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Monteringsanvisning 

 

Produktnavn: Axial presfittings til PEX og ALUPEX Vare nr: 14 51xx xxx, 
821xxxx 

 
Anvendelsesområde: Vand- og varmeinstallationer 
Arbejdstemperatur: 70 ˚C (Tmax 95 ˚C) 
Arbejdstryk: Max. 10 bar 

 

 

 

 

 

Axialpresfittings kan anvendes i alle former for pexrørsystemer. Axialpresmetoden anses for at være en af de mest sikre 
samlinger, fordi man undgår spændinger i rørsystemet. Ved anvendelse af axialpres undgår man at skulle efterspænde 
fittings, når der sættes tryk på anlægget.  

Presfittings kan fås i lige-, vinkel-, t-stykke med muffe, nippel eller som samler. De almindelig dimensioner fås op til 40 
mm men større dimension kan skaffes ved bestilling.   
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Golan axialpresfittings til PEX 

 

 

Pexrøret afkortes i den rigtige længde. 

 

Presringen skubbes ned over pexrøret. 

 

Pexrøret skal udviddes. Anvend en udviddertang med 
udvidderhoved for at gøre plads til fittingen. 
Udvidderhoveder købes separat. Det er vigtigt, at 
udvidderhovederne passer til rørdimensionen som er 
anvendt.    

 

 

 

 

 

Hold udviddertangen helt udviddet i ca. 10 sekunder.    

 

Fittingen monteres i pexrøret. Fittingen skal helt i bund.   

 

Der skal anvendes en prestang med preskæber til 
samle fittingen med. Preskæber købes separat. 
Preskæberne fås i flere dimensioner. Kontakt evt. 
Golan for vejledning af den rigtige størrelse.     

 

Axialpressamlingen er færdig og samlet korrekt.  
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Golan axialpresfittings til Alupex 

 

 

Alupexrøret afkortes i den rigtige længde. 

 

Alupexrøret bør kalibres, det gør at fittingen er 
nemmere at samle. 

 

Før fittingen monteres, er det vigtig at sikre at o-ringen 
korrekt. 

 

 

 

 

Monter først presringen på røret, derefter den 
udvendige støttebøsning og til sidst skubbes fittingen i 
røret. 

 

Der skal anvendes en prestang med preskæber til 
samle fittingen med. Preskæber købes separat. 
Preskæberne fås i flere dimensioner. Kontakt evt. 
Golan for vejledning af den rigtige størrelse.     

 

Axialpressamlingen er færdig og samlet korrekt.  
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TEKNISK EGENSKABER.: 

Pexfittings til 6 bars rør 
Fittings:   CUZn39Pb3 (MS58) 
Svejsefittings:  S235/S275JR  
Presring:  CUZn39Pb3 (MS58) 
Tryk:  Minimum 6 bar 
Temperatur:  95 ˚C 
Anvendelse:   Varmeinstallationer 
Standard dimensioner: 16x2,0 – 110x10,0 mm 
(Større dimensioner kan bestilles efter ordre). 
 

Pexfittings til 10 bars rør 
Fittings:  CUZn36Pb2As 
(CW602N, afzinkningsfrit) 
Svejsefittings:  S235/S275JR (Kun 
varmeinstallationer)  
Presring:  CUZn39Pb3 (MS58) 
Tryk:  Minimum 10 bar 
Temperatur:  95 ˚C 
Anvendelse:  Vandsinstallationer og 

varmeinstallationer 
Standard dimensioner: 15x2,5 – 63x8,7 mm 
(Større dimensioner kan bestilles efter ordre). 
 
Alufittings 
Fittings:  CUZn39Pb3 (MS58) 
Svejsefittings:  S235/S275JR 
Presring:  S235/S275JR 
Støttebøsning:  CUZn39Pb3 (MS58) 
Pakninger:  Teflon (plastpakning) 
Tryk:  Minimum 10 bar 
Temperatur:  95 ˚C 
Anvendelse:  Varmeinstallationer 
Standard dimensioner: 14x2,0 – 32x3,0 mm 
Standard dimensioner: 15x2,5 – 63x8,7 mm 
(Større dimensioner kan bestilles efter ordre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÆRKTØJ.: 

Udviddertang 

- Skal bruges til at udvide pex inden fittings 
monteres. 

- Udvidderhoveder købes separat. 

 

 

Prestang 

- Vi anbefaler at købe preskæber efter Golans 

henvisninger. 

- Preskæber og bolte købes separat. 

 

 


