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Anvendelsesområde 
Samlemufferne anvendes til at forbinde Novo-mikrorør.  
 
Produkter 
• Samlemuffe DI/DB 
• Endestop DI 
• Reduktionsmuffe DI 

 
Indhold 
Installation af samlemuffe/endestop/reduktionsmuffe til mikrorør. 
Eksemplet viser installation af samlemuffe af typen DI og 
endestop.  

 
Nødvendigt værktøj 
• Mikrorørsklipper (varenr. 

90054/90055). 
 
Kontrol før installation 
Udfør før installationen en visuel kontrol af både de mikrorør, der 
skal forbindes, og samlemuffen for at sikre, at de er i god stand. 
Kontroller installationstemperaturen på anvendelsesstedet. 
 
Installationsforhold 
Overhold produkternes bøjningsradius (som angivet i de tekniske 
datablade: TDS Novofit-samlemuffer/TDS Novofit-endestop/TDS 
Novofit-samlemuffer DB). 
 
Særlige anbefalinger 
Installationen vil blive besværliggjort, hvis temperaturen ligger 
uden for det temperaturområde, der er angivet i det tekniske 
datablad. 
Brug en mikrorørsklipper for at sikre, at mikrorøret ikke bliver 
deformeret. 
Undgå, at samlemuffen kommer i direkte kontakt med (ren) 
alkohol (f.eks. produkter til afisning af mikrorør). 
 

Opbevaring 
Produktdelene bør opbevares i den originale emballage, indtil de skal bruges. 
 

Sikkerhed 
Overhold altid de generelle sikkerhedsregler. 
Under installation og brug af værktøj skal det 
nødvendige sikkerhedsudstyr anvendes. 
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Installation af Novofit-muffe DI 
  
 

  

1. Nødvendigt værktøj 2. Skær enden af røret til. 

  

3. Fortsat. 4. Tryk røret godt fast i muffen. 

 

5. Kontroller forbindelsen visuelt ved hjælp af 
den gennemsigtige rude. 

6. Kontroller, at røret er installeret korrekt, 
ved at trække i det. 
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Installation og genåbning af Novofit DB  
  
 

 
1. Nødvendigt værktøj 2. Skær enden af røret til. 

  
3. Tryk røret godt fast i muffen. 4. Kontroller forbindelsen visuelt ved hjælp 

af den gennemsigtige rude. 

  
5. Åbn forseglingen ved hjælp af en 
skruetrækker. 

6. Kontroller forseglingens kvalitet, før den 
genbruges. 
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Installation af reduktionsmuffe til mikrorør 
 

  
1. Nødvendigt værktøj 2. Skær enden af røret til. 

  
3. Fortsat. 4. Tryk røret godt fast i muffen. 

  
5. Kontroller forbindelsen visuelt ved hjælp af 
den gennemsigtige rude. 

6. Kontroller, at røret er installeret korrekt, 
ved at trække i det. 

 
 


