
Saddles for Potable Water Σέλλα Ύδρευσης

3205

 Εφαρμογές: Η σέλλα μπορεί να τοποθετηθεί σε δίκτυα 
μεταφοράς πόσιμου νερού & σε δίκτυα με πίεση λειτουργίας  έως 16 
ατμόσφαιρες. 
 Tοποθέτηση: Η τοποθέτηση της σέλλας γίνεται ως εξής:
lΒήμα 1: Καθαρισμός καλός της επιφάνειας του σωλήνα που θα 
τοποθετηθεί η σέλλα.
lΒήμα 2: Τοποθέτηση στην βάση της σέλλας τις 4 βίδες με τα κεφάλια στην 
αντίστοιχη εξάγωνη θέση.
lΒήμα 3: Τοποθετούμε το λάστιχο στεγανοποίησης στην εσωτερική θέση 
της παροχής που είναι το ορειχάλκινο σπείρωμα
lΒήμα 4: Στην συνέχεια με το ένα χέρι βάζουμε  την βάση της σέλλας στον 
σωλήνα και με το άλλο  την παροχή στο πάνω μέρος του σωλήνα.
lΒήμα 5: Τέλος αφού βιδώσουμε τα παξιμάδια στις 4 βίδες, τα σφίγγουμε με 
ένα κλειδί  Νο13 και έτσι έχουμε ολοκληρώσει την τοποθέτηση της σέλλας.
lΒήμα 6: Αφού τοποθετηθεί η σέλλα μπορούμε να τρυπήσουμε τον σωλήνα 
με τρυπάνι προσεκτικά, για να μην καταστρέψουμε το σπείρωμα.     

 Applications: Suitable for application to potable water pipe 
networks and networks of working pressure 16 atmosphere.
 Installation: 
lStep 1: Thorough cleaning section of pipe where saddle is to be 
mantled.
lStep 2: Install the four screws in the base of the saddle.
lStep 3: Place the seal in the internal position of the saddle outlet of 
the brass thread.
lStep 4: Place the base of the saddle on the pipe and the saddle 
outlet on the top side of the pipe.
lStep 5: Close tight screwing the bolts into place using a No13 
wrench.
lStep 6: Once the saddle is in the correct and desired position we 
proceed carefuly in drilling the hole in the pipe to avoid damage to the 
thread.  
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Pipes with 

External Diameter

Σωλήνες με 

Εξωτερική Διάμετρο
63-75-90-110mm

Saddle for Potable Water - Σέλλα Ύδρευσης

1/2΄΄ - 3/4΄΄ - 1΄΄

For PipesType
Thread Dimensions Διαστάσεις Σπειρωμάτων

Τύποι ΣωλήνωνHDPE - PVC-PP-PB

Maximum Working 
oPressure 20 C  

16 Atm
Μέγιστη Πίεση 

οΛειτουργίας στους 20 C 

 Technical Characteristics - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

General - Γενικά 

Material - Υλικά

Body Saddle

Thread

Rubber

Screws & Bolts

PPC

Brass-Ορείχαλκος

NBR

Galvanized-Γαλβανιζέ

Σώμα Σέλλας

Σπείρωμα

Ελαστικός Δακτύλιος

Βίδες & Παξιμάδια
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