AFSPÆRRINGSBALLON Rev. 03/12
Tillslutning af LAMPE afspærringsballon til kompressor.
VIGTIGT: Brug kun originale slanger og sikkerhedsarmatur fra LAMPE – LAMPE afspærringsballoner, tåler
kun 1 bar tryk!!

Slange med gul farve omkring overgang, tilsluttes kompressor, og sluttes til sikkerhedsaggregatet (i bunden).
Hvor flere balloner skal monteres samme, kan manometrene samles direkte, så der kun skal bruges en
kompressor – der skal dog bruges dobbelt hanstik, for luft ind.

Fra manometer til afspærringsballon skal slange med blå farve på overgang benyttes. Når slanger er trykket
sammen, skrues sikkerhedsring ned mod koblingen (gælder alle overgange).
Manometer er forsynet med sikkerhedsventil, som automatisk åbner ved 1 bar.
Ved opblæsning af LAMPE afspærringsballon, skal denne være monteret i et rør.
Balloner leveres normalt suget tomme for luft, og kan derfor let føres ned i brønden, eller monteres under
vand.

Når ballonen skal tømmes, kan der på afspærringsballoner >dn800, benyttes en ejektor, som tilsluttes en
kompressor og slange, jf. farvekoder.
Hvis ejektoren kan monteres direkte på ballonen, tømmes denne hurtigst.
LAMPE afspærringsballoner, skal kontrolleres jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet og producenten.
Det er vigtigt at ballonen ikke trækkes over ujævne og skarpe kanter.
Ved montage i ledninger, skal der løbende føres tilsyn med trykket på manometret.
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Montering af ”stor” ballon i en ”lille” ledning:
Når en afspærringsballon skal monteres i en ledning, som er mindre en maks. størrelsen på
afspærringsballonen, rulles denne tæt sammen til en pølse, med koblingen afmonteret, og efterfølgen
monteres koblingen, og afspærringsballonen holder formen og kan skubbes på plads i ledningen. På større
afspærringsballonen kan det anbefales at binde en til to snore omkring, for at får den nemmere gennem
dæksler og ind i ledningen.

Ved montering af balloner under vand, skal der suges vacum på ballonen med ejektor ventilen.

Balloner med gennemløb, leveres normalt uden rør, men kan ”holde” tæt om fastslange eller rør.
Vi har også pasrør, både til afpropning og gennemløb, med overgang til Storz koblinger.

En ballon, for alle typer profiler!!
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