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HENCO VISION: snel en betrouwbaar… voor installateurs met een visie

Dé referentie onder de steekkoppelingen

 Topkwaliteit en installatiegemak gaan hand in hand
 Persmachines of schroefsleutels worden overbodig
 Zowel voor sanitaire als cv-toepassingen
 Bliksemsnel en duurzaam

PVDF, een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen

De opbouw van de steekkoppeling toont dat Henco Vision het resultaat is van een uitgekiende productontwikkeling. 
Alle onderdelen zijn gemaakt met de grootste precisie en vervaardigd uit de beste materialen. De koppeling is volledig 
gemaakt uit PVDF, een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen:

 Uitermate druk- en temperatuurbestendig
 Uitmuntende mechanische sterkte 
 Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
 Perfect geschikt voor drinkwater en levensmiddelen 

Samenstelling

PVDF lichaam en EPDM O-ringen

PVDF huls met controlevenstertjes en transparante kunstofring

Roestvrijstalen grijpring

Roestvrijstalen steunring

Conische PVDF klemring

PVDF schroefdop met EPDM O-ring en drie demontagegaatjes 
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Montage

Niet meer dan drie stappen zijn nodig om een snelle en betrouwbare verbinding te maken:

1. AFSNIJDEN  - Snij de buis altijd 90° haaks af.
2. KALIBREREN  - Gebruik de Henco kalispeed om de buis te centreren en af te schuinen aan de binnen- en buitenkant.
3. STEKEN  - Verwijder het zwarte beschermkapje en steek de buis tot aan de aanslag in de koppeling zodat ze de    
     controlevenstertjes volledig wit kleurt.

 1  AFSNIJDEN 2  KALIBREREN    3  STEKEN

Demontage

Henco Vision is in een handomdraai demonteerbaar. 
Zelfs O-ringen kunnen bliksemsnel vervangen worden. Bijvoorbeeld wanneer men tijdens of na de drukproef een lek 
waarneemt, waarschijnlijk veroorzaakt door een slecht kalibratie.

90°

Draai de huls los. Trek de buis, samen met de huls, uit het 
lichaam van de koppeling.

Open de huls met de HencoVision sleutel als 
de buis niet korter kan gemaakt worden. 

Knip de klemring door en verwijder deze 
samen met de andere onderdelen die zich op 
de buis bevinden.

Knip de buis door achter de huls als de buis 
lang genoeg is en KALIBREER! 

Neem een vervangset (huls + 2 O-ringen) en 
vervang voorzichtig de beschadigde O-ringen 
zonder het lichaam van de koppeling en de nieuwe 
O-ringen te beschadigen.

Schroef de nieuwe huls vast op het lichaam 
van de koppeling. Steek de gekalibreerde buis 
in de  koppeling. Klaar! 

KALIBREER! 



Henco Vision wordt geleverd met 
een beschermkapje zodat er geen 
vuil in de koppeling kan komen.

Dankzij de externe O-ring en de 
transparante kunststofring kan er 
geen vloeistof, cement of vuil in de 
koppeling binnendringen.

De twee interne O-ringen zorgen 
voor een waterdichte afdichting 
aan de binnenkant. 

De grijpring zorgt ervoor dat 
de buis na het steken perfect 
in de koppeling blijft zitten. De 
roestvrijstalen steunring geeft extra 
ondersteuning aan de grijpring. 
Zekerheid troef. 

De conische PVDF ring klemt 
de buis en houdt samen met de 
grijpring de buis op haar plaats. 

Om een kwaliteitsvolle verbinding te 
maken volstaat het de gekalibreerde 
Henco meerlagenbuis in de koppeling 
te steken tot de buis de controle-
venstertjes wit kleurt. Persmachines 
en schroefsleutels worden overbodig. 
Dit bespaart tijd en installatiekosten. 

Vision - snel demonteerbaar.  

Henco Vision heeft evenals de 
meerlagenbuis een witte kleur, wat 
bij opbouw zeer mooi oogt.

 

Vision - snel geïnstalleerd op 
locaties waar men weinig plaats 
heeft.

Vision - enorme kracht en fl exibiliteit: 
tot 10° buiging mogelijk.

Henco Vision is beschikbaar in 
doormeters 16, 20 en 26.

95°C/10 bar

VOORDELEN

Vision-in een handomdraai 
weer gebruiksklaar met deze 
Vision Set.

Volledig in de lijn van onze voortdurende innovatie, en na een intensieve periode van 
baanbrekend onderzoek en ontwikkeling, is Henco fi er Vision te introduceren, een slimme 

aanvulling op het Henco perssysteem.

Dit vertrouwen wordt onderlijnd door een 10-jarige Henco systeemgarantie.
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Your Connection to Perfection


