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OODDSS//PPAAMM--GGLLOOBBAALL®® RREEKKOORRDD  ttrreekkvvaassttee  kklleemmbbeeuuggeellss  
 

De beide segmenten van de 
klembeugels moeten gelijkma-
tig om de spie-einden sluiten. 
Eerst de segmenten los aan 
elkaar schroeven waarbij u er 
op moet letten dat de chroom-
stalen klemband van de 
RAPID-S niet tussen de tan-
den van de klembeugel komt. 
Daarna de schroeven kruis-
lings aandraaien. Let er op dat 

de segmenten gelijkmatig en 
parallel samengetrokken wor-
den. 
 
Attentie ! 
Aandraaimomenten (zie tabel) 
aanhouden : voor alle 4 de 
schroeven, ook wanneer de 
segmenten bijna tegen elkaar 
liggen. Nadraaien met mo-
mentsleutel.

  
  
  
  

DDNN  MMdd  [[NNmm]]  
AAaannddrraaaaiimmoommeenntteenn  

DDrruukk  
  [[bbaarr]]  

4400  1122  --  1155  mmaaxx..  1100  
5500  1122  ––  1155  mmaaxx..  1100  
7700  1122  --  1155  mmaaxx..  1100  

110000  2255  --  3300  mmaaxx..  1100  
112255  3300  --  3355  mmaaxx..  55  
115500  3300  --  3355  mmaaxx..  55  
220000  6600  --  6655  mmaaxx..  33  

  
  
  

Schuif de verbinder tot aan 
de afstandsring  over de 
buis of hulpstuk 

Schuif  het volgende spie-
eind in de verbinder tot aan 
de afstandsring. 

De inbusbout handmatig of 
met schroefmachine aan-
draaien tot de spanband 
goed gesloten is. 
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KONFIX verbinder eerst 
met een losse klemband tot 
de aanslag op de 
ODS/PAM-GLOBAL® buis 
schuiven, dan de klemband 
om de buis vastzetten. 
 
 
 

De voorgevormde inkassing 
in de KONFIX VERBINDER 
met een mes  er uitsnijden. 
Attentie! 
Niet te diep uitsnijden an-
ders wordt de dichtings lip 
beschadigd 
 

Insteekdiepte van de aan-
sluitleiding markeren. Glij-
middel op de  aansluitlei-
ding aanbrengen en de lei-
ding er in steken   
 
 
 
 

De boven afgebeelde ver-
zinktstalenbuis dient als 
voorbeeld. Met de 
ODS/PAM-GLOBAL®  
KONFIX kunnen aansluit-
leidingen van alle materia-
len op de ODS/PAM-
GLOBAL® buizen worden 
aangesloten.
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Aansluitmogelijkheid: 
 
ODS/PAM-GLOBAL®  buis 
DN 100 met een buitendi-
ameter van 110 mm  naar 
een ander buismateriaal 

met een buitendiameter van 
110–72 mm. 
ODS/PAM-GLOBAL®  buis 
DN 100 met een buitendia-
meter van 110 mm naar een 
GA- respectievelijk LNA 

buis met een buitendiame-
ter van maximaal 115 mm. 
De verbindingen worden 
met 2 klembanden geleverd 
die beide voor de grootste 
diameter geschikt zijn.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg voor schone spie ein-
den, verwijder eventuele 
cementresten om een goe-
de afdichting te krijgen. De 
open zijde van 
MULTIQUICK verbinder 
over het spie einde van de 
buis schuiven. De klem-

band in de voorgevormde 
sparing schuiven en vast 
draaien. Met een mes de 
gesloten zijde van de ver-
binder op de gewenste di-
ameter uitsnijden. De 2e 
klemband over aansluitbuis 
schuiven. De aansluitbuis 

in de MULTIQUICK verbin-
der schuiven. De 2e klem-
band in de voorgevormde 
sparing schuiven en vast 
draaien.  De schroeven van 
de klemband dienen met 
een schroevendraaier te 
worden vast gedraaid.

Met de KONFIX-verbinding 
worden  aansluitleidingen 
van andere materialen zoals 
metaal of kunststof  op  
ODS/PAM-GLOBAL® S lei-
dingen aangesloten. Verbin-
dingen  DN 100 en DN 125 
kunnen ook voor kunststof 
dakafvoeren worden ge-
bruikt 
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MMoonnttaaggee  vvaann  OODDSS//PPAAMM--GGLLOOBBAALL®®  SS  lleeiiddiinnggeenn  
 
De montage van ODS/PPAAMM--GGLLOOBBAALL®®  SS  lleeiiddiinnggeenn  vveerrggtt  zzeekkeerr  nniieett  mmeeeerr  ttiijjdd  
ddaann  nnooddiigg  iiss  vvoooorr  lleeiiddiinnggeenn  vvaann  aannddeerree  mmaatteerriiaalleenn..  
 
Basisregels: De bevestigingen dienen op een gelijkmatige afstand te worden aan-
gebracht, waarbij de onderlinge afstand van maximaal 2 meter niet mag worden 
overschreden. Buizen van 2 tot 3 meter, 2 bevestigingen. Kortere  buizen afhankelijk 
van de diameter (denk ook aan gevuld buisgewicht) 2 of 1 bevestiging.  De bevesti-
gingen dienen op gelijkmatige afstand tussen de verbindingen te worden aange-
bracht, waarbij de afstand van de beugel tot de verbinder niet groter mag zijn dan 
0.75 meter. 
  
Horizontale leidingen: Horizontale leidingen dienen bij elke richtingsverandering 
en/of aftakking voldoende te worden bevestigd. Aan draadeinden bevestigde leidin-
gen dienen om de 10 en 15 meter middels een vastpuntconstructie te worden ge-
fixeerd om te voorkomen dat andere disciplines de leidingen van hun plaats kunnen 
drukken.  
 
Standleidingen: De bevestigingen van de standleidingen dienen op een onderlinge 
afstand van maximaal 2 meter  te worden aangebracht. Bij een verdiepingshoogte 
van 2,50 meter, zijn maar 2 beugels per verdieping nodig, waarvan één in de nabij-
heid van een eventuele aftakking. Bij gebouwen tot 5 verdiepingen dient de stand-
leiding vanaf DN 100 tegen verzakking te worden beveiligd, middels een beugelstuk 
wordt het gewicht van de standleiding opgevangen. Het beugelstuk dient boven de 
laagst gelegen verdiepings- of keldervloer te worden aangebracht. Bij gebouwen met 
meer dan 5 verdiepingen dient om elke 5 verdiepingen een  beugelstuk te worden 
aangebracht.  
 
Het hiernaast afgebeelde leidingschema geeft de basisregels van de bevestigingen 
weer. In de documentatie vindt u het bevestigingssysteem TYRODUR voor de 
OODDSS//PPAAMM--GGLLOOBBAALL®®  SS  lleeiiddiinnggeenn..  VVoooorr  ddee  lleeiiddiinnggeenn  vvaann  DN 50 tot DN 150 beve-
len wij de beugels uit Baureihe 5 aan, met een draadaansluiting van M12, tot DN 100 
eventueel M8. Hemelwaterleidingen en drukleidingen dienen met beugels uit de 
Baureihe 6 en 7 met draadaansluitingen M16 te worden bevestigd. 
 
Verbindingen voor leidingen met een hoge binnendruk : 
Bij hemelwaterafvoer- en/of drukleidingen waarbij de druk hoger kan oplopen dan 
0.5 bar, dienen de verbinders middels een trekvaste klembeugel te worden ge-
fixeerd.  

ODS/PAM-GLOBALl®  
Muurdoorvoer met flens 

Beugel- 
stuk 

Alle afmetingen 
in mm 

Vooraanzicht 

Zijaanzicht 


