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7.8.8.1 

MONTERINGSVEJLEDNING 
Quick PIG Station 

Part 1: Isæt rensegrisen og start rensningen 
 
Denne del af monteringsvejledningen omhandler isættelse af rensegris med eller uden Storz koblingen. 

Tag trykket af rørledningen inden 
De begynder rensningen . 

Afmonter dækslet på Quick Pig Stati-
on. 

Monter bajonetten (DIN 3223C) og 
lås EASY locken. 

Drej bajonetten mod uret cirka 60°, 
så langt som den kan. 

Påfør smøremiddel på bajonettens 
pakning. Isæt rensegrisen fra siden 
eller fra bunden. 
Spuler De rørledningen via Storz connection? 
Hvis, så se ”Part 2 - Storz kobling” 

Monter bajonetten med rensegrisen 
iQuick Pig Stationen. Rensegrisen 
skal vende i flowretninge. Tryk bajo-
netten ned i Quick Pig Stationen. 

Fjern bajonetten fra Quick Pig Statio-
nen. Rengør hele bajonetten. Tjek 
bajonetten for skader. 

Hvis bajonetten er monteret korrekt, 
kan håndtaget drejes 60°, så langt 
som muligt. Kontroller ved at trække i 
bajonetten og den er låst korrekt. 

Rensningen kan begynde nu. Sæt 
tryk på ledningen igen. 
For information om bajonetmodta-
geren se Part 3. 
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7.8.8.2 

Part 2: Storz kobling 
 
Du kan spule, bleede og inspicere rørledningen genem Storz koblingen.Forud for spuling, skal du gennemgå 
punkt 1-6 i monteringsvejledningen. 

Ved spuling eller rensning via Storz 
koblingen fjernes blinddækslet. Her-
efter tilsluttes en passende slange 
koblingen ii bajonetten. 

Åbningen af bajonetten må vises 
modsat rensegrisen. Under rensning 
skal grisen vise flowretningen. 

Påfør smøremiddel på bajonettens 
pakning, som beskrives i punkt 6. 
Monter bajonetten med rensgrisen i 
Quick Pig Stationen. 

Press bajonetten ned under paknin-
gen. Derefter drej indsatsen med 
60° som langt som muligt. 

Godt råd:  
Ventilen skal sidde modsat rensegri-
sensflow retning og være lukket. 

Nu kan vandet pumpes til Quick 
Pig Stationen. Vandet strømmen 
bag rensegisen og fylder rummet 
mellen grs og ventil. Det generer et 
tryk der driver rensegrisen gennem 
rørledningen. 

Efter rensningen monteres blidn-
dækslet på bajonettens Storz kob-
ling.  
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7.8.8.3 

Efter at have fjernet den normale ind-
sats, skal du installere modtagerbajo-
netten i Quick Pig Stationen, og ren-
segrise vise flowretningen. 

Tryk bajonetten ned over paknin-
gen og drej derefter 60°, så langt 
son muligt. 

Rørledningen kan renses nu. Sæt 
tryk på ledningen og rens. Du vil 
kunne høre når rensegrisen er fan-
get i modtagerbajonetten. 

Tag trykket af rørledningen. Fjern modtagerbajonetten mod at 
drejen den mod uret 60°, så langt 
som muligt. 

Part 3:  Rensgrismodtagerbajonet 
 
Med modtagerbajonetten kan du nemt fjerne rensegrisen fra rørledningen. En forudsætning er imidlertidigt at man 
har ordret modtagerbajonetten til denne rørlednings Quick Pig Station. 

Følg punkt 1-5 Part 1 i monterings-
vejledningen. 

Træk modtagerbajonetten op af 
Quick Pig Stationen. 

Tjek om rensegrisen er fanget i kur-
ven. Hvis ikke, gentag step 15-20. 
Fjern den modtagne rensegris fra 
modtagerbajonetten. 

Vigtigt !! Efter endt rensning skal 
modtagerbajonetten udskiftes til 
standard bajonetten. 
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7.8.8.4 

07
-1

7-
22

7 

Forbehold for tekniske ændringer 

Part 4: Håndtaget 
 
Håndtagets udformning gør det lettere at trykke rensegrisen ned på plads. 

Før montering af håndtaget, skal 
dækslet og O-ring fjernes. 

Anbring håndtaget på modtagerenhe-
den. Fastgør til Quick Pig Stationen 
ved hjælp af skruer i flangen. 

Bevæg håndtaget således at ren-
segrisen kommer ned på plads. I 
Quick Pig Stationen. 

Hvis bajonetten er placeret korrekt, 
kan håndtaget drejes 60° og deref-
ter er bajonetten låst korrekt. 

Afmonter boltene og fjern håndtaget 
fra Quick Pig Stationen. 

Monter O-ringen og skru dækslet 
på Quck Pig Stationen igen. 
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