
Pushfitting til kobberrørssystemer

Sonic



Pushfitting til kobberrørsinstallationer

Vores >B< Sonic sortiment fra 12 - 28 mm 

>B< Sonic pushfittings til kobber-installationsrør iht. DIN EN 1057 er den professionelle løsning til hurtig installation af 
kobberrør i husets tekniske installationer uden specialværktøj. Hele serien er DVGW-kontrolleret og godkendt til alle typer 
drikkevand. 

>B< Sonic imponerer med et kompakt design og egner sig perfekt til installationer i snævre omgivelser. 
Installationen sker hurtigt og enkelt – på få sekunder er der etableret en permanent tæt og træksikker forbindelse. 
Desuden er en efterfølgende korrektion mulig ved drejning af samlingen i ledningen.

S270 S270G S301 S370G S472G S850

fra 10 mm 15 mm x 1/2“ 10 mm 15 mm 
15 mm x 1/2

12 mm 

til 28 mm 28 mm x 1 1/4“ 28 mm 28 mm 22 x 15 x 10 mm 

S090 S092 S130 S130R S130G S243 S243G

fra 12 mm
15 mm

12 mm
22 x 15 x 22 mm 15 mm x 1/2“

15 x 10 mm 15 mm x 1/2

til 28 mm 22 mm 28 x 22 mm 28 mm x 1 1/4“

Anvendelse Medium Tryk Temperatur
bar °C

Drikkevandsinstallationer 
DIN EN 806 og DIN 1988

Drikkevand 10 95

Varmtvands-opvarmning 
DIN EN 12828

Vand til varmeinstallationer 
VDI 2035-1

6 110

Vandbårne rumkøleanlæg
Vand og vand-glykol-blandinger 
Blandingsforhold maks. 50/50 %

10 -20

Regnvandsudnyttelsesanlæg 
DIN 1989

Regnvand fra cisterner 10 30

Forbehold for ændringer m.m.: Vi gør opmærksom på, at alle illustrationer, målangivelser og henvisninger i dette dokument ikke er bindende, og vi tager forbehold for ændringer af 
enhver art, også uden at skulle oplyse særligt herom. Vores tekniske rådgivning er baseret på den størst mulige erfaring og den aktuelle viden. Alligevel kan vi ikke påtage os nogen 
garanti. I tvivlstilfælde henviser vi til vores tekniske rådgivning! 



Fittingmontering og tekniske oplysninger 
I >B< Sonic fittingen sikrer en særlig holdering af rustfrit stål den faste, længdegående forbindelse. 

Et EPDM-tætningselement sikrer en konstant tætning uden at deformere kobberrøret.

På billedet (se nedenfor) ses enkeltkomponenterne. Indføringshylsteret sikrer en midlertidig centrering af kobberrøret og 

en glidende overgang til positionerings- og holderingen. Presseringen giver mulighed for en glidende gennemføring af 

kobberrøret ved hjælp af tætningsfladen på EPDM-tætningselementet, helt frem til rørets endestop samt beskyttelse af 

tætningselementet mod positionerings- og holderingens holdekløer af rustfrit stål. 

Dimension Diameter Fittingafstand* Min. rørlængde Indskubningslængde
DW Amin Lmin E

12 24 30 mm 60 15

15 26 30 mm 61 15,5

18 32 26 mm 63 16,5

22 35 20 mm 64 17

28 44 26 mm 67 17,5

* Nødvendig min.-afstand i mm til isætning af løsneværktøjet

EPDM-O-ring

Holdering af rustfrit stål

Min.-afstande og indskubningslængder



Montagevejledning >B< Sonic

Monteringen af >B< Sonic udføres i få trin. Der må ikke anvendes smøremidler, olier eller fedt! 

Metalrør skal afkortes vinkelret med en rørskærer, 
alternativt med en nedstryger med fine tænder 
eller særlig elektrisk rørsav. Vinkelslibere eller 
skærebrændere må ikke anvendes til afkortningen!

1. Afkortning 2. Afgratning og kalibrering

Rørene skal derefter afgrates omhyggeligt ind- og 
udvendigt.
"Bløde" rør skal desuden altid kalibreres inden 
videreforarbejdningen.

3. Kontrol af fitting

Inden forarbejdning skal det kontrolleres, om 
fittingen er fri for snavs, har korrekt pasform og om 
monteringsdelene inkl. O-ringen er intakte. 
Der må ikke anvendes smøremidler som olier eller fedt.

4. Markering af indstiksdybden

Inden monteringen markeres fittingens indstiksdybde 
på røret. På den måde kan rør, der eventuelt ikke er 
skubbet helt på, senere findes.

5. Etablering af samling 

Skub fittingen helt i bund på røret. 
Kontrollér markeringen. 

6. Adskillelse af samling

Tryk løsneværktøjet på det blanke kobberrør, og ret 
samtidigt den indvendige kontur i retning mod den 
fitting, der skal løsnes. Tryk løsneværktøjet mod fittingen 
ved hjælp af håndtagsfladerne på siden, og træk røret/
fittingen af.
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