
Drifts- och underhållsinstruktioner
Hawle Tele-Brandpost, Nr. 5058

1. Andvändningområde
Hawle Tele-Brandpost DN 80 är användbar för dricksvatten med ett driftstryck på upp till max 16 bar.
Före installation ska det lokala brandförsvaret informeras om användningen och installation av Hawle  
Tele-Brandpost.
Vid installation, observera gällande normer, regler och föreskrifter för förebyggande av olycksfall samt före- 
skrifter från berörd myndighet eller yrkesorganisation. Enligt DVGW-standard måste ventiler installeras 
spänningsfritt. Detta gäller även för underjordiska brandposter.  
Installation skall endast utföras av lämpligt utbildad och kunnig personal. Personskador eller skador på  
egendom kan ej uteslutas vid installation utförd av ej utbildad personal.

2. Produktbeskrivning
På Hawle Tele-Brandpost är stigarröret och huvudet på brandposten integrerade i brandposten. Det finns två 
versioner tillgängliga: 2 x C eller 2 x B.
Obs: Använd alltid en rund brandpostbetäckning för installation av Hawle Tele-Brandpost.
Avstängningsanordningen i Hawle Tele-Brandpost består av en rostfri avstängningsmekanism med fasta stopp  
i öppen och stängd position. Att öppna och/eller stänga Hawle Tele-Brandpost kräver i 15 varv enligt EN 14339 
(DIN 3221). Beroende på beställning, används standardversioner för rördjup mellan 1,0 meter, 1,25 meter och 
1,5 meter. Särskilda längder efter begäran!
Versioner: (PE-ända 90 mm eller 110 mm, visas ej)

  
 
3. Installation
Beroende på typ av anslutning, sätts Hawle Tele-Brandpost på rörledningen (via T-rör) eller, vid installation i 
sidled på ett knärör (t. ex. System 2000, BAIO® eller dubbelflänsat knärör). Uppmärksamma läge/position under 
installationen (rund betäckning) för att säkerställa att brandposthuvudet kan förlängas och sänkas utan kollision. 
För installation och drift av underjordiska brandposter observera också DVGW-W 331, DIN 1988, del 4 och DIN 
EN 1717.

Säkra en BAIO®-anslutning vid ej igenfylld rörgrav
Så länge rörgraven inte är igenfylld måste alla BAIO®-kopplingar säkras mot isärdragning (tippning, vridning 
m.m.) i både horisontellt och vertikal monterat läge. Personskador eller skador på egendom kan ej uteslutas  
vid installation av Hawle BAIO®-systemet utförd av ej utbildad personal, särskilt i samband med provtryckning.

För Tele-Brandposter med BAIO®-slätände, se till att alltid använda smutsskydd och låsring mellan brand- 
postens ände och BAIO®-muffen. Detta smutsskydd och låsring säkrar brandposten mot ofrivillig isär- 
dragning och skydda den mot inträngande smuts.

Tillbehör:
- Dräneringselement för brandpost under jord, best.nr. 490 (se separat monteringsanvisning)
- Smutsskydd och låsring, best.nr 490 (för BAIO® med slätände)
- Betäckning för Hawle Tele-Brandpost, best.nr 206

Tele-Brandpost 
med BAIO®-ände, DN 80
(smutsskydd och låsring krävs)

Tele-Brandpost 
med fläns (med fabriks- 
monterad flänspackning)
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4. Drift
Öppning:
 - Ta bort locket från brandpostens betäckning
 - Grip tag i handtaget på brandposthuvudet
 - Dra brandposthuvudet uppåt tills du märker att det får förbindelse
 - Vrid brandposthuvudet minst 45° för att göra det möjligt att sätta på avstängningsnyckeln
 - Skruva av locket från koppling C och/eller B och anslut slang/slangar
 - Sätt brandpostens avstängningsnyckel på nyckelhylsan och manövrera brandposten till öppet läge med ca. 15 varv

Stängning
- Placera avstängningsnyckeln på nyckelhylsan och manövrera brandposten till stängt läge med ca. 15 varv
- Efter tömning av brandposten, ta bort slangen/slangarna från koppling C och/eller B och skruva på locken
- Lossa brandposthuvudet genom ett försiktigt ryck nedåt. Vid sänkning ner i betäckningen, vrid brandposthuvudet 
  på ett sätt att en av de två kopplingarna C och/eller B täcker nyckelhylsan.
- Sätt på locket på betäckningen

5. Service och underhåll
Var mycket varsam då brandposten är i botten-position och brandposthuvudets spår skall tryckas över positions- 
tappen. Hawle Tele-Brandpost är underhållsfri. Se till att utrymmet inuti betäckningen är ren. Särskilt luftningsventi-
lerna vid brandposthuvudet måste hållas rena för att fungera optimalt vid tömning.
Enligt DVGW, blad W 331 (Val, installation och drift av brandpost), från januari 2006, förklaras att visuella och funk-
tionella kontroller samt eventuell underhållsarbeten på brandposter ska genomföras och dokumenteras regelbundet 
av endast utbildade personer.
Se även DVGW, blad W 392, för information om inspektion och underhåll.

6. Uppstart och provtryckning
Avstängningsanordningen klarar ett provtryck på max. 16 bar och kroppen till max. 24 bar.
Efter varje stängningssekvens, se till att det kvarvarande vattnet i stigröret flödar ut genom dräneringsutloppet
- Observera risk för frysning!
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EN 14339
Telescopic underground hydrant
Spindle square end acc. to VP 325
PN  16
Number of revolutions for opening 15 and 4
(in total, and ineffective)

Closing direction  clockwise

MOT and mST  105 and 210

Kv (m3/h  2/1 outlet B 154 / 103
 2/1 outlet C 143 / 85

Inlet  Flange EN 1092 - 2, 
  BAIO® spigot end, 
  PE tail

Outlets  Fixed coupling acc. to 
  DIN 14317 and 14318

Vid fler frågor eller vid behov 
av mer detaljerad information, 
tveka inte att kontakta oss:
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