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Asennus
Aksiaalisvetoa kestävä putkiliitin 26,9 - 711 mm kokoisille metalliputkille

FGR GRIP / GRIP E / GRIP E-FP   Asennusohjeet Suomi
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-30 °C...+125 °C 
Ø 26,9-168,3 mm 
-20 °C...+80 °C
Ø 180-711,2 mm

-20 °C...+80 °C
Ø 26,9-711,2 mm

EPDM NBR
Ø 26,9-711,2 mm Ø 26,9-711,2 mm
Maksimi käyttöpaine on ilmoitettu putkipantaliittimen etiketissä.
sprinklereille ja vesipohjaisille sammutusjärjestelmille „VdS“: 
Ø 33,7-88,9 mm 16 bar, 
Ø 114,3 mm 12,5 bar, Ø 139,7 mm 10 bar
EPDM NBR

Vedelle, ilmalle ja kiinteille aineille. Kaasuille, öljyille ja polttoaineille

Jos korroosion vaara on olemassa, käytä ruostumattomasta 
teräksestä (CrNi) valmistettuja lukitusosia. Suojataksesi 
liitännät pitkäaikaisessa käytössä, käytä supistusmuhvia 
tai suojateippiä.

Huom! Käytettäessä sprinklereissä tai vesipohjaisissa 
sammutusjärjestelmissä palosuojaus on välttämätön. 
Tällöin putkipantaliitin on merkattu merkillä „VdS“.

PUTKIEN PÄIDEN ETÄISYYS
Ø 26,9 – 33,7 mm
Ø 35,0 – 48,3 mm
Ø 54,0 – 60,3 mm
Ø 76,1 – 114,3 mm
Ø 133,7 – 711 mm

Cmax = 3 mm
Cmax = 8 mm
Cmax = 17 mm
Cmax = 25 mm
Cmax = 35 mm

AKSIAALINEN KOHDISTUSVIRHE

≤ 1% mutta max. 3 mm 
(suurempi kohdistusvirhe pitää korjata kulmapoikkeamalla)

KULMAPOIKKEAMA α

2° kaikille Ø joka suuntaan. 
(putkien päiden etäisyys Cmax pitää säilyttää)

PUTKEN SOIKEUS

≤ 2 % mutta max 5 mm. 
(pätee vain keskenään yhtä soikeille putkille)

ULKOHALKAISIJOIDEN EROT

≤ 2 % mutta max. 5 mm.

Edellä mainittuja toleransseja ei saa ylittää tai laskea yhteen. Ne koskevat staattista kuormitusta ja radiaalisesti jäykkiä 
putkia. Dynaamisessa kuormituksessa kuten paineiskuissa, sysäyksissä jne pitää turvallisuustekijä olla mukana. 

(Valmistajalta saa lisätietoja.)

KOHDAT 11-15 HUOMIOITAVA 

Poista valupurseet ja puhdista putkien päät. Vauriot kuten naarmut tai halkeamat sekä päälliset kuten ruoste tai maali, 
pitää ehdottomasti poistaa.
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Asennus

FGR GRIP / GRIP E / GRIP E-FP   Asennusohjeet Suomi

Purkuohje

Jollei teknisistä muutoksista muuta johdu.

Varmista, ettei liitoksessa ole paineita.

Suojaa itsesi väliaineelta ja tyhjennä putkisto.

Varmista, että putket on tuettu muutoin kuin 
putkipantaliittimellä. Löysää pultteja vuorotellen, 
mutta älä irrota niitä kokonaan.

Toistuvan asennuksen aikana kierteinen osa, 
joka tulee ulos kierrepultin takaosasta, tulee 
voidella asianmukaisella voiteluaineella (esim. 
Molycote 1000). Kun ruuvit on irrotettu, 
molempien ruuvien näkyvissä olevat kierteet 
tulee voidella asianmukaisella voiteluaineella 
(esim. Molycote 1000).

Varoitus:
älä vahingoita tiivistyshuulia laajennettaessa liitintä.

Vapauta liitin putkesta laajentamalla runkoa pulttien 
välissä.

Älä kierrä liitintä ennen kuin hammastus on irrotettu 
putken pinnasta.

Liu’uta liitin toisen putken päähän.

Tiivistyshuuli voi olla kiinni putken päässä. Älä 
irrota sitä väkisin. Kierrä liitintä edestakaisin.

Huom! Emaloiduilla pinnoilla käytettäessä liittimen 
pinnalla ei saa olla vettähylkiviä aineita kuten rasvoja.

Merkkaa kummankin putken päähän putkipantaliittimen pituudesta puolet.

Poista kaikki kuljetuskiinnittimet ja puhdista tiivistettävä pinta liasta. Liitintä ei saa purkaa eikä pudottaa!

Liu’uta liitin putken päiden yli ja sovita putken päiden merkkeihin ja kiristä pultit kevyesti vuorotellen. Älä kierrä liitintä sen 
jälkeen kun hammastus ottaa kiinni putkeen. Kiristä pultit vuorotellen määriteltyyn vääntömomenttiin momenttiavaimella. 
(Katso yksityiskohdat liittimestä.)

Pultteja ei saa kiristää määritellyn vääntömomentin yli. Jos asennuksen jälkeen ilmenee vuotoa, irrota liitin ja käy uudelleen 
läpi kohdat 1-15. 

(Varmista, että tiivistyspinta ja putkien pinnat ovat puhtaat.)
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Fitting Instructions
Sealing axial tensile pipe coupling for metal pipes with Ø 26.9 - 711 mm.
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-30 °C...+125 °C 
Ø 26.9-168.3 mm 
-20 °C...+80 °C
Ø 180-711.2 mm

-20 °C...+80 °C
Ø 26.9-711.2 mm

EPDM NBR
Ø 26.9-711.2 mm Ø 26.9-711.2 mm
The max. permissible pressure levels for shipbuilding and industrial applications are stated on the pipe coupling’s label.
For sprinkler and water-based extinguisher systems „VdS“: Ø 
33.7-88.9 mm 16 bar, 
Ø 114.3 mm 12.5 bar, Ø 139.7 mm 10 bar
EPDM NBR

For water, air and solids. For gases, oils and fuels.

If there is a risk of corrosion, use
bolts and bars made from stainless
steel (CrNi). To protect couplings in
the long-term, use shrink sleeves or
protection tapes.

Note: When used in sprinkler and
water-based extinguisher systems, special flame protection 
is needed. In such cases, the coupling is marked as „VdS“.

DISTANCE BETWEEN PIPE ENDS
Ø 26.9 – 33.7 mm
Ø 35.0 – 48.3 mm
Ø 54.0 – 60.3 mm
Ø 76.1 – 114.3 mm
Ø 133.7 – 711 mm

Cmax = 3 mm
Cmax = 8 mm
Cmax = 17 mm
Cmax = 25 mm
Cmax = 35 mm

AXIAL MISALIGNMENT

≤ 1 % OD, but max. 3 mm 
(Rectify greater misalignment by means of angular deflection.)

ANGULAR DEFLECTION α

2° for all Ø in all directions. 
(Distance between pipe ends Cmax must be observed.)

PIPE OVALITY

≤ 2 % OD, but max. 5 mm 
(Applies to two pipes of similar ovality only.)

OUTER DIAMETER DIFFERENCES

≤ 2 % OD, but max. 5 mm

The specified tolerances must not be exceeded or combined. They refer to static loads and radially rigid pipes. 
A safety factor has to be included for dynamic loads such as pressure surges, external forces, etc. 

(Contact manufacturer for further information.)

THE FOLLOWING INFORMATION (11-15) MUST BE OBSERVED! 

Remove burrs and clean pipe ends. Damage such as scratches, cracks, etc., or coatings such as paint, rust, etc., must be 
removed from the sealing lip area.
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Ensure that the piping system is not pressurised.

Protect yourself from the medium and drain 
the piping.

Ensure that the pipes are not held by the 
coupling.

Loosen bolts alternately, but do not take 
them off completely.

During repeat installation, the threaded part 
that protrudes rearward out of the threaded 
bolt must be lubricated with a suitable lubricant 
(such as Molycote 1000). After the screws have 
been unscrewed, the entire accessible thread of 
both screws must be lubricated with a suitable 
lubricant (such as Molycote 1000).

Caution:
Do not damage sealing lips when widening.

Loosen teeth engagement by widening the housing 
between the lock bars and lifting the anchoring ring.

Do not rotate coupling on the pipe while the teeth 
are engaged.

Slide coupling aside on one pipe end.

Sealing lip may cling to pipe’s end. 
Do not force coupling aside. 
Rotate coupling back and forth.

Note: If used in enamel coating areas, the couplings 
must not come into contact with substances which 
prevent the surface from being wetted (e.g. greases 
containing silicone).

Fitting Instructions

FGR GRIP / GRIP E / GRIP E-FP   Fitting Instructions English 

Mark half width of coupling on both pipe ends.

If present, remove any transport security straps. If required, clean sealing area of dirt particles. 
Do not disassemble coupling or drop coupling.

Slide coupling over pipe ends and align to pipe marks. Tighten bolts slightly and alternately with ratchet spanner or screwdriver. 
Do not rotate coupling any further once its teeth have engaged with the pipe. Tighten bolts alternately to a defined torque with 
a torque wrench (see details on coupling label).

Never tighten bolts to more than the specified torque. If leaks occur after fitting, remove coupling and rerun steps 1 to 15. 

(Make sure the sealing area and the pipe surfaces are clean.)
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