.3 „Nødvendig
verktøy“ på side 18.
Kutt gjennom røret fagmessig med en rørkutter eller en fintannet
metallsag.
Unngå riper på røroverflaten.

3.4.2

Avgrade rør
Rørendene må etter kutting avgrades grundig inn- og utvendig.
Avgradingen gjør at man unngår at tetningselementet blir skadet eller
presskoblingen blir kantet under monteringen. Det anbefales å bruke en
avgrader (modell 2292.4XL).

MERKNAD!
Skader på grunn av feil verktøy!
Bruk ikke slipeskiver eller lignende verktøy til avgrading.
Dette kan skade rørene.

Profipress G XL
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Spenn fast røret i skrustikken.
Ved fastspenning skal man overholde en avstand på minst 100 mm
(a) til rørenden.
Rørendene skal ikke være bøyd eller skadet.

Fjern grader innvendig og utvendig på røret.

3.4.3

Presse kobling
Forutsetninger:
n Rørenden er ikke bøyd eller skadet.
n Røret er avgradet.
n I presskoblingen befinner det seg korrekt tetningselement.
HNBR = gul
n Tetningselement, skillering og skjærering er uskadet.
n Tetningselement, skillering og skjærering står fullstendig i sporet.

Mål innstikkdybden.

Profipress G XL

d [mm]

Innstikkdybde [mm]

64,0

43
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Marker innstikkdybden.

Skyv presskoblingen på røret frem til den markerte innstikkdybden.
Ikke kant presskoblingen.

Sett trekkbakke på pressmaskinen og skyv inn holdeboltene til de
går i lås.
INFO! Følg pressverktøyets anvisning.
Sett pressringen på koblingen. Pressringen må dekke den ytterste
ringen til presskoblingen fullstendig.

Åpne trekkbakken.

Profipress G XL
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Bank inn trekkbakken i holderne til pressringen.

Gjennomfør pressing.
Åpne trekkbakken og fjern pressringen.
Fjern kontroll-lask.
ð Koblingen er merket som presset.

3.4.4

Lekkasjetest
Før igangkjøring må installatøren gjennomføre en lekkasjetest.
Denne testen gjennomføres på det ferdigstilte, men ikke tildekte
anlegget.
Følg gjeldende retningslinjer, se Ä „Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest“
på side 8.
Resultatet skal dokumenteres.

3.5

Vedlikehold
Gassinstallasjoner må kontrolleres visuelt en gang i året, f.eks. av ope‐
ratøren.
Bruksegnethet og tetthet må kontrolleres hvert 12. år av en installa‐
sjonsbedrift.
For å garantere og overholde driftssikker tilstand må gassinstallasjo‐
nene drives og holdes i stand forskriftsmessig, se Ä „Regelverk fra
avsnittet: Vedlikehold“ på side 8.

Profipress G XL
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3.6

Kassering
Del opp produkt og emballasje i de enkelte materialgruppene (f.eks.
papir, metall, plast eller ikke-jern-metaller) og kasser i henhold til gjel‐
dende nasjonal lovgiving.

Profipress G XL
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