
 

R179E                      ISO 9001 
Adapter voor kunststofbuis en kunststofbuis  

meerlagenbuis met aluminium tussenlaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.  EIGENSCHAPPEN: 
De adapter R179E omvat: 
- moer (1) - vervaardigd uit messing,  
  vernikkeld en verchroomd, met inwendige  
  schroefdraad ¾” Eurocone 
- knelring (2) – vervaardigd uit messing 
- vlakke scheidingsring (3), vervaardigd uit  
  PTFE 
- insteekhuls met O-ring (4) – vervaardigd   
  uit messing  
- O-ring (5) – vervaardigd uit EPDM,  
  conform EN 681.1 

 
2.  MONTAGE: 
- De buis recht afsnijden op 90° met behulp 
van een aangewezen kniptang R990 en de 
meerlagenbuis ontbramen. 
- De meerlagenbuis kalibreren door middel 
van een kalibreerapparaat. 
- De moer (1) en vervolgens de knelring (2) 
op de buis duwen. 
- De vlakke ring (3) over de insteekhuls (4) 
schuiven en de insteekhuls (4) in de buis 
duwen tot de stootrand van de huls de 
vlakke ring (3) tegen het buisuiteinde drukt. 
- De insteekhuls (4) met de O-ring (5) 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 :                                 10 Bar 
 Toepassing :           verwarming - sanitair 

 
4.  REFERENTIE VAN DE ADAPTER: 
Behalve het referentienummer R179E 
wordt iedere adapter gekenmerkt door 3 
bijkomende cijfers:  
- het eerste cijfer duidt op de uitwendige 
schroefdraad ¾’’ Eurocone in het 
aansluitpunt van de kraan, verdeler of 
koppeling. 
- het tweede cijfer duidt op de buiten-
diameter van de buis. 
- het derde cijfer duidt op de binnen-
diameter van de buis. 
 
Voorbeeld: de adapter R179E ¾’’ECx(16x2) 
is een adapter voor de aansluiting van de 
kunststofbuis of kunststof meerlagenbuis 
met buitendiameter 16 mm en binnen-
diameter 12 mm aan een kraan, verdeler, 
koppeling, … uitgerust met Eurocone ¾’’ 
uitwendige schroefdraad. 
 

 

 
 
 
 

 

 
GIACOMINI-BENELUX n.v. - Rue Provinciale, 273 - B-1301 Bierges - Tel.:010/42.06.50. - Fax.:010/42.06.99. 

3 1 2 4/5 


