FDV DOKUMENTASJON
Ulefos Brannhydrant
Produkt :

Ullefos ( Esco ) Brannhydrant .

Produsent:

Ulefos AS

FDV 07-05

Anvendelsesområde:
Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for det enkelte produkt
Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring
dette oppgis ved forespørsel.

Ved feil på hydrant anbefales følgende prosedyre:
1. Finn ut om hydranten er av gammel eller ny type, eller eventuelt
Bergensmodell.Se liste over kjennetegn for standardtypene.
2. Finn frem delelisten for gjeldende type. ( se beskrivelse )
3. Undersøk hydranten og finn pos.nr. til delen/delene som behøves
for reparasjon.
4. Gå inn på listen og les hva som står om den delen du behøver.
Der vil du finne ut hva du skal bestille, eller hva du må gjøre for
å reparere hydranten.
5. Oppgi alltid pos. nr. og artikkelnr. ved bestilling, og gjerne om
gjeldende hydrant er av gammel eller ny type.
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Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til
konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under
forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.
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Kjennetegn for standardtyper:
Gammel type
Produsert frem til
1979

Kapselhalvdeler er merket kun Esco.
Senterspindel i toppstykket for hovedventilen er i stål.
Hydranten er ikke teleskopisk regulerbar i
høyden.
100 mm stigerør i støpejern ( ikke stål )
Stigerøret er gjenget inn i toppstykket.
6 bolter mellom fotbendet og hovedventilhus ( mellomstykke)
Hovedventilen nede har messing/messing
konisk kjegletetning.

Teleskopisk hydrant
type S-0700
produsert fra
1980 - 2011

Kapselhalvdeler er merket Danfoss, TA-Esco,
TA eller ESCO med bølge. Senterspindeldel i
toppstykket for hovedventil er i messing.
Hydranten er teleskopisk regulerbar med
utvendig synlige stagbolter.
8 bolter mellom fotbend og hovedventilhus (
mellomstykke).
Hovedventilen nede har gummi mot
messing.

Knekkbar teleskopisk
hydrant
type S-0702
Produsert 2010

Kapselhalvdelen er merket ESCO med bølge.
Hydranten er knekkbar, etter påkjørsel kan
hydranten monteres opp igjen
ved å sette på 4 nye reservebolter (
M8x60A4). Boltene er plassert i foten
av sokkel - se beskrivelse detalj C pos 112/124.
Se monteringsanvisning og datablad

Bergensmodell

Kapselhalvdeler har Bergens byvåpen
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Oversikt over komplett-seksjoner/reservedeler for S-0700/S-0702
Følgende komplette seksjoner vil fange opp de fleste
reparasjoner:
Art.nr.:
For begge typer S-0700 og S-0702 ( knekkbar )
Komplett kapsel med lås

2007001021

Sokkel komplett

2007001018

Deksel komplett for sideventiler

2007001129

Hovedventil ( mellomstykke) komplett

2007001013

Toppstykke komplett

2007001001

Kun for S-0700 ( 1980 - 2011 )
Teleskopisk stigerør lengde S1

2007001151

Teleskopisk stigerør lengde S2

2007001152

For gammel type ( før 1980), fast lengde:
Hovedventil (mellomstykke) komplett med 6
hulls boring mot fotbend.

2007031029

Distansering

2007011031

Pakning

1007011032

For Bergensmodell
Bergensmodellen har de tilsvarende
komplett-seksjonene
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Se datablad og monteringsanvisning for ytterligere informasjon
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