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1.  EIGENSCHAPPEN: 
De adapter R179A omvat: 
- moer (1) - messing volgens UNI 5705 
  vernikkeld en verchroomd 
- knelring (2) - messing volgens UNI  5705 
- insteekhuls met O-ring (3) - messing volgens    
   UNI 5705 
- O-ring (4) 
 
 
2.  MONTAGE: 
- De buis recht afsnijden op 90° met behulp van 
een aangewezen kniptang R990. 
- De moer (1) en vervolgens de knelring (2) op 
de buis duwen. 
- De insteekhuls (3) in de buis duwen tot de 
stootrand van de huls tegen het buisuiteinde 
drukt. 
- De insteekhuls (3) met de O-ring (4) en de 
buis nu in de kraan, verdeler, koppeling, … 
duwen. 
- De moer (1) stevig aandraaien tot het einde 
met behulp van de sleutel R131.  Hierbij mag de 
buis niet ronddraaien. 
- Na afpersen de verbinding op dichtheid 
controleren. 
 

 
 
 

 
3. TECHNISCHE GEGEVENS: 
Gebruiksvoorwaarden: 
• Max. watertemperatuur :                   110 °C 
• Max. werkdruk :                                 14 Bar 
• Toepassing :                verwarming – sanitair 

                             koeling (max. 30 
%glycol) 

 
4.  REFERENTIE VAN DE ADAPTER: 
Behalve het referentienummer R179A wordt 
iedere adapter gekenmerkt door 3 bijkomende 
cijfers:  
- het eerste cijfer duidt op de boring in het 
aansluitpunt van de kraan, verdeler of 
koppeling.  Meestal is dit 18 mm, aangegeven 
door de rode kleur van de beschermdopjes en in 
technische en commerciële documentatie.   
- het tweede cijfer duidt op de buitendiameter 
van de meerlagen buis. 
- het derde cijfer duidt op de binnendiameter 
van de meerlagen buis. 
 
Voorbeeld: de adapter R179A 18x16/12 is een 
adapter voor de aansluiting van de 
meerlagenbuis met buitendiameter 16 mm en 
binnendiameter 12 mm aan een kraan, verdeler, 
koppeling, … met adapteraansluiting 18 mm. 
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