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Sealing clamp
SVK

Assembly 

When installing the duct system leave an open-
ing that is one or more cm longer than the fitting 
you may want to remove later on.

It is preferable to install the clamp before the fit-
ting, in the direction of air flow, as this increases 
the likelihood of the fitting not being pushed out 
at the end, which is only pushed in. In particular, 
this applies to fittings with a large pressure drop, 
such as closed dampers. 

First install the clamp by inserting it from the 
side of the opening and then pushing it further 
along the duct past the end so that the opening 
remains free.

Then install the fitting by inserting it from the side 
of the opening and then pushing it in the oppo-
site direction along the duct in the same way. A 
gap then develops between the fitting and the 
end of the duct.

 

This gap is covered by the clamp by pushing it 
back a bit. Then lock the clamp by closing the 
two eccentric locks.

Maintenance

The sealing clamp normally doesn't requires any 
maintenance.
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Skarvsvep
SVK

Montering

Vid monteringen av kanalsystemet lämnar man 
en öppning, som är någon eller några cm längre 
än den detalj som man sedermera önskar kunna 
demontera.

Det är att föredra att montera svepet före 
detaljen, i luftriktningen sett, eftersom detta ökar 
säkerheten för att detaljen inte ska tryckas ut vid 
den ände, som enbart är iskjuten. Detta gäller 
särskilt vid detaljer med stort tryckfall – såsom t 
ex stängda spjäll.

Först monterar man svepet genom att först föra 
in det från sidan i öppningen och sedan skjuta 
det längs kanalen över änden så att öppningen 
åter blir fri.

Sedan monterar man detaljen genom att först 
föra in det från sidan i öppningen och sedan 
skjuta det i motsatt riktning längs kanalen in 
i densamma. Då uppkommer en spalt mellan 
detaljen och kanaländen.

 

Denna spalt täcker man med svepet genom att 
föra det tillbaka en bit. Därefter låser man fast 
svepet genom att stänga de två excenterlåsen.

Skötsel

Skarvsvepet kräver normalt ingen skötsel.
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