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orIenterIng af spjældene 

Rottespærrene fra Nordisk Innova-
tion er udført med vendbart spjæld 
så spærrene kan monteres i både 
til- og afløbssiden.

Vigtigt! Kontroller at spjældene 
er placeret korrekt. 

Vender spjældene forkert vil det 
føre til blokering af flowet, da spjæl-
dene hindres i at åbne. 

Billederne nedenunder viser den 
korrekte placering af spjældene i 
forhold til afløbsretningen.

afstand mellem spjæld og rørets bund 

Før montering af rottespærren har 
montøren mulighed for at kunne re-
gulere spjældenes vinkel for bedre 
tilpasning i brøndens rør. 

På spærrens overdel kan der mon-
teres 2 unbracho skruer med 1 
spændskive på hver.

Montér unbracho skruerne med 
en spændskive på hver og spænd 
godt fast. Herved øges spjældenes 
vinkel og forøger afstanden mellem 
tænderne og bundløbet i røret med 
5 mm ekstra afstand. 

Se illustration.

Pil på rottespærrens hus og pil på
spjæld vender modsat hinanden.
= INStallatIoN I tIlløBSSIde.

Pil på rottespærrens hus og pil på
spjæld vender i samme retning.
= INStallatIoN I aFløBSSIde.



InstallatIonsvejlednIng 

dækslet fjernes og brønden efter-
ses og evt. rengøres. 

Monteringsrørene samles i den øn-
skede længde, og monteres på rot-
tespærren.

Rottespærren nedsænkes i brøn-
den og indføres i det udvalgte afløb/
indløb indtil stoppet på rottespær-
ren er i kontakt med brøndsiden.

Herefter drejes monteringsrøret med 
uret rundt til ønsket tilspænding er 
opnået. Monteringsrøret afmonte-
res og installationen er klar til prø-
veskyl.

Ved prøveskyl benyttes 6-7 stykker 
toiletpapir samt 2-3 skyl fra toilet 
hvor det visuelt sikres at papir og 
vand uhindret passerer rottespær-
ren.
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Notér installatørens navn og tlf. nummer på det medfølgende skilt, og 
montér herefter skiltet synligt i brønden. dermed kan installatøren til-
kaldes ved optagning eller service.

Rottespærre må kun monteres af autoriseret kloakmester som sam-
tidig er certicificeret rottespærremontør og/eller autoriseret rottebe-
kæmper. det anbefales ejeren af installationen at oprette serviceaftale 
hos montøren for eftersyn og vedligeholdelse af installationen.

I de første 3 måneder er det vigtigt med kontrol af rottespærren for tjek 
af driftsforstyrrelser. Rottespærren skal som minimum have inspektion 
for nødvendig rengøring en gang årligt.

Nødvendigt værktøj til vending / montering af spjæld:
3mm unbrachonøgle ( medfølger )

OBS!


