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XN3
U-form for type:
XK, XS 

 XN2
T-form for type: 
XV, Sluseventiler
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 XN3H

Nøkler for åpning 
og stegning av 
spindelforlengere.
Type XN1 er tilpasset spindelforlengere av 
type: XK, XO som avsluttes med en plasttopp 
med firkanthull.
Når spindelforlengeren er montert i gressplen 
kan denne betjenes for hånd eller nøkkel.
Når spindelforlengeren er montert i gateboks 
må det benyttes nøkkel ved åpning eller 
stegning. Maksimum vridningsmoment som 
kan overføres via nøkkelen er 90 Nm og som 
derved beskytter spindelforlenger og ventil for 
brudd.

Type XN2 er tilpasset spindelforlengere 
av type: XV (sluseventiler) som avsluttes 
med en opptstikkende spindeltopp i seigjern. 
Spindelen skal monteres i gateboks og det må 
benyttes nøkkel ved åpning og stegning. Da 
vannverksventiler må betjenes med mange 
omdreininger er lengden på nøkkelen 120 cm 
for at den som betjener ventilen skal slippe å stå 
med bøyd rygg. Nøkkelen er sammenleggbar 
for enkel transport. T-nøkkel med utskiftbare 
hylser for spindeltopp med firkantmål 19 
mm og 27 mm. Hylse for begge dimensjoner 
medfølger. Brukes til ventiler større enn DN 63
Håndtaket kan demonteres.

OBS! Ikke til bakkekraner

Type XN3 er tilpasset spindelforlengere 
av type: XK, XS som avsluttes med en 
opptstikkende spindeltopp i seigjern. Når 
spindelforlengeren er montert i gateboks må 
det benyttes nøkkel ved åpning og stegning. 
Nøkkelen har en herdet spiss for åpning av 
gatebokser. Maksimum vridningsmoment som 
kan overføres via nøkkelen er 90 Nm og som 
derved beskytter spindelforlenger og ventil 
for brudd. Passer til spindelforlengere med 
innvendig firkanthull 16x16 mm. 

Type XN3H er tilpasset spindelforlengere av 
type: XS som avsluttes med en opptstikkende 
spindeltopp i seigjern. Når spindelforlengeren 
er montert i gateboks må det benyttes nøkkel 
ved åpning og stegning. Nøkkelen har en herdet 
spiss for åpning av gatebokser. Maksimum 
vridningsmoment som kan overføres via 
nøkkelen er 90 Nm og som derved beskytter 
spindelforlenger og ventil for brudd.
 
Passer til spindelforlengere med 
oppstikkende spindel med firkantmål 11 mm. 
Nøkkelens hylse passer for betjening av 
PLASSON ventiler uten spindelforlenger.

Ved fjerning av hylsen passer nøkkelen på 
spindelforlengerne XO/XK. 

Alle nøklene er av stål.
Produktene krever intet vedlikehold.
Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

U-form for type: XS 
Passer til spindelforlengere med 
oppstikkende spindel med firkantmål 11 mm. 
Nøkkelens hylse passer for betjening av 
PLASSON ventiler uten spindelforlenger.
Ved fjerning av hylsen passer nøkkelen på 
spindelforlengerne XO/XK. 


