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Lees voor montage / gebruik van de afsluiter deze montagehandleiding aandachtig door.

Algemeen
Met de GKK kogelkraanvergrendelingen kunnen nieuwe of bestaande afsluiters van het type Gachot V3 in open of gesloten
toestand vergrendeld worden. Desgewenst kan de vergrendeling uitgebreid worden met een slot zodat ongeautoriseerde
bediening van de afsluiter te voorkomen. Ze is niet bedoeld om moedwillig misbruik of vandalisme te voorkomen.
De afsluiters Gachot V3 zijn ook bekend onder de namen GKKV3, Effebi type Total en Ubel type 2200T/ZT/VV.

Technische gegevens
De vergrendeling bestaat uit een beugel van 2 mm dik RVS 304 en een messing sluitpen.
Deze messing sluitpen wordt geborgd met een veerring van verenstaal en heeft een boring
van 5 mm voor een hangslot.

Aandachtspunten tijdens montage
Montage op een bestaande afsluiter
Alleen monteren met in achtneming van alle geldende veiligheidsvoorschriften en
regelgeving. Het gas dat door de leiding stroomt kan bij het onbedoeld bedienen van een
bestaande afsluiter gevaarlijk zijn voor gebruikers en schadelijke gevolgen hebben.

Installatie
Voorkom bediening van een geïnstalleerde afsluiter. Let op de stand van de afsluiter; is deze geopend of dicht.
Draai de bout op de kop van het handvat los en fixeer met de andere hand het handvat van de afsluiter in de actuele positie.
Gebruik voor het losdraaien passend gereedschap (een ringsleutel of eventueel een steeksleutel):
SW 7
3/8” en 1/2” afsluiters
SW10 3/4”, 1”, 1-1/4” en 1-1/2” afsluiters
SW13 2”, 2-1/2”, 3” afsluiters
Neem het handvat van de spindel. Beweeg het handvat eventueel op en neer om deze te verwijderen.
Plaats de vergrendeling over de spindel.
Druk het handvat weer op de spindel.
Draai de bout op de kop van het handvat vast. Fixeer zo nodig het handvat van de afsluiter in de actuele positie.
Plaats de vergrendeling op de juiste wijze in de nokken van de afsluiter en schuif de sluitpen door de beugel om de afsluiter te
vergrendelen.
Plaats desgewenst het slotje om de afsluiter tegen ongewenste verdraaiing te beschermen.
De afsluiters, handels en beugels kennen een tolerantie op maatvoering. Plaats zo nodig het meegeleverde ringetje onder de
boutkop voor een goede opsluiting van de vergrendeling op de afsluiter.

Bediening van de vergrendelde afsluiter
Verwijder het hangslot uit de sluitpen.
Schuif de sluitpen tot aan de blokkering uit de beugel.
Schuif de vergrendeling over de spindel richting de afsluiter.
Plaats de afsluiterhandel in de open of gesloten positie.
Plaats de vergrendeling op de juiste wijze in de nokken van de afsluiter en schuif de sluitpen door de beugel om de afsluiter te
vergrendelen.
Plaats desgewenst het slotje om de afsluiter tegen ongewenste verdraaiing te beschermen.
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