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Verktøy for utskiftning av P12A returventil

Med verktøy av type R400 kan man foreta utskiftinger av 
P12A returventiler uten å måtte tappe ned systemet. 

Veiledning:

1. Fjern aktuatoren, det manuelle håndrattet eller den 
    beskyttende kappen fra returventilen på 
    samlestokken/termostatventilen.

2. Skru av toppdelen (1) på verktøyet med en 28mm 
    fastnøkkel. Pass på at spindelen (2) er trukket helt ut 
    og at dreneringspluggen (3) er stengt. Husk å åpne 
    kuleventilen (4). Her benyttes en 5mm unbrakonøkkel.

3. Skru verktøyet på ventiladapteret (5), som på forhånd 
    er påmontert returventilens referansepunkter. Stram til for 
    hånd slik at gummipakningen tetter.

4. Monter på toppdelen (1) på verktøyet. Skyv spindelen (2) 
    helt inn med hjelp av en 6mm unbrakonøkkel. Skru mot 
    klokken slik at innmaten på returventilen løsner.

5. Fortsett å skru spindelen (2) mot klokken og sørg for å opprettholde kontakt med returventilen (P12A). Benytt spindelen til trekke 
    ut returventilen når ventilen er løs. Husk å balansere uttrekket med skyvekraften som utøves av vanntrykket i systemet.

6. Steng kuleventilen (4) og åpne dreneringspluggen (3) for å utjevne vanntrykket i verktøyet ved hjelp av en 5mm unbrakonøkkel. 

7. Skru av toppdelen (1) med en 28mm fastnøkkel og koble den fra verktøyet, fjern defekt returventil fra spindelen (2) og sett inn ny.

8. Monter på toppdelen (1) på verktøyet med en 28mm fastnøkkel, steng dreneringspluggen (3) . Åpne kuleventilen (4).

9. Skyv spindelen (2) helt inn og skru inn den nye returventilen med klokken. Bruk en 6mm umbrakonøkkel til å skru fast innmaten 
    til det er tett.

10. Åpne dreneringspluggen (3) for å utjevne vanntrykket inne i ventilen.

11. Skru verktøyet av ventiladapteret (5), som skal senere frigjøres fra referansepunktene  

12. Kontroller at det ikke er lekkasje. Monter aktuatoren, det manuelle håndrattet eller den beskyttende kappen, med tilhørende 
      ventiladapter på returventilen igjen. 

Vedlikehold av R400 verktøy: Bevegelige deler skal smøres jevnlig med silikonbasert smøremiddel.

Verktøy som trengs for utskifting av P12A returventil:

•	 Unbrako	5mm	og	6mm

•	 Fastnøkkel	28mm

R400 består av:

•	 1stk	Verktøy	R400

•	 2stk	Hvit	ventiladapter	i	plast

•	 2stk	Gummipakning	(flat)

•	 2stk	O-ringer

ÅPEN

LUKKET

1. (28 mm) 4. (5 mm)

2. (6 mm)

5. (Ventiladapter) 3. (6 mm)

Giacominiverktøy R400


