
NETBEHEER Montage stappen Renovatie koppeling 

MI-1132* toe te passen  op  blank-staal, geel of zwart PE beklede stalen buis
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Eind situatie

- Bepaal de diameter en type buis.

controleer of de diameter voldoet aan:

Type buis Te gebruiken buis afmeting *

3/4" buis, staal PE bekleed (geel) : ø30,0 mm tot ø31,4mm  

1" buis, blank staal : ø32,5 mm tot ø33,9mm  

1" buis, PE bekleed (zwart) : ø35,8 mm tot ø37,2mm

1" buis, PE bekleed (geel) : ø36.8 mm tot ø38,2mm

5/4" buis, blank staal : ø41,3 mm tot ø42,7mm  

5/4"  buis, PE bekleed (geel) : ø45,5 mm tot ø46,9mm **

- Bij een afwijkende diameter kalibreren volgens de instructies van de Netbeheerder.

*Genoemde maten bij de Pe beklede buis zijn inclusief de Pe bekleding.

** Voorzijde Pe bekledebuis strippen tot op blanke buis over een lengte van 22mm, de overblijvende

diameter mag maximaal ø43,3mm wezen.

Benodigd

Renovatie koppeling

-Een van de volgende montage instructies:

- MI-1133: Staal PE bekleed 

- MI-1150: Staal of staal PE bekleed

- MI-1161: Staal PE bekleed (onder de gevel)

-Zuurvrije vaseline: Art.no. 36200

-Een van de volgende renovatie koppelingen:

- 3/4” buis, staal PE bekleed (geel) :Art.no. 46816  

- 1”  buis, blank staal :Art.no. 46901 

- 1"  buis, staal PE bekleed (zwart) :Art.no. 46683

- 1"  buis, staal PE bekleed (geel)   :Art.no. 46750 

- 5/4” buis, blank staal   :Art.no. 46817  

- 5/4" buis, staal PE bekl.(geel, zwart)  :Art.no. 46818

Voor het plaatsen van koppeling moeten eerst de volgende handelingen worden verricht:

Pe beklede buis

- Bij beklede stalen buizen visuele controle op:

Beschadigingen, bij beschadigingen zoals groeven, scheuren en/of butsen de Renovatie koppeling

niet monteren.

-Of de bekleding goed aan de buis hecht en niet los zit, vooral daar waar de koppeling

geplaatst wordt. Renovatie koppeling mag niet gemonteerd worden als de bekleding los zit.

Blank stalen buis

- Bij blank stalen buizen visuele controle op:

Beschadigingen, bij beschadigingen zoals groeven, scheuren en/of butsen de Renovatie koppeling

niet monteren

- Corrosievorming. De Renovatie koppeling mag niet worden gemonteerd op een buis met putcorrosie

- Als de koppeling niet gemonteerd kan worden, moet worden gehandeld volgens instructies van de

Netbeheerder.

- Als de verbinding niet gasdicht is, de Renovatie koppeling van de leiding demonteren en een nieuwe

Renovatie koppeling monteren. De Renovatie koppeling niet uit elkaar halen.

Sleutel voor moer

Art.no. 43224

Sleutel voor huis

Art.no. 46881

Afpersgereedschap

3/4"  Art.no. 46271

1"  Art.no. 43241

5/4"  Art.no. 46655
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en voorkant koppeling

- Met bijbehorende sleutels de moer op het huis vast 

aandraaien
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instructies
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- Buis inkorten, ontbramen en afschuinen volgens een van de 

hierboven genoemde montage instructies.

- Markeer de insteekdiepte op de buis met de volgende afmetingen:

3/4" buis :insteekdiepte 75 mm  0/+2mm

1" buis :insteekdiepte 81 mm  0/+2mm

5/4" buis :insteekdiepte 84 mm  0/+2mm
Merkstreep

Insteekdiepte

Sleutel moer

Sleutel huis

Afpersgereedschap

3/4"  Art.no. 46271

1"  Art.no. 43241

5/4"  Art.no. 46655
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Verplichte controle op Lekdichtheid

- Verwijder stofdop en bewaar deze op een schone plaats

- Afdichtingsvlakken van afpersgereedschap en renovatiekoppeling op vuil/vet  en beschadigingen

controleren. Verwijder vuil/vet. Beschadigingen melden bij Netbeheerder

- Afpersgereedschap inschuiven en vastzetten door spindel aan te draaien

- Testen op lekdichtheid volgens instructie van de Netbeheerder.

- Bij lekkage is de montage mislukt en dient gehandeld te worden volgens instructies van de

Netbeheerder. De Renovatie koppeling mag niet uit elkaar worden gehaald, bij lekkage een nieuwe

Renovatie koppeling toepassen.

- Stofdop terugplaatsen, tenzij direct wordt door gegaan met monteren Ontspannings element.

- Op stukken blank staal voorzieningen aanbrengen ter verkoming van roestvorming, volgens instructie

van de netbeheerder.

- Vervolg montage met een van de boven genoemde montage instructies.

Afdichtvlak

Stofdop

Afpersgereedschap

Spindel

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het product of onze handleiding dan kunt u deze doorgeven via: info@hsfbv.nl
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