
NETBEHEER Montage stappen voor het inkorten van Renovatie kopp. Koper in de Meterkast MI-1186
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Eind situatie Benodigd

Gasvoerende meterbeugel  (de gasmeter

wordt niet door HSF meegeleverd)

L

Koperen Steunhuls

Vergrendelkappen

- Voor montage van de Gevelpassage en de

Renovatie kopp. koper zie MI 1157.

- Bepaal lengte L van de koperen buis

(de buis moet waterpas uit de meterkast-

vloerplaat komen).

- Verwijder de Stofhoes.

- Verwijder de koperen Steunhuls uit de Cu-buis .

- Verwijder de kunststof Steunhuls uit de Pe-buis.

- Zaag de Cu-buis haaks en recht af.  Voorkom

beschadiging en onrondheid. Ontbraam de binnen

en buitenzijde.

- Kort de Pe-buis in, 40mm korter dan de lengte 

van de Cu-buis. Voorkom beschadiging van de

onderliggende CU-buis. Ontbraam de binnen en 

buitenzijde .

DL Beugel 

Centreerplug

Kunststoffen Steunhuls

Cu-buis

Pe-buis

Stofhoes

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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1 2

Eind situatie Benodigd

Gasvoerende meterbeugel  (de gasmeter

wordt niet door HSF meegeleverd)

- Monteer de Vergrendelkap.

- Monteer de Centreerplug in de Mantelbuis.

- Controleer de lekdichtheid, werk volgens de

procedure van de Netbeheerder.

L

Koperen Steunhuls

Vergrendelkappen

- Voor montage van de Gevelpassage en de

Renovatie kopp. koper zie MI 1157.

- Bepaal lengte L van de koperen buis

(de buis moet waterpas uit de meterkast-

vloerplaat komen).

- Verwijder de Stofhoes.

- Verwijder de koperen Steunhuls uit de Cu-buis .

- Verwijder de kunststof Steunhuls uit de Pe-buis.

- Zaag de Cu-buis haaks en recht af.  Voorkom

beschadiging en onrondheid. Ontbraam de binnen

en buitenzijde.

- Kort de Pe-buis in, 40mm korter dan de lengte 

van de Cu-buis. Voorkom beschadiging van de

onderliggende CU-buis. Ontbraam de binnen en 

buitenzijde .

DL Beugel 

Centreerplug

Kunststoffen Steunhuls

- Plaats altijd de koperen Steunhuls terug in 

de Cu-buis .

- Plaats de kunststof Steunhuls in de Pe-buis.

- Monteer volgens voorschrift de Cu-buis in 

de Gaskogelkraan.

- Plaats de DL beugel met Klemblok 

(zie MI 1185)  ter hoogte van de 

kunststof Steunhuls. Indien gewenst

monteer een 2e DL beugel.

Cu-buis

Pe-buis

Stofhoes
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