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MONTAGEVOORSCHRIFT AANBOORZADEL

DEZE VERPAKKING BEVAT ÉÉN VAN  
DE VOLGENDE ONDERDELEN :
•  Aanboorzadel 50mm x 1½’’      art nr. 119500333* 
• Aanboorzadel 200mm x 2’’      art nr. 1195003321
• Aanboorzadel 63mm x 1½’’     art nr. 1195003301 
• Aanboorzadel 250mm x 1½’’   art nr. 1195003319
• Aanboorzadel 75mm x 1½’’     art nr. 1195003302 
• Aanboorzadel 250mm x 2’’      art nr. 1195003322
• Aanboorzadel 90mm x 1½’’     art nr. 1195003303 
• Aanboorzadel 250mm x 2½’’   art nr. 1195003298
• Aanboorzadel 110mm x 1½’’   art nr. 1195003304 
• Aanboorzadel 315mm x 1½’’   art nr. 1195003305*
• Aanboorzadel 160mm x 1½’’   art nr. 1195003317 
• Aanboorzadel 315mm x 2’’      art nr. 1195003323*
• Aanboorzadel 160mm x 2’’      art nr. 1195003320 
• Aanboorzadel 315mm x 2½’’   art nr. 1195003297*
• Aanboorzadel 200mm x 1½’’   art nr. 1195003318
*= type M (niet zelfklemmend)

AANBOORDIAMETER POLSAFE® BOREN
Aanboordiameter zadel / opzetstuk 1½” 22,4 mm
Aanboordiameter zadel / opzetstuk 2” 39 mm

TOEPASSING
Dit aanboorzadel is ontworpen voor gasdeelnetten van 
30 mbar en 100 mbar waarbij de maximale toegestane 
werkdruk 200 mbar is. Polsafe® aanboorzadels 
UITSLUITEND gebruiken in combinatie met Polsafe® 
(blaasgat) opzetstukken, Polsafe® afsluitpluggen en de 
Polsafe® boor. Maximale Beproevingsdruk: 1 bar. 

Met behulp van de Polsafe® aanboorzadels, Polsafe® 
(blaasgat) opzetstukken en de Polsafe® boor is het 
mogelijk distributieleidingen onder druk aan te boren. Het 
aanboorzadel bestaat uit een onderzadel, bovenzadel en 
twee sluitstukken. Het aanboorzadel is ALLEEN geschikt 
voor gebruik op leidingen van PVC.

VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT
•  Controleer of het aanboorzadel onbeschadigd en 

schoon is en alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer 
of de diameter van de onder- en de bovenzadel 
overeenkomen.

•  Controleer of het aanboorzadel en de distributieleiding 
van dezelfde diameter zijn. De buisdiameter staat 
vermeld op de sluitstukken.

•  Controleer of de afdichtingsring correct in het bovenzadel 
geplaatst is. (zie tekening voor Ø 63-250 mm).

•  Graaf de distributieleiding geheel vrij tot ca. 15 cm 
onder de onderkant van de buis.

•  Reinig de distributieleiding zorgvuldig op de plaats 
waar het aanboorzadel moet worden gemonteerd. 
Vooral rond de plaats waar de afdichtingsring op de 
distributieleiding komt, dient de leiding volledig schoon 
en onbeschadigd te zijn.

•   LET OP: Het oppervlak van de PVC buis moet onbe-
schadigd zijn. Een beschadigde buis op de plaats waar 
het aanboorzadel wordt geplaatst kan tot lekkage leiden.

BEVESTIGING VAN HET AANBOORZADEL OP DE 
DISTRIBUTIELEIDING
•  Klik het zelfklemmende onderzadel op de distributieleiding. 

(Het onderzadel van type M is NIET zelfklemmend).
•  Plaats het bovenzadel op het onderzadel. Bij het boven-

zadel Ø 63 t/m 250 kan het bovenzadel in twee standen 
op het onderzadel worden geplaatst, zo kan de kant van 
waar de sluitstukken worden aangebracht verplaatst 
worden van links naar rechts of van rechts naar links.

•  Plaats de sluitstukken. Druk de sluitstukken tegelijkertijd 
(met 2 handen) gelijkmatig vast in de richting van de pijl.

•  Sla de sluitstukken met lichte hamerslagen aan. Hierbij 
moet afwisselend op het ene en op het andere sluitstuk 
worden geslagen. Gebruik hiervoor uitsluitend een 
hamer met een houten of een kunststof kop. LET OP: 
Als u een hamer met een andere kop gebruikt kan het 
sluitstuk beschadigen of breken met lekkages als gevolg.

•  De sluitstukken aanslaan totdat deze gelijk zitten met 
het onder- en bovenzadel.

•  De afdichtingsring hoeft NIET te worden voorzien van 
glij- of smeermiddel. De rubberring is zelfsmerend. 
LET OP: Door het gebruik van verkeerde glij- of 
smeermiddelen kan broosheid in het product ontstaan 
met lekkages als gevolg. Gebruik alleen zuurvrije 
vaseline of glijmiddel conform BRL-K 535/01.

NA DE INSTALLATIE
Indien u geen opzetstuk of blaasgat opzetstuk op het 
aangeboorde zadel plaatst, kan het aanboorzadel 
afgesloten worden met een afsluitplug aanboorzadel.

Bekijk de tekening op de volgende pagina

Controleer afdichtingsring

Goed

Fout

A A

Aanzicht A-A

• LET OP: Het oppervlak van de PVC-buis moet onbeschadigd zijn. Een beschadigde 
 buis op de plaats waar het aanboorzadel wordt geplaatst kan tot lekkage leiden. 

Bevestiging van het aanboorzadel op de distributieleiding
• Klik het zelfklemmende onderzadel op de distributieleiding. (Het onderzadel van 
 type M is NIET zelfklemmend)
• Plaats het bovenzadel op het onderzadel. Bij het bovenzadel Ø 63 t/m 250 kan het

bovenzadel in twee standen op het onderzadel worden geplaatst, zo kan de kant van 
waar de sluitstukken worden aangebracht verplaatst worden van links naar rechts 
of van rechts naar links.

• Plaats de sluitstukken. Druk de sluitstukken tegelijkertijd (met 2 handen) gelijkmatig
 vast in de richting van de pijl.
• Sla de sluitstukken met lichte hamerslagen aan. Hierbij moet afwisselend op het ene
 en op het andere sluitstuk worden geslagen. Gebruik hiervoor uitsluitend een hamer
  met een houten of een kunststof kop. LET OP: Als u een hamer met een andere
 kop gebruikt kan het sluitstuk beschadigen of breken met lekkages als gevolg. 
• De sluitstukken aanslaan totdat deze gelijk zitten met het onder- en bovenzadel.
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ALGEMEEN
Polsafe® is een complete lijn hulpstukken voor 
gasleidingsystemen van slagvast PVC. Samen met 
de Polvalit-Z PVC buizen en de polvalene PE bui-
zen voor aansluitleidingen bouwt u snel en een-
voudig een duurzaam en betrouwbaar systeem. 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar 
onze website.


