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1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Enl. EN 14339 (DIN 3221) och DVGW W 331, är den teleskopiska brandposten med fritt flöde anpassad för dricksvatten upp till ett 
max. arbetstryck av 16 bar.

Gällande standarder, regler och bestämmelser för förebyggande åtgärder mot olyckor skall följas.

2. PRODUKTBESKRIVNING

Den helt raka öppningsarean i den teleskopiska brandposten med fritt flöde säkerställer höga flödeshastigheter. Det maximala  
flödet vid 1 bar tryckförlust är 153 m³/h.  
Avstängning sker via en mjuktätande spjällskiva med fasta ändlägen för öppet/stängt läge.  
Öppning eller stängning erfordrar 15 varv enligt EN 14399 (DIN 3221). Dock erhålls fullt flöde efter ca 10 varv, 15 varv totalt för  
undvikande av tryckslag (växel). 
Tömning utförs enligt EN 1074-6.  
Brandposten är korrosions resistent mot desinfektionsmedel tillåtna inom dricksvattenapplikationer. 
Brandpostens konstruktion tillåter höjdjustering efter installation.

Följande versioner finns tillgängliga: 
 
• Längd ök rör-mark 1.00 m - 1.30 m: teleskop längd 300 mm 
• Längd ök rör-mark 1.25 m - 1.57 m: teleskop längd 320 mm 
• Längd ök rör-mark 1.50 m - 2.05 m: teleskop längd 550 mm 
• Längd ök rör-mark 2.00 m - 2.55 m: teleskop längd 550 mm 
 
För info om längd inkl knärör, se datablad 5070. 
 
 
3. ANSLUTNINGAR

• BAIO® spikända, DN80 
• Fläns (med fastsatt flänspackning), DN80 
• PE-ände, D 90 (D 110 mot förfrågan) 

4. INSTALLATION

Anslut den teleskopiska brandposten till rörledningen genom att följa monteringsanvisningar för resp. typ av fotknärör. 
Vid anslutning till anborrningsbygel (rörledningar DN150 till DN500) kan detta ske senare och borras under tryck (separat  
anvisning på begäran). Tillämpliga regler och standarder måste följas.

För installation och drift av brandposter (under jord) vänligen observera även DVGW W 331, DIN 1988 Del 4 och EN1717.

På Hawle brandpost med BAIO® spikända skall smutsskydd och låsring användas mellan brandpostens spikända och BAIO muffen.

5. JUSTERING AV BRANDPOSTENS HÖJD

Den teleskopiska brandposten levereras indragen i dess kortaste längd, klar 
för användning och kan  användas i drift omedelbart efter installation på  
rörledningen. Vid behov kan den steglöst justeras till önskad längd inom   
specifikt område. För detta ändamål, lossa skruvarna vid greppringen (SW17).  
Genom att lyfta greppringen lossas gripsegmenten.

För att lyfta, använd ett passande verktyg (skruvmejsel, träkil etc.) om nödvändigt  
och se till att inte skada epoxibeläggningen. Dra ut brandpostens teleskoprör till  
önskad längd. För att fixera den justerade längden, skruva tillbaks de fyra skruvarna 
på teleskop spärren. Se till att dra dem växelvis och regelbundet.
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6. SERVICE OCH UNDERHÅLL 

Hawle brandpost med fritt flöde är underhållsfri.

Enligt DVGW W 331 (val, installation och drift av brandposter) version 01-2006, skall visuella - och funktionskontroller samt  
resulterande underhållsarbete utföras och dokumenteras med regelbundna intervaller av instruerad personal.

För information om inspektion och underhållsarbete vänligen se även DVGW W 392.  
För att undvika nedsmutsning av brandposten invändigt måste kopplingslocket vara ordentligt stängd.  
Ta bort smuts från betäckningens insida och utloppskopplingen. 

7. IDRIFTTAGNING OCH PROVTRYCKNING

Avstängnings mekanism kan provtryckas upp till max 16 bar, brandpost kroppen upp till max. 24 bar.  
Efter varje stängning, säkerställ att vatten dräneras ut via dräneringsutloppet - risk för frost!

CE märkning:

•  Gjutna delar: GJS-400, högkvalitativt korrosionsskydd med Hawle epoxipulverbeläggning in- och utvändigt enl. DIN 3476 (P)  
och DIN 30677-2, färg RAL 5012 (>250μm, noll porositet vid 3000V, vidhäftning in- och utvändigt >12 N/mm² efter exponering  
av hetvatten.

•  Dränering enl. EN 1074-6

•  Korrosions resistent mot desinfektionsmedel tillåtna för dricksvattenapplikationer.


