
HAWLE BYGGD FÖR FRAMTIDEN

HAWLE-VARIO

MONTERINGSANVISNING



ALLMÄNT:

Arbete får endast utföras av utbildad personal.
Vid installation skall gällande standarder och regler, samt regler för
förebyggande av olyckor efterföljas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

HAWLE-VARIO är en flänsad teleskopisk koppling med extra avvinklings-egenskaper, 
vilken tillåter kopplingen att kompensera i situationer där
spänningar och sättningar uppkommer efter demontering eller kapning av rörkopp-
lingar/ventiler från rörledningar.
HAWLE-VARIO flänsad koppling är det perfekta svaret på alla reparationssituationer 
som rör vattenledningar. HAWLE-VARIO är även den optimala lösningen för att kom-
pensera riktning- eller längdvariationer vid nyinstallationer. Passande för ett maximalt 
arbetstryck på 16 bar.



MONTERINGSANVISNING HAWLE-VARIO

HAWLE-VARIO består av en koppling och en fixeringssats 
med låsring, gängstänger, brickor och muttrar.

Motfläns och/eller flänskoppling skall anslutas på rörlednin-
gen. När en dragsäker fläns används skall inte låsringen dras 
åt helt därför att flänsen skall kunna justeras (flänsborrning).

1. Fäst HAWLE-VARIO-kopplingens ena fläns på motflänsen (på rörledningen).

2. Flytta HAWLE-VARIO-kopplingen till rätt  läge. Längdjustering (se justeringsom-
råde på etiketten) och avvinkling (upp till 10°), är möjlig vid behov. 
Tex: Den maximala längden är markerad med en röd linje. Denna linje skall inte 
synas i monteringsläget.



OBSERVERA:  De två markerade tapparna på gängstängerna måste linjeras så att de 
är diametralt motstående.

3. Fäst HAWLE-VARIO-kopplingens andra flänsade ände på mot-
flänsen (eller koppling, ventil).

FIXERINGSSATS

1. Tag ut gängstängerna ur förpackningen och skruva av 
yttermuttrarna och brickorna på båda sidor. 
 
2. Stick in en gängstång på den korta  sidan (insidevinkel) 
av HAWLE-VARIO-kopplingen och skruva på de två ytter-
sta brickorna och muttrarna löst.

OBSERVERA: Notera installationsriktningen på gängstången. Den rundade sidan på 
alla brickor måste peka inåt.

3. Stick in de övriga gängstängerna enligt beskrivning ovan och 
skruva fast brickor och muttrar löst.



4. Linjera gängstängerna genom att försiktigt vrida dem PARALLELLT med HAWLE-
VARIO-kopplingen.

5. Dra åt alla muttrarna så att ingen spänning finns (max. 30 Nm).

6. Vid behov kan längden på gängstängerna kortas av genom att
använda vinkelslip och kapskiva för INOX.

7. HAWLE-VARIO skall inte användas som en expansionsbox. 

RÅD: Vår rekommendation är att alltid montera fixeringssatsen i alla  monterings-
lägen. Om detta inte görs uppnås inte en spänningsfri anslutning i hela montaget.

HAWLE-VARIO är underhållsfri.
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