Anvisning för
skyddsbrunnen Tryggve

Version 2010-12-07

Tryggve med RSK nr 709 80 55 väljs vid golvyta av
betongmassa eller klinker utan tätskikt.
Tryggve med RSK nr 709 80 57 väljs när tätskikt
används. Här ingår klämring för vattenskadesäker
anslutning av tätskikt. Se anvisning nästa sida.

Tryggve golvbrunn är tillverkad i gjutjärn, rostskyddsbehandlad
med Epoxi och levereras med korrosionssäkert innanmäte
(insats) av metall.
Insatsen är gastätt monterad vid leverans. För att stänga
golvbrunnen används medlevererad nyckel och instruktion via
skylt följes.
Öppna och stänga brunnen
Nyckel vrides medsols (höger) för stängning.
För att öppna brunnen vrides nyckeln motsols (vänster).
Rengöring
För rengöring kan insatsen tas ur genom att hela insatsen
vrids motsols (vänster), tills gängorna släpper. Efter rengöring
av brunn och insats skall insatsen återmonteras. Då gängas
insatsen motsols (höger) i brunnen.
Spänn fast insatsen ordentligt.
Golvbrunnen hålls stängd vid skyddsrumsdrift.

Silen har hål i mitten för avstängningsnyckel.
Hålet är försett med skyddsplugg. Vid
manövrering med nyckel skall pluggen
avlägsnas. Efter användandet återmonteras
proppen.

Medföljer leveransen
Nyckel, nyckelhållare, kedja, skylt och skruv
och plugg.
Nyckel skall via kedjan fästas i nyckelhållaren
på väggen vid golvbrunnen Skylten skall fästas
på väggen vid golvbrunnen.
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Tryggve
Tryggve skyddsrumsbrunn skall installeras i enlighet med
MSBs föreskrifter (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap).

Monteringsanvisning
Puruskniven

Puruskniven (För håltagning i tätskikt)
För
håltagning i plastmattor
Art namn
PURUSKNIV 75
PURUSKNIV 130
PURUSKNIV 150
PURUSKNIV 220

RSK nummer
711 35 73
711 36 05
711 35 94
711 35 97

Dim mm
75
130
150
220

Material
PP / grön
PP / blå
PP / vit
PP / rostfritt stål

PURUS
PURUS kniven
kniven
Vid
till till
Vid anslutning
anslutning av
av tätskikt
plastmatta
PURUS
PURUS golvbrunnar
golvbrunnar.

Ett
Ett lätt
lätt tryck
tryck på
på armens
armens
mitt
mitt frigör
frigör knivhållaren
knivhållaren
och
och bladet.
bladet.

Vid bladbyte
bladbyte dras
dras hållaren
hållaren
Vid
helt upp.
upp.
helt
Reservblad: Stanley
Stanley 5903
5903
Reservblad:

Placera knivens
knivens fot
fot ii
(1) Placera
brunnen

(2)
(2)Lägg
Läggut
uttätskiktet
mattn ochoch
tryck
trycktill
tillså
såatt
attfotens
fotens
tappskär
skärigenom.
igenom.
tapp

knivarmen
(3) Placera knivarmen
(det minsta
minsta
på tappen (det
hålet) och gör
urtaget
gör urtaget

Om plastmatta används
som tätskikt - värm den.

Plastmatta

(5)
plastmatta
(5)Om
Värm
plastmat!används

Läggklämringen
klämringen
(6)(6)Lägg
med texten upp.
upp. Tryck
Tryck
ovanpå.
ner silen ovanpå.

Klämring

Skruv, lim och tätningsmassa får ej
användas till Purus golvbrunnar.
SRG665

När Purus automatiska klämring används
ska man ej limma mattan till brunn.
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upp knivens
knivens fot!
fot!
(4) Ta upp

