VIKTIG INFORMATION FRÅN SÄKER VATTEN AB

Nya krav från 1 juli 2012!
Den 1 juli 2012 kommer branschreglerna att justeras när det
gäller presskopplingar och
tryck-/täthetskontroll. Det blir en
komplettering till branschregler
version 2011:1. En revidering av
branschreglerna är inte planerad
förrän 2015.

Presskoppling
Från 1 juli 2012 ställer branschregler
Säker Vatteninstallation krav på att
presskopplingar ska ha läckageindikering. En opressad koppling ska läcka vid
en täthetskontroll.
Det har varit ett omfattande arbete
att få till det nya kravet, som nu äntligen går i mål. Styrelsen har medverkat
mycket i arbetet och haft många arbetsmöten. Styrelsen var helt samstämmig
när beslutet togs. Leverantörerna har
också varit med under hela tiden och
medverkat på ett mycket positivt och
framåttänkande sätt.
Branschregler 2011:1 kapitel 2.4 ersätts
med:

2.4 – Fogar på tappvattenoch värmeledningar

Blandning av kopplingsdelar som till exempel muttrar, konor eller kopplingshus från
olika fabrikat ska inte förekomma. Radialpresskoppling med in- eller utvändig tätning ska vara konstruerad så att en opressad koppling läcker vid täthetskontroll.
Vägledning
Det har visat sig att opressad koppling
utan läckageindikering kan vara tät vid
täthetskontroll och långt senare gått isär
och orsakat stora vattenskador.
För dig som montör eller om du beställer material, gäller det att välja
rätt fabrikat. På vår webbsida – www.
sakervatten.se – kommer det från början
av juni att finnas en redovisning av de
leverantörer som har presskopplingar
med läckageindikering vilka uppfyller
branschreglernas krav.
Börja redan idag att använda presskoppling med läckageindikering. Det
blir krav från 1 juli. Om beställare har
specificerat materialval och det inte
följer branschreglerna ta då upp en
diskussion med beställaren och skriv
eventuell avvikelserapport.
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Branschregler 2011:1 kapitel 5.1 kompletteras med:

5.1 – VVS-produkters egenskaper

Radialpresskoppling med in- eller utvändig
tätning ska vara konstruerad så att opressad koppling läcker vid täthetskontroll.
Kravet gäller alla dimensioner på radialpresskopplingar med in- eller utvändig tätning.
Dimensioner upp till och med 54/63 ska
vara provade och godkända av ett ackrediterat provningsorgan enligt DVGW Arbeitsblatt 534 pkt 12.14.
Dimensioner över 54/63 ska vara provade
och godkända av ett ackrediterat provningsorgan enligt DVGW Arbeitsblatt 534
pkt 12.14 eller provat i eget laboratorium
med övervakning av ett ackrediterat certifieringsorgan.
Vägledning
Presskopplingar/-system som uppfyller
kravställda egenskapskrav finns redovisade på www.sakervatten.se.

Tryck- och täthetskontroll
Från 1 juli 2012 ändras tryck- och
täthetskontrollen i branschreglerna.
Anledningen till förändringen kommer
från arbetet med krav på läckageindikering. Det behövs en lika syn på kontrollförfarandet. Ändringen kommer att
skrivas in i AMA vilken nu revideras och
beräknas komma ut i slutet på året.
Förändringen kommer att göra det
tydligare hur olika rörsystem ska kontrolleras. Det blir ett förfaringssätt för
täthetskontrollen av presskopplingar,
ett sätt för kontroll av rörsystem av
metall och slutligen ett sätt för kontroll
av rörsystem av plast och blandat rörsystem av plast och metall.
Branschregler 2011:1 kapitel 4.1.1 ersätts
med:

4.1.1 – Tappvatten- och värmeledningar

Tryck- och täthetskontroll av rörledningar
utförs enligt detta avsnitt om inte leverantören anger annat utförande i sin monteringsanvisning eller om annat utförande är
föreskrivet i den tekniska beskrivningen.
Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska rörledningen vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt vattenfyllda och
luftade. För att underlätta luftning bör ledningen fyllas från sin lägsta punkt. Tappvattensystemet ska provas med vatten av

dricksvattenkvalitet. Temperaturskillnaden
mellan aktuell rumstemperatur och vattentemperaturen får inte överstiga 10 °C.
Vägledning
Vid täthetskontroll bör samtliga fogar
synas med avseende på ”smygläckage”.
Denna kontroll är viktig eftersom sådana
läckage inte alltid kan avläsas på tryckutrustningens manometer.
Täthetskontroll av presskopplingar
För att kontrollera att presskoppling är
pressad ska en täthetskontroll utföras
innan tryckkontroll utförs.
Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter.
Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte
sjunka under kontrolltiden.
Tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem av metall
Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under
minst 120 minuter. Kontrolltrycket ska vara
14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar
för värmesystem. Rörledningssystemet ska
avsynas i sin helhet. Trycket får inte sjunka
under kontrolltiden.
Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem och blandade plast- och metallrörsystem
Fas 1
Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under
minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara
14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar
för värmesystem. Trycket får inte sjunka
under kontrolltiden. Ledningssystemet kan
komma att behövas fylla på under kontrolltiden.
Fas 2
Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket
snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och
4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket
ska normalt öka något under kontrolltiden.
Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet.
Tryck- och täthetskontroll med luft
Tryck- och täthetskontroll med luft eller annan gas ska utföras enligt krav i AFS 2006.
Befintligt tappvatten- och värmesystem
Vägledning
Befintliga tappvattensystem bör tryckoch täthetskontrolleras med tappvattensystemets befintliga vattentryck.
Befintliga värmesystem bör tryck- och
täthetskontrolleras med värmesystemets befintliga drifttryck.

