
Monteringsanvisning för Brimark B2000 / V1 

1. Kontrollera att brunnen är hel och ren efter leverans och att anslutningarna ej  
    är skadade. (se punkt 4)

3. Lyft ned brunnens understa del i den färdiga rörgropen med stropp runt brunnen  
    VIKTIGT - använd EJ öglorna på brunnen att lyfta den i. Var extra  
    uppmärksam på anslutningarna så att dessa ej skadas!
    Notera ev. flödesriktning (se bild till höger). 

2. Montera i packning i översta  hela spåret på bottendel och ev. mellanring.
    Packningen ska sitta med läppen pekandes nedåt. (se bild t.h)
    Om brunnen kommer levererad med delar på varandra, kontrollera om  
    packning redan är monterad (märks normalt ut utvändigt på brunnens muff)

4. Kontrollera att tätningsfogarna är hela och fästa i både brunn 
     och packning invändigt såväl som utvändigt (se bild t.h). 
     Anslut sedan brunnen utan att påverka dess utstickande rör.
     Vid behov, applicera extra bifogat fogmaterial mellan rör och 
     packning samt mellan packning/brunn.  

5.  Smörj in brunnens muff och packning med rikligt med stelnande rörfett. Var   
     noga med att hålla både muff och packning  rena från grus och skräp.  
     Montera sedan på kona(eller mellanring) på  bottendelen. 
     Kontrollera att stegen hamnar rätt mellan delarna. (se markering på utstidan).
     Om fler delar medföljer och ett större djup önskas, upprepa.

6. Återfyll enligt gällande föreskrifter -  se till att brunnens utstickande rör ej
    påverkas eller skadas. (enligt gällande  mark-AMA).
    Se till att brunnen erforderligt frostskyddas för att minimera risk för frysning.
    Frostskydd är alltid kundens ansvar!

Har ni fler frågor så tveka inte  att ringa oss på 0479-10025 eller eposta till info@brimer.com
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Denna brunn levereras provtryckt!  Om provtryckning sker på plats får den ej 
överstiga 10 bar vattentryck - se till återfylla kring rören och att
systemet avluftas före trycksättning.


