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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 utdannede varme- og
sanitærspesialister hhv. fagpersonell med nødvendig opplæring.

Installasjon av Viega-produkter skal skje iht. generelle, anerkjente regler
for dette fagområdet og Viega-bruksanvisningene.

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 merknader om
betjening.

Denne bruksanvisningen må bli værende sammen med verktøysettet.

1.2 Merking av instruksjoner
Advarsels- og merknadstekster er uthevet fra resten av teksten og spe‐
sielt merket med egne piktogrammer.

FARE! 
Advarer mot mulige livsfarlige personskader.

ADVARSEL! 
Advarer mot mulige alvorlige personskader.

FORSIKTIG! 
Advarer mot mulige personskader.

MERKNAD! 
Advarer mot mulige materielle skader.

Ytterligere merknader og tips.

Om denne bruksanvisningen
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1.3 Merknader til denne språkversjonen
Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om produkt- eller
systemvalg, montering og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og, om
nødvendig, 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 forskriftene gjelder som anbefalinger for andre land, i
den grad det der ikke finnes tilsvarende, nasjonale krav. Gjeldende
nasjonale lover, standarder, forskrifter, normer samt andre tekniske for‐
skrifter 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.

Om denne bruksanvisningen

Verktøysett innpressingstilkobling, PT2 5



2 Produktinformasjon

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

Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland

Må ikke brukes for brennegass DVGW G 260

Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland

Egnethet for oppvarmingsvann i
pumpe-varmtvanns-varmeanlegg

VDI-Richtlinie 2035, ark 1 og ark 2

Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland

Rørgjenger for forbindelser som
tetter i gjengene

DIN EN 10226-1

Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland

Krav til stålrør - damprørkvalitet DIN EN 10220

Krav til stålrør - damprørkvalitet DIN EN 10216–1

Krav til stålrør - damprørkvalitet DIN EN 10217–1

Krav til stålrør - gjengerørkvalitet DIN EN 10255 (alt: DIN 2440,
2441 og 2442)

Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland

HSS-bor med avflatet spennflate DIN 338

Regelverk fra avsnittet: Bruksområde

Regelverk fra avsnittet: Medier

Regelverk fra avsnittet: Innpressingstilkobling

Regelverk fra avsnittet: Rør

Regelverk fra avsnittet: Tilbehør- og reservedeler

Produktinformasjon
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Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland

Kontroll av ferdigstilt, men fortsatt
ikke tildekket anlegg

DIN EN 806–4

Lekkasjetest for vanninstallasjoner ZVSHK-Merkblatt:
"Dichtheitsprüfungen von Trink‐
wasserinstallationen mit Druckluft,
Inertgas oder Wasser"

Krav til påfyllings- og supplerings‐
vann

VDI 2035

Spyling av et anlegg DIN EN 14336

2.2 Tiltenkt bruk

Bruken av Megapress-verktøysettet og Megapress/Mega‐
press S-innpressingstilkoblingen for andre bruksområder
og medier enn de som er beskrevet, må avtales med
Viega servicesenter.

2.2.1 Bruksområder
Megapress/Megapress S-innpressingstilkoblingen er egnet for stålrør
med tykke sider. Med innpressinstilkoblingen opprettes en gjenget til‐
kobling i rørledningene. Spesielt godt egnet for steder med lite plass,
slik som i rørfordelerbygg for sensorer, termometere eller dreneringer.
Innpressingstilkoblingen er ikke egnet for bruk i drikkevannsinstalla‐
sjoner. Innpressingstilkoblingene er derfor merket med et svart symbol
"Ikke drikkevann".

Innpressingstilkoblingen må ikke brukes i kombinasjon med Prestabo-
systemkomponenter eller for brenngasser, se Ä «Regelverk fra avsnittet:
Bruksområde» på side 6.

Bruk er bl.a. mulig i følgende områder:

n Industri- og varmeanlegg
n trykkluftanlegg
n Skipsbygging
n Kjølevannsledninger (lukket kretsløp)
n Anlegg for tekniske gasser (på forespørsel)

Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest

Produktinformasjon
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Bruksområde Oppvarming Trykkluft Tekniske gasser

Bruksområde Pumpe-varmtvanns-var‐
meanlegg

Alle rørledningsavsnitt Alle rørledningsavsnitt

Driftstemperatur [Tmaks] 110 °C (EPDM)

140 °C (FKM)
60 °C —

Driftstrykk [Pmaks] 1,6 MPa (16 bar) 1,6 MPa (16 bar) —

Merknader Iht. DIN EN 12828 Tmax:
105 °C

tørr, oljeinnhold:
≤ 25 mg/m3 (EPDM)

> 25 mg/m3 (FKM)

1)

1) Må avtales med Viega servicesenter

I trykkluftanlegg der retningslinjene for trykkapparater må overholdes,
skal følgende driftstrykk ikke overskrides:

Rørdimensjon i tommer Driftstrykk pmax

1½, 2, 2½, 3, 4 1,6 MPa (16 bar)

5, 6 1 MPa (10 bar)

2.2.2 Medier
Innpressingstilkobllingen er bl.a. egnet for følgende medier:

Gjeldende retningslinjer se Ä «Regelverk fra avsnittet: Medier» på side 6.

n Oppvarmingsvann for lukkede pumpe-varmtvanns-varmeanlegg
n Trykkluft
n Frostbeskyttelsesmiddel, kjølesoler opp til en konsentrasjon på 50 %
n Tekniske gasser (på forespørsel)

2.3 Produktbeskrivelse
For oppretting av en innpressingstilkobling trenger man følgende kom‐
ponenter og verktøy.

Trykkluftanlegg

Produktinformasjon
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2.3.1 Innpressingstilkobling
For de ulike rørdimensjonene er én separat innpressingstilkobling hver
tilgjengelig. Innpressingstilkoblingen er utstyrt med en profiltetningsring
av EPDM eller FKM.

Profiltetningsringen skal ikke byttes ut.

Innpressingstilkoblingen har et utvendig sink/nikkel-belegg, og er egnet
for tykke stålrør, se Ä Kapittel 2.3.3 «Kompatible rør» på side 11. Inn‐
pressingstilkoblingen er utstyrt med en standard innvendig gjenge RP¾,
se Ä «Regelverk fra avsnittet: Innpressingstilkobling» på side 6.

For installasjon av termometere eller lignende er et reduksjonsstykke
(innvendig gjenge Rp½) med EPDM-tetningsring tilgjengelig.

MERKNAD! 
Ikke tett gjengen mellom reduskjonsstykkene og innpres‐
singstilkoblingen ytterligere.

Andre tetningsringer skal ikke brukes.

2.3.2 Verktøysett
1 - Posisjoneringshjelp (D 1½–6 tommer)
2 - Innpressverktøy
3 - Innpressingsdor for innpressverktøy
4 - Boranordning
5 - Borinnretning for føring av boranordningen
6 - Bruksanvisning
7 - Markeringspenn

Verktøysettet (artikkel 731 243) for innpressingstilkoblingen leveres i en
koffert.

Reduksjonsstykke G¾ x Rp½

Produktinformasjon

Verktøysett innpressingstilkobling, PT2 9



1 - Føring for boranordningen
2 - Støvsugertilkobling 35 mm
3 - Spennmutter
4 - Spennkjede
5 - Fresing som markering for senere justering

1 - Boranordning med SDS-plus-holder
2 - Hullsag 27 mm
3 - Senterbor
4 - Føringsbolt

Alternativt er det mulig å bytte SDS-plus-holderen med en sekskant‐
holder. Viega anbefaler å bruke sekskantholderen (artikkel 735 753).

1 - Innsats for pressmaskinen
2 - Innpressingsdor

Oppbevar innpressingsdoret alltid kun skrudd sammen i kofferten.

Bruk posisjoneringshjelpen for montering av de enkelte innpressingstil‐
koblingene. For hver rørdimensjon er en separat posisjoneringshjelp til‐
gjengelig.

På posisjoneringshjelpen er nominell utvendig diameter oppgitt i
tommer og mm.

Boreinnretning med spennkjede til føring av boranordningen

Boranordning

Innpressingsverktøy

Posisjoneringshjelp D 1½–2½ tommer og D 3–6 tommer

Produktinformasjon
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1 - Håndtak
2 - Markeringene fungerer som hjelp til å tegne flere innpressingskob‐

linger på røret
3 - Utsparing for nøkkelflaten til innpressingstilkoblingen
4 - Rørsjablon. Rørdimensjonen kan kontrolleres ved å holde fast posi‐

sjoneringshjelpen.

1 - Håndtak
2 - Markeringene fungerer som hjelp til å tegne flere innpressingskob‐

linger på røret
3 - Utsparing for nøkkelflaten til innpressingstilkoblingen
4 - Rørsjablon. Rørdimensjonen kan kontrolleres ved å holde fast posi‐

sjoneringshjelpen.

2.3.3 Kompatible rør

Bruk innpressingstilkoblinger med følgende sømløse (S) eller stålrør med
langsgående sveisesøm (W):

n Svarte
n galvaniserte
n industrielt lakkerte
n pulverbelagte

Stålrørene må tilfredsstille gjeldende regelverk, se Ä «Regelverk fra
avsnittet: Rør» på side 6.

For riktig drift av den tilgjengelige rørdimensjonen må riktig størrelse på
innpressingstilkoblingen velges. Ellers kan innpressingstilkoblingen som
brukes, falle ut eller være utett.

Vær oppmerksom på toleranseinformasjonen på rørtyk‐
kelsen og den utvendige diameteren.

Fig. 1: Posisjoneringshjelp D 1½–2½
tommer

Fig. 2:  Posisjoneringshjelp D 3–6
tommer

Produktinformasjon
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Standarden skiller mellom tung rørserie H og midlere rørserie M, eller
mellom rørtypene L, L1 og L2. se Ä «Regelverk fra avsnittet: Rør»
på side 6.

Innpressingstilkobling for stålrør- og gjengerørkvalitet – tung serie H og middels serie M

Artikelnummer innpressingstil‐
kobling Rp ¾

For rør‐
dimen‐

sjon

Nominell
utvendig
diameter

Utvendig diameter Veggtyk‐
kelse tung

serie H

Veggtyk‐
kelse middel

serie M

EPDM FKM Tommer mm min. mm maks. mm mm mm

731 168 780 470 1½ 48,3 47,9 48,8 4,0 3,2

731 175 780 487 2 60,3 59,7 60,8 4,5 3,6

731 182 780 494 2½ 76,1 75,3 76,6 4,5 3,6

731 199 780 500 3 88,9 88,0 89,5 5,0 4,0

731 205 780 517 4 114,3 113,1 115,0 5,4 4,5

731 212 780 524 5 139,7 138,5 140,8 5,4 5,0

731 229 780 531 6 165,1 163,9 166,5 5,4 5,0

Innpressingstilkobling for stålrør- og gjengerørkvalitet – rørtype L

Artikelnummer innpressingstilkobling
Rp ¾

For rørdi‐
mensjon

Nominell
utvendig
diameter

Utvendig diameter Veggtykkelse

EPDM FKM Tommer mm min. mm maks. mm mm

731 168 780 470 1½ 48,3 47,8 48,6 2,9

731 175 780 487 2 60,3 59,6 60,7 3,2

731 182 780 494 2½ 76,1 75,2 76,0 3,2

731 199 780 500 3 88,9 87,9 88,7 3,2

731 205 780 517 4 114,3 113,0 113,9 3,6

731 212 780 524 5 139,7 138,5 140,8 4,5

731 229 780 531 6 165,1 163,9 166,5 4,5

Innpressingstilkobling for stålrør- og gjengerørkvalitet – rørtype L 1

Artikelnummer innpressingstilkobling
Rp ¾

For rørdi‐
mensjon

Nominell
utvendig
diameter

Utvendig diameter Veggtykkelse

EPDM FKM Tommer mm min. mm maks. mm mm

731 168 780 470 1½ 48,3 47,8 48,6 2,9

731 175 780 487 2 60,3 59,6 60,7 3,2

Røroversikt – gjengerørkvalitet

Produktinformasjon
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Artikelnummer innpressingstilkobling
Rp ¾

For rørdi‐
mensjon

Nominell
utvendig
diameter

Utvendig diameter Veggtykkelse

EPDM FKM Tommer mm min. mm maks. mm mm

731 182 780 494 2½ 76,1 75,2 76,3 3,2

731 199 780 500 3 88,9 87,9 89,4 3,6

731 205 780 517 4 114,3 113,0 114,9 4,0

Innpressingstilkobling for stålrør- og gjengerørkvalitet – rørtype L 2

Artikelnummer innpressingstilkobling
Rp ¾

For rørdi‐
mensjon

Nominell
utvendig
diameter

Utvendig diameter Veggtykkelse

EPDM FKM Tommer mm min. mm maks. mm mm

731 168 780 470 1½ 48,3 47,8 48,4 2,9

731 175 780 487 2 60,3 59,6 60,2 2,9

731 182 780 494 2½ 76,1 75,2 76,0 3,2

731 199 780 500 3 88,9 87,9 88,7 3,2

731 205 780 517 4 114,3 113,0 113,9 3,6

Standardene skiller mellom rørserie 1, 2 og 3. De anbefaler at man
bruker installasjonsrør i rørserie 1, da rørene i rørserie 2 og 3 ikke er til‐
gjengelige eller de er kun tilgjengelig i begrenset omfang, se Ä «Regel‐
verk fra avsnittet: Rør» på side 6.

Innpressingstilkobling for stålrør- og rørkvalitet – rørserie 1

Artikelnummer innpressingstil‐
kobling Rp ¾

For rør‐
dimen‐

sjon

Nominell
utvendig
diameter

Utvendig diameter Veggtykkelse

EPDM FKM Tommer mm min. mm maks. mm min. mm maks. mm

731 168 780 470 1½ 48,3 47,8 48,8 2,3 4,0

731 175 780 487 2 60,3 59,7 60,9 2,3 4,5

731 182 780 494 2½ 76,1 75,3 76,9 2,6 4,5

731 199 780 500 3 88,9 88,0 89,8 2,6 5,0

731 205 780 517 4 114,3 113,2 115,4 2,6 5,4

731 212 780 524 5 139,7 138,3 141,1 2,9 5,4

731 229 780 531 6 168,3 166,6 170,0 2,9 5,4

Røroversikt – rørkvalitet

Produktinformasjon
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2.3.4 Merking på komponenter

Megapress-innpressingstilkoblingen (EPDM-tetningselement) er markert
med et svart punkt, og Megapress S-innpressingstilkoblingen (FKM-tet‐
ningselement) er markert med et hvitt punkt. Punktet merker SC-Contur,
hvor prøvemedium trer ut hvis en forbindelse ved forglemmelse ikke er
blitt presset.

Den svarte firkanten angir at systemet ikke er egnet for drikkevann.

På innpressingstilkoblingen er det en markering (1). Markeringen brukes
til å kontrollere flukten av markeringsstreken og innpressingstilkob‐
lingen.

På innpressingstilkoblingen er nominell utvendig diameter angitt i
tommer og mm.

2.4 Tilbehørs- og reservedeler
Det finnes ulike typer tilbehørs- og reservedeler som passer til verktøy‐
settet:

Firkant «Ikke for drikkevann»

Innpressingstilkoblinger

Fig. 3: Megapress-innpressingstilkob‐
ling

Fig. 4: Megapress S-innpressingstilkob‐
ling

Produktinformasjon
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Den utvendige diameteren til hullsagen er 27 mm.

Viega anbefaler å bruke følgende reservehullsager (utvendig diameter
27 mm):

n Viega artikkel 731 151
n likeverdig Ridgid-artikkel

Slitte hullsager skal ikke brukes. Hvis borehullet ikke er rundt eller er for
lite, kan ikke innpressingstilkoblingen lenger monteres.

Hullsagen og boreanordningen er justert i henhold til hve‐
randre. Ved bruk av andre hullsager kan tettheten ikke
garanteres.

Senterboret har en diameter på 6 mm, en lengde på 93 mm, og er flatet
ut på spennflaten. Denne avflatingen gjør at senterboret blir riktig festet.

Viega anbefaler å bruke Viega senterboret (artikkel 734 688). Alternativt
kan også standard HSS-bor (6 mm x 93 mm) med avflatet spennflate,
se også Ä «Regelverk fra avsnittet: Tilbehør- og reservedeler» på side 6.

For bruk med boremaskiner uten SDS-plus-chuck kan SDS-plus-hol‐
deren på boreanordningen byttes ut med adapteren for sekskanthol‐
deren (artikkel 735 753). Sekskantolderen trenger en chuck på 13 mm.

Hullsag

Senterbor

Adapter sekskantholder

Produktinformasjon
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3 Håndtering

3.1 Sikkerhetsmerknader

n vær oppmerksom på de gjeldende forskriftene for ulyk‐
kesforebygging ved alle typer arbeid.

n bruk vernebriller og egnede vernehansker.

Overhold varsel- og påbudsskiltene som er anbrakt på boreanord‐
ningen:

Generell advarsel
Advarer mot mulige personskader.

Se bruksanvisningen&#x2029;Før igangsetting må bruksan‐
visningen og sikkerhetsinstruksjonene leses grundig.

Bruk hodebeskyttelse&#x2029;Viega det anbefales å bruke
egnet hodebeskyttelse ved arbeider som er merket med
dette symbolet.

Bruk øyebeskyttelse&#x2029;Viega det anbefales å bruke
vernebriller ved arbeider som er merket med dette sym‐
bolet.

▶ Verktøyene må transporteres i den medfølgende kofferten, for å
unngå skader eller at de går tapt.

▶ Kofferten og verktøyene skal lagres på et tørt og rent sted.

▶ Før hver bruk må man kontrollere at verktøyet fungerer som det
skal, og at det kan beveges lett.

n ikke bruk skadde deler.
n bruk kun uskadde originaldeler til systemet.

Påbudsskilt

Transport og lagring

Sikkerhet ved boring

Håndtering
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▶ Hvis verktøy eller enkelte komponenter faller ned, kan de bli skadd.

n ikke bruk maskiner som har falt ned. de må byttes ut eller sendes
inn til en servicepartner til kontroll.

▶ Før boring må rørledningene tømmes fullstendig, og de må gjøres
trykkløse.

▶ Vær oppmerksom på minsteavstandene for verktøyene, Ä Kapittel
3.2.1 «Plassbehov og avstander» på side 17.

▶ Det dannes spon ved boring. Bruk alltid egnede vernebriller.

▶ Hullsagen, senterboret og borekjernen kan bli svært varme.

n la delene kjøles ned etter at boringen er ferdig.
n bruk egnede vernehansker til demontering av delene.
n ikke legg varme deler på brennbare materialer.

▶ Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen til
boremaskinen og sugeinnretningen.

▶ Følg instruksjonene om vedlikehold, reparasjoner og pleie.

▶ Vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av serviceinstanser
som er autorisert av Viega.

3.2 Monteringsinformasjoner
3.2.1 Plassbehov og avstander

FORSIKTIG! 
Fare for personskader på grunn av utilstrek‐
kelig avstand
Hvis de nødvendige minsteavstandene ikke overholdes
ved montering av innpressingstilkoblingen, kan det oppstå
personskader og skader på andre komponenter.

Etter montering av innpressingstilkoblingen må den ikke belastes ter‐
misk, f.eks. på grunn av sveisearbeid, over den maksimale tillatte drifts‐
temperaturen. Hvis rørledningen skal monteres i ettertid, skal ikke inn‐
pressingstilkoblingen ligge i bøyeområdet. En minsteavstand på 0,5
ganger rørets utvendige diameter til bøyeområdet må overholdes.

Viega anbefaler å kontrollere plassforholdene før hver boring.

Minsteavstanden finner du i tabellen i det respektive avsnittet.

I området rundt hullet skal det ikke befinne seg noen pres‐
skoblinger, hylser etc., for at man skal kunne montere
posisjoneringshjelpen og boreanordningen riktig.

Overhold en avstand på 50 mm.

Vedlikehold

Håndtering
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Arbeidsområdet A avhenger av boremaskinen som brukes. Området A
dannes av lengden til boremaskinen i tillegg til lengden på boreanord‐
ningen (170 mm).

Arbeidsområdet B er lengden til pressmaskinen (inkl. 20 mm arbeidsvei)
med innpressingsverktøy og innpressingstilkobling.

Pressmaskin Arbeidsområde B
i mm

Type 2 590

PT3 H/EH 620

PT3 AH 500

Pressgun 4B/4E 530

Pressgun 5 480

Overhold minsteavstanden c, d og e for monteringen av boreinnret‐
ningen og posisjoneringshjelpen.

Dimensjon
i tommer

Minsteavstand
c &#x2029;i mm

Minsteavstand
d&#x2029;i mm

Minsteavstand
e&#x2029;i mm

1½ 30 110 30

2 30 110 30

2½ 30 110 30

3 35 110 35

4 40 110 40

5 45 120 45

6 55 145 55

Dimensjon i tommer M i mm

1½

70

2

2½

3

4

5

6

Minsteavstander for boremaskiner, pressmaskiner og posisjoneringshjelp

Minsteavstaqnder mellom innpressingstilkoblinger langsgående til røraksen

Håndtering

Verktøysett innpressingstilkobling, PT2 18



Hvis innpressingstilkoblingene monteres nærme hverandre, må min‐
steavstandene overholdes. Overholdelse av minsteavstandene gjør det
mulig å bruke posisjoneringshjelpen på riktig måte.

Først skal alle hullene bores, deretter skal innpressingstilkoblingen mon‐
teres. Ellers kan spennkjedet ikke festes ordentlig.

For å kunne montere innpressingstilkoblingene riktig, må
du overholde de oppgitte minsteavstandene. Ved bruk av
termomtere o.l. kan det være nødvendig med andre min‐
steavstander. Kontroller minsteavstandene på forhånd.

Minsteavstanden N refererer til vinkelen til innpressingstilkoblingene til
hverandre. Informasjon om vinkel er oppgitt i tabellen i grader.

Dimensjon i tommer N i ° Symbol

1½

180°2

2½

3

90°
4

5

6

Z-målene finner du på de tilsvarende produktsidene i online-katalogen.

3.2.2 Nødvendig verktøy

Man trenger følgende verktøy for å opprette en innpressingstilkobling:

n boremaskin/-hammer
n pressmaskin
n sugeanordning, f.eks. industristøvsuger
n markeringspenn
n ring- eller fastnøkkel 27 mm
n ring- eller fastnøkkel 32 mm
n Skrutrekker
n Stålbørste
n slipepapir (korning 180)
n ev. rørtang

Minsteavstander mellom innpressingstilkoblinger tverrgående til røraksen

Z-mål

Håndtering
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Bruk vanlige boremaskiner/-hammere for boranordningen. Viega anbe‐
faler å bruke maskiner med høy ytelse. Ved bruk av en batteridreven
skrutrekker er boretiden blitt sterkt forlenget.

Boremaskiner/-hammere blir heretter kul kalt boremaskin.

Boremaskinen må ha minst følgende spesifikasjoner:

n effekt: ≥ 600 Watt
n boreturtall maks: 1200 U/min
n chuck: SDS-plus eller sekskantholder
n utkoblingsbar slagfunksjon
n sklikobling

MERKNAD! 
Utføre hull
Feil maskininnstillinger fører til unøyaktige hull.

n slagfunksjonen til boremaskinen må slås av.
n bruk kun feilfrie boremaskiner som beveges jevnt og

godt.
n vær oppmerksom på riktig turtall for boremaskinen, slik

at borekronens levetid opprettholdes.

Viega anbefaler å bruke Viega pressmaskiner til montering av Mega‐
press/Megapress S innpressingstilkoblingen.

Anbefalte Viega pressmaskiner:

n Pressgun 5
n Pressgun 4E/4B
n Type PT3-AH
n type PT3-H/EH
n type 2

Pressmaskiner som ikke er egnet:

n type 1
n Picco
n Pressgun Picco

Ved pressing med en Pressgun 5 kan det skje at
maskinen har avsluttet pressingen, men innpressingsverk‐
tøyet kan ennå ikke løsnes. Hvis dette skjer, må du starte
en pressing til.

Det oppstår spon under boring. Ved tilkobling av en sugeinnretning på
boreinnretningen kan sponen som oppstår i rørledningen under boring,
reduseres til et minimum.

Boremaskin/-hammer

Pressmaskin

Sugeinnretning

Håndtering
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Rørlednignene må være trykkløse og fullstendig tomme, slik at også
restmengder ikke lenger kan suges opp.

MERKNAD! 
Obs – brannfare!
Varm spon kan føre til skader på sugeinnretninen eller
nærliggende områder.

n fjern brennbare deler, slik som støvposer, fra sugeinn‐
retningen.

n følg informasjonen fra produsenten av sugeinnret‐
ningen.

For å kunne suge opp sponen må sugeinnretningen ha minst følgende
spesifikasjoner:

n type: instrustristøvsuger
n effekt: ≥ 1200 Watt
n luftmengde: ≥ 50 l/s
n vakuum: ≥ 200 hPa (200 mbar)
n dysestørrelse på tilkoblingen: 35 mm
n for andre tilkoblingsstørrelser kan vanlige adaptere på 35 mm brukes

3.3 Montering

Rørledninger utvider seg på grunn av temperaturforskjeller. Hvis inn‐
pressingstilkoblingen brukes til en nedovergående rørledning (f.eks.
radiatortilkobling), må man ved valg av boreposisjon være oppmerksom
på at det på grunn av lengdeekspansjon av utløps- og gjennomgangs‐
rødledninger kun skal oppstå lav spenning på innpressingstilkoblingen.
Den maksimalt tillatte lengdeekspansjonen for gjennomgangsførled‐
ningen er ±10 mm.

Hvis større lengdeekspansjoner ikke kan utelukkes, må tilsvarende
ekspansjonsutjevninger samt fikserings- og glidepunkter settes i hen‐
hold til vanlige tekniske regler.

Generell merknad om lengdeekspasjon av rørledningene

Håndtering
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3.3.1 Forberede rør

n monteringsflaten til innpressingstilkoblingen er minst 50 mm (B).
n borehullet befinner seg midt på monteringsflaten.
n diameteren til borehullet er 27 mm (A).

Sterke ujevnheter på røret kan føre til at innpressingstilkoblingen er
utett.

Ujevnheter kan f.eks. oppstå på grunn av følgende faktorer:

n utilstrekkelig glattede utvendige sveisesømmer på røret
n manuelt påført lakk
n ved galvaniserte rør:

hevelser i sinkbelegget

Innpressingstilkoblingen skal helst ikke posisjoneres på sveisesømmen.
Hvis dette ikke kan hindres, må sveisesømmen jevnes ut på rørbøyen.
Pressing på fordypninger i sveisesømmen er ikke tillatt.

n røret er fritt for spor, rust, skader etc.
n rørets overflate har ingen ujevnheter, slik som utpregede rørmer‐

kinger.
ved ujevnheter må området til tetningsflaten for innpressingstilkob‐
lingen bearbeides, slik at det oppstår en glatt og jevn overflate. Viega
anbefaler å først fjerne grovt smuss, slik som knusk, med en stål‐
børste og deretter slipe det med sandpapir (korning 180).

n for hullet må røret ha en minste veggtykkelse, se Ä Kapittel 2.3.3
«Kompatible rør» på side 11.

n rørveggen skal ikke være skadd eller svekket i området rundt hullet
(f.eks. på grunn av korrosjon innvendig eller utvendig).

n i området rundt hullet skal det ikke befinne seg noen presskoblinger,
klemmer, etc. boreinnretningen må kunne monteres riktig.

n manuelt påført lakk er blitt fjernet med en stålbørste.

Krav til kontaktflaten til profiltetningen

Årsaker til ujevnheter på røret

Forutsetninger for tettheten til innpressingstilkoblingen

Håndtering
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3.3.2 Opprette borehull

FORSIKTIG! 
Fare for skade grunnet metallspon og maskiner som faller
ned.

n bruk vernebriller.
n bruk vernehansker.

Spon i rørledningen
Det dannes spon ved boring. Ved tilkobling av en
sugeinnretning på boreinnretningen kan sponen som opp‐
står i rørledningen under boring, reduseres til et minimum.

Senterbor
n ikke bor uten senterbor.
n ikke bruk slitte senterbor.
n ikke slip senterboret.

Riktig oppretting av et borehul er viktig for montering av
innpressingstilkoblingen og senere riktig drift.

Viega anbefaler å bruke verktøysett artikkel 731 243.

n ved oppretting av borehullet uten å bruke verktøysettet (f.eks. ved
bruk av en stående boremaskin) må det loddrette borehullet ha en
utvendig diameter på 27 mm ± 0,75 mm.

n rørledningsavsnittet er trykkløst og tømt før hullet utføres.
n før borehullet opprettes må følgende kapittel følges: Ä Kapittel 3.2.1

«Plassbehov og avstander» på side 17 og Ä Kapittel 3.3.1 «Forbe‐
rede rør» på side 22.

Forutsetninger

Håndtering
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Monteringstrinnene må følges i den beskrevne rekkefølgen.

▶ Rengjør boreområdet før merkingen.

▶ Tegn på borehullets midtre punkt i ønsket posisjon.

▶ Tegn på markeringsstrekene.

Markeringsstrekene på merkes slik at de er lengre enn innpressing‐
stilkoblingen. Markeringsstrekene gjør det enklere med justeringen
senere.

På boreinnretningen og innpressingstilkoblingen befinner det seg
fresinger. Ved monteringen må markeringsstreken stemme overens
med fresingene på røret.

INFO! Hvis flere innpressingstilkoblinger monteres langs
røraksen (under hverandre eller ved siden av hverandre), må
markeringsstreken gå over den første og siste innpressing‐
stilkoblingen. 

▶ Skru spennmutteren mot venstre til anslag.

Merke opp borehull

Feste boreinnretning

Håndtering
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▶ Legg spennkjedet rundt røret slik at det ligger jevnt på røret.

Monter boreinnretningen med sugetilkoblingen pekende nedover.

MERKNAD! Ved vannrettet rørledningen fører du spenn‐
kjedet over røret ovenfra. 

▶ Legg boltene til det nærmeste kjedeleddet i bolteholderen til
boreinnretningen.

MERKNAD! Legg bolten fullstendig inn i boltholderen. Feil
posisjonering av bolten kan føre til skader eller økt slitasje. 

▶ Juster boreinnretningen langs den respektive røraksen.

For å justere setter du den ytre fresingen på boreinnretningen og
markeringsstrekene på røret ovenfor hverandre.

▶ Borehullets midtpunkt, som er merket på røret, må justeres i midten
ved hjelp av de freste markeringen.

▶ Trekk til spennmuteren for hånd til anslag.

INFO! Ikke over- eller underspenn spennkjedet. En ikke-pas‐
sende spenning kan føre til skader. 

▶ Trekk til spennmutteren med en ring- eller fastnøkkel (27 mm) til den
sitter godt fast (maksimalt 10 Nm).

Håndtering
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▶ Skyv sugetilkoblingen inn i holderen på boreinnretningen.

▶ Kontroller om hullsagen og senterboret har skader, slitasje og riktig
høydeavstand mellom hullsag og senterbor (2 mm).

Delene må byttes ut ved behov.

▶ Kontroller at senterboret sitter godt festet, og trekk til ved behov.

INFO! 

n bruk kun deler uten feil. 
n under boring må du ikke bruke smøremidler og oljer

(f.eks. skjæreolje). smørestoff og olje kan skade profiltet‐
ningsringen på innpressingstilkoblingen. 

▶ Sett boranordningen inn i boremaskinen (SDS-plus) eller
spenn inn boranordningen med sekskantadapteren inn i chucken.

Forberede verktøy

Håndtering
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▶ Slå av slagfunksjonen.

▶ Still inn høyregående løp.

MERKNAD! Ikke slå på boremaskinen ennå. 

▶ Skyv føringsboltene til boranordningen inn i føringen til boreinnret‐
ningen.

▶ Skyv boranordningen med lite kraft inn i boreinnretningen til anslag.

Ved innskyving må boranordningen eller hullsagen ikke kantes.

▶ Slå på sugeinnretningen.

▶ Slå på boremaskinen.

▶ Utfør boringen komplett i én prosess.

Utøv litt trykk under boringen.

Opprette hull

Håndtering
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INFO! For å øke levetiden til hullsagen må sponen føres av fra
en rørveggstyrke på ≥ 3 mm. 

▶ Trekk boremaskinen ut av borehullet under boringen i regelmessig
avstander ca. 3–4 mm.

Sponen blir ført bort og hullsagen nedkjølt når man trekker ut bore‐
maskinen.

FORSIKTIG! 
Fare for personskade og fare for tenning av brennbare
materialer grunnet varm hullsag eller varmt senterbor.

La hullsagen og senterboret kjøles ned.

▶ Avslutt boringen først når

n rørveggen er fullstendig gjennomboret eller
n anslaget i boreinnretningen er nådd

▶ Hvis boranordningen ikke roterer lenger, må du fjerne boremaskinen
med boranordningen.

▶ Trekk av sugeslangen og sug ut boreinnretningen forfra.

▶ Slå av sugeinnretningen og legg den til side.

Avslutte boring

Håndtering
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▶ Demonter boreinnretningen.

Hullsagen med senterboret er konstruert slik at borekjernen ideelt sett
blir værende i hullsagen.

FORSIKTIG!  Fare for personskade ved at borekjernen sklir
vekk eller er varm. 

n la hullsagen og senterboret kjøles ned. 

▶ Fjern borekjernen fra hullsagen med en skrutrekker og en vannpum‐
petang.

FORSIKTIG! Fare for personskader! Ikke grip inn i borehullet. 

▶ For å fjerne grovt smuss (f.eks. knusk) rengjør du røroverflaten rundt
borehullet med en stålbørste.

Avsluttende arbeider

Håndtering
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▶ Knekk av eller avgrad gjenværende grader med sandpapir (kor‐
ning 180).

Kontaktflaten for profiltetningen til innpressingstilkoblingen skal ikke
ripes opp av sandpapiret.

INFO! Ikke fil borehullet. En avstående grad kan føre til at
innpressingstilkoblingen ikke kan settes dypt nok inn i røret,
eller profiltetningen kan bli skadd. Fjern eventuelt påført olje
fullstendig. 

▶ Fjern eventuelt påførte kjøle- eller smøremidler.

3.3.3 Montere innpressingstilkobling med innpressingsverktøy
▶ Drei innpressingsdoret ut av innpressingsverktøyet.

MERKNAD! Velg passende innpressingstilkobling for den
eksisterende rørdimensjonen. Vær oppmerksom på merkingen
på innpressingstilkoblingen. 

▶ Sett innpressingstilkoblingen på innpressingsverktøyet.

Nøkkelflatne må ligge på innpressingsverktøyet: Profiltetningsringen
til innpressingstilkoblingen må peke mot røret.

Håndtering
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▶ Drei innpressingsdoret for hånd inn i innpressingsverktøyet til
anslag.

MERKNAD! Hvis dette ikke gjøres riktig, kan innpres‐
singsdoret rives over eller pressingen blir ikke korrekt
utført. 

▶ Kontroller at profiltetningsringen sitter riktig, er ren og hel.

FORSIKTIG! 
Fare for klemming!

n ta tak i posisjoneringshjelpen slik at fingrene ikke kan
bli klemt.

▶ Legg posisjoneringshjelpen rundt røret.

MERKNAD! Hvis innpressingstilkoblingen skal monteres
på siden på installasjonsrøret, skal den lukkede siden på
posisjoneringshjelpen ikke peke mot veggen i montert til‐
stand. Feil montering av posisjoneringshjelpen kan føre til
klemming ved demontering. 

▶ Sett innpressingstilkoblingen inn i borehullet.

Til orientering lar du markeringen på innpressingstilkoblingen
stemme overens med markeringsstreken på røret.

MERKNAD! Du må velge passende posisjoneringshjelp og
passende innpressingstilkoblingen for den eksisterende rør‐
dimensjonen. Vær oppmerksom på merkingen på posisjone‐
ringshjelpen og innpressingstilkoblingen. 

▶ Før utsparingen for nøkkelflaten til innpressingstilkoblingen ved å
bruke en svingbevegelse.

MERKNAD! Hvis du ikke kan montere posisjonerings‐
hjelpen ordentlig, kan posisjoneringshjelpen også roteres
180°. 

Montering posisjoneringshjelp

Håndtering
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▶ Roter posisjoneringshjelpen helt til den ligger fullstendig på innpres‐
singstilkoblingen og på røret.

For riktig posisjon av innpressingstilkoblingen må følgende punkter
være oppfylt:

n innpressingstilkoblingen ligger fullstendig på røret.
n innpressingstilkoblingen befinner seg i endeposisjonen til utspa‐

ringen (til anslag) til posisjoneringshjelpen.
n posisjoneringsmarkeringen til innpressingstilkoblingen og marke‐

ringsstreken på røret er i flukt. da må posisjoneringshjelpen ligge
på røret.

▶ Trekk ut holdebolten til pressmaskinen.

▶ Skyv pressmaskinen over innpressingsverktøyet til anslag.

▶ Skyv inn holdebolten.

MERKNAD! Innpressingstilkoblingen og posisjonerings‐
hjelpen må ligge komplett og fullstendig på rørveggen. 

Presse inn innpressingstilkoblingen

Håndtering
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FORSIKTIG! Fare for klemming! 

n hold pressmaskinen fast kun i håndtaket.  

INFO! Da maskinen går 20 mm bakover, skal den ikke kiles
fast, se Ä Kapittel 3.2.1 «Plassbehov og avstander» på side 17
for info om dette. 

▶ Slå på pressmaskinen.

▶ Hold pressmaskinen rett vinklet mot røraksen, og vær da opp‐
merksom på tilbakefjæringen til posisjoneringshjelpen. Posisjone‐
ringshjelpen muliggjør en merkbar tilbakemelding når pressma‐
skinen ikke befinner seg i området til det loddrette punktet.
Ikke la pressmaskinen bli hengende i posisjoneringshjelpen.

▶ Utfør pressingen fullstendig og i én prosess.

MERKNAD! Ved pressing med en Pressgun 5 kan det skje
at maskinen har avsluttet pressingen, men innpressings‐
verktøyet kan ennå ikke løsnes. Hvis dette skjer, må du
starte en pressing til. 

▶ Trekk ut pressmaskinen med innpressingsverktøy etter pressingen.

FORSIKTIG! Fare for klemming eller brudte verktøy! 

n ikke utfør en tompressing uten innpressingstilkobling.
innpressingstilkoblingen skal kun presses i røret. 

▶ Fjern innpressingsverktøyet fra maskinen.

Håndtering
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FORSIKTIG! Fare for klemming! 

n ta tak i posisjoneringshjelpen slik at fingrene ikke kan bli
klemt. 

▶ Fjern posisjoneringshjelpen fra røret. Trekk lett i håndtaket når den
fjernes.

▷ Innpressingstilkoblingen er montert og kan nå brukes.

Senere justering av innpressingstilkoblingenen er ikke til‐
latt.

Når du skrur inn en utvendig gjenge inn i innpressingstil‐
koblingen, må du holde mot på nøkkelflaten med et egnet
verktøy (f.eks. fastnøkkel 32 mm eller rørtang).

Etter at installasjonen er ferdig, må det utføres en lekka‐
sjetest, Ä Kapittel 3.4.1 «Lekkasjetest» på side 35.

3.3.4 Montere reduksjonsstykke
Med reduksjonsstykket (artikkel 731 236 med EPDM-tetningselement)
kan det reduseres til en innvendig gjenge Rp½.

▶ Kontroller tetningsflaten til innpressingstilkoblingen og reduksjons‐
stykket med tanke på skader og tilsmussing.

INFO! Ikke bruk ytterligere tetningsmiddel. 

▶ Skru fast reduksjonsstykket for hånd.

Håndtering
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▶ Trekk godt til reduksjonsstykket.

Ved tiltrekking med egnet verktøy (f.eks. fastnøkkel 32 mm eller rør‐
tang) må du holde mot på innpressingstilkoblingen, og ikke drei inn‐
pressingstilkoblingen når du gjør dette.
Markeringene på røret og innpressingstilkoblingen må stemme
overens.

3.3.5 Ytterligere bruksområder for innpressingstilkoblingen
Rp-gjengen kan brukes til installasjon av termometere, temperatursen‐
sorer, manometere eller dreneringer. I tillegg har man mulighet til å
koble til rørledning f.eks. for senere tilkobling av radiatorer.

▶ For overgang til rørledninger må et forstykke (f.eks. Megapress
modell 4211 eller Megapress S modell 4311) brukes.

Rørendene skal ikke skrus direkte inn i innpressingstilkoblingen.

Viega anbefaler å bruke Viega rørledningssystemer til dette.

MERKNAD! 
Hvis en senere justering av den tilkoblede rørledningen er
nødvendig, skal du kun justere rørledningen. Innpressing‐
stilkoblingen skal ikke belastes mekanisk av justeringen
verken i kort tid eller permanent.

3.4 Igangsetting
3.4.1 Lekkasjetest

Før igangkjøring må installatøren gjennomføre en lekkasjetest (belast‐
nings- og lekkasjetest).

Denne testen gjennomføres på det ferdigstilte, men fortsatt ikke tildekte
anlegget.

Med utgangspunkt i bestemmelsene for drikkevannsinstallasjoner må
gjeldende retningslinjer følges, se Ä «Regelverk fra avsnittet: Lekkasje‐
test» på side 7.

Gjennomfør lekkasjetesten også for ikke-drikkevannsinstallasjoner i
henhold til disse reglene.

Resultatet skal dokumenteres.

Håndtering
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For å unngå korrosjon må anlegget forbli fullstendig fylt.

Overhold kravene til fylle- og suppleringsvann i henhold til
gjeldende retningslinjer, se Ä «Regelverk fra avsnittet:
Lekkasjetest» på side 7.

Etter lekkasjetesten må anlegget spyles iht. gjeldende retningslinjer, se
også Ä «Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest» på side 7.

3.5 Stell og vedlikehold
3.5.1 Rengjøring

For å sikre kontinuerlig, riktig drift må verktøyet rengjøres regelmessig.

Rengjøringsmiddel

n ren bomullsklut
n vedlikeholdsolje (artikkel 667 924)

Ikke bruk silikonolje.

▶ Påfør vedlikeholdsoljen med kluten på innsiden og utsiden av
boreinnretningen.

Spyle anlegget

Boreinnretning inkl. spennkjede

Håndtering
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▶ Påfør vedlikeholdsoljen med kluten på lageret og hullsagen utenfra.

3.5.2 Vedlikeholdsintervaller
Funksjonssikkerheten avhenger i første linje av driftssikkerheten til de
enkelte verktøyene. Verktøyene utsettes for naturlig slitasje. Av denne
grunn må det utføres et regelmessig vedlikehold av verktøyene.

Hullsagen og senterboret må byttes ut av brukeren ved første tegn på
slitasje. Ved riktig bruk kan Viega-komponentene oppnå følgende antall
boringer:

Hullsag Ved hovedsakelig bruk av rør med minimal veggtykkelse på
2,3 mm

ca. 100 boringer

Hullsag Ved hovedsakelig bruk på rør med maksimal veggtykkelse på
5,4 mm

ca. 30 boringer

Senterbor  ca. 80 boringer

Vedlikehold og reparasjon av verktøyet skal kun utføres av
servicepartnere som er autorisert av Viega.

Komponentene må vedlikeholdes annethvert år.

Posisjoneringshjelpen er vedlikeholdsfri. Hvis funksjonen ikke lenger er
god nok eller ved skade må den byttes ut.

Boranordning inkl. hullsag

Hullsag og senterbor

Boreinnretning, boranordning, innpressingsverktøy

Posisjoneringshjelp

Håndtering
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3.5.3 Bytte ut hullsag

Ved følgende tegn må hullsagen byttes ut:

n når boreeffekten reduseres (f.eks. når man må bruke mer kraft under
boring)

n når tennene er skadde eller sterkt slitte

FORSIKTIG! 
Fare for personskade grunnet varm og skarp hullsag.

n bruk eventuelt egnede vernehansker. 
n la først hullsagen kjøles ned. 

▶ Løsne hullsagen fra boranordningen med en rørtang, og ta den av.

For å ikke skade boranordningen må du holde mot med en fast‐
nøkkel 14 mm.

▶ Ta av hullsagen.

▶ Smør fingjengen til boranordningen ved hvert bytte. Smøremiddelet
gjør at boraordningen kan løsnes bedre.

Smøremidler med MoS2- eller grafittandeler er egnet. Hvis gjengen
er skadd, må ikke boranordningen eller hullsagen brukes videre.

Håndtering
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▶ Monter den nye hullsagen og trekk til for hånd, til anslag.

Ikke sett hullsagen skjevt på når den dreies inn.

▷ Ved neste boring dreies adapteren fast på egen hånd.

3.5.4 Bytte ut senterboret
Bytt ut senterboret ved første tegn på slitasje.

FORSIKTIG! 
Fare for personskade grunnet varm og skarp hullsag.

n bruk eventuelt egnede vernehansker. 
n la først hullsagen kjøles ned. 

▶ Løsne festeskruen til senterboret med en umbrakonøkkel (4 mm).

▶ Fjern senterboret.

▶ Skyv det nye senterboret inn i boranordningen helt til den stikker
2 mm ut av hullsagen.

Drei senterboret så langt om dets egen akse at det avflatede
området ligger nøyaktig på festeskruen.

Håndtering
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▶ For å forhindre at senterboret dreies med under boringen må feste‐
skruen trekkes godt til med umbrakonøkkelen.

3.5.5 Bytte ut holderen for boremaskinen
Boranordningen er utstyrt med en SDS-plus-holder. For boremaskiner
uten SDS-plus-holderen er det mulig å bytte ut SDS-plus-holderen med
en sekskantholder (artikkel 735 753).

▶ Løsne adapteren på boranordningen med en fastnøkkel 17 mm.

For å ikke skade boranordningen må du holde mot med en fast‐
nøkkel 14 mm.

▶ Fjern adapteren.

Håndtering
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▶ Smør fingjengen til adapteren ved hvert bytte. Dette gjør at adap‐
teren kan løsnes bedre senere.

Smøremidler med MoS2- eller grafittandeler er egnet. Ikke bruk
adapteren videre hvis gjengen er skadd.

▶ Drei inn adapteren og trekk til for hånd, til anslag. Når den dreies
inn, må du passe på at adapteren ikke settes på skjevt. Ved neste
boring dreies adapteren på plass av seg selv.

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.

Håndtering
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