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Gebruik volgens de voorschriften
De Viega Smartloop-Inlinertechniek is een inwendig circulatiesysteem voor 
drinkwaterinstallaties.
De Smartloop-buis wordt als circulatieleiding in de warmwaterstijgleiding  
geïnstalleerd. Door circulatie van het warme water wordt bereikt dat bij de  
verdiepings-uitgangen voortdurend voldoende warm water op hygiënisch  
ongevaarlijke temperaturen beschikbaar is.
De inbouw in de Smartloop-componenten met de modelnummers  
2276.1 / 2007.3 / 2276.9 / 2276.8 is alleen in combinatie met Viega-
buisleidingsystemen toegestaan.
De installatie mag alleen worden uitgevoerd door geïnstrueerd vakkundig  
personeel en uitsluitend met gebruikmaking van Viega-producten.
Andere dan de hier beschreven toepassingen moeten vooraf worden  
afgestemd met onze fabriek in Attendorn.

Model Productbeschrijving

2276.1
Smartloop-aansluitset,
van brons,
bestaand uit: eindaansluitstuk, overgangsstuk, aansluitstuk, 2 pershulzen

2007.3
Smartloop-buis,
als inwendige circulatieleiding,
passend bij aansluitset 2276.1

2276.9
Smartloop-trekkoppeling,
voor het doorvoeren van de inwendige circulatieleiding

2276.8
Smartloop-reparatiekoppeling,
voor het repareren van de inwendige circulatieleiding

A Componenten

Gebruiksaanwijzing Smartloop-InlinertechniekNL

B
Model Productbeschrijving

2782 Handpersperstang

2799.7 Persbek

2040 Schaar

1077.2 Montagetang
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Werking Smartloop-Inlinertechniek
De schets toont de werking van de Smartloop-Inlinertechniek. De circulatie van warm water in de 
stijgleiding wordt bereikt doordat in het laatste T-stuk van de strang permanent water terug naar de 
warmwaterbereiding wordt geleid en door warm water wordt vervangen. Zo is gewaarborgd dat  
voldoende warm water op hygiënisch ongevaarlijke temperaturen bij elke  verdiep ingsuitgang  
beschikbaar is.

a Eindaansluitstuk b Overgangsstuk c Aansluitstuk d Pershulzen

Smartloop-aansluitset-componentenD

C

Gebruiksaanwijzing Smartloop-InlinertechniekNL

a – Stijgleiding vervaardigen en 
boven en onder T-stuk  
vastpersen
– Verdiepings-uitgangen  
van 22 mm vervaardigen  
resp. reduceren

b Opmerkingen
– Slechts één verzet per strang 
uitvoeren, bestaand uit twee 
45°-bochtstukken. Bovenste 
bocht met spie eind, onderste 
met 2 x pers aansluitng
– Andere verslepingen  
alleen na overleg met  
onze fabriek in Attendorn

c – Wij adviseren om de  
Smartloop-buis met de  
trekkoppeling model 2276.9 
door de stijgleiding te  
trekken
– De buis kan ook met een 
veil worden afgeschuind

d Smartloop-buis van boven in 
de warmwaterstijgleiding  
schuiven tot de buis aan de  
onderkant van de stijgleiding 
ca. 30 cm naar buiten steekt

e Smartloop-buis haaks
afkorten

f – Pershuls op het bovenste 
Smartloop-buiseinde  
schuiven
– Eindaansluitstuk in  
de Smartloop-buis steken  
en insteekdiepte op  
kijkvenster controleren

g – Handperstang haaks op  
de fitting plaatsen
– Bij het persen de perstang zo 
lang samendrukken  
tot de tang weer opend

h Eindsluitstuk in het boven ste  
T-stuk van de WW-stijg leiding 
monteren
– Indien nodig reduceerstuk  
gebruiken

i Verbinding met geschikt 
persgereedschap vastpersen

E Montagestappen
Montagevoorwaarde: De stijgleiding van Sanpress, Sanpress Inox of Profipress in de maten  
28 tot 108 mm is gemaakt.
Persingen: Afgebeeld is het persen met de handperstang. Ook kunnen een geschikte  
persmachine en Viega persbek model 2799.7 worden gebruikt.
Gereedschappen: Neem de gebruiksaanwijzingen van de gebruikte gereedschappen in acht.
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Montage stappen vervolg van pagina 24

j – Smartloop-buis aan  
onderste einde met monta-
getang strak trekken en  
40 mm onder het T-stuk 
haaks afkorten
– Smartloop-buis strak  
houden

k – Pershuls op het onderste 
Smartloop-buiseinde
schuiven
– Overgangsstuk van 
aansluit stuk in de Smartloop-
buis steken en insteekdiepte 
op kijkvenster controleren

l – Handperstang haaks op de  
fitting plaatsen
– Bij het persen de perstang  
zo lang samendrukken tot de  
tang weer opend

m Aansluitstuk tot aan de  
aanslag op het overgangsstuk 
schuiven en vastpersen

n – Montagetang verwijderen
– Aansluitstuk tot aan de 
aanslag in het onderste  
T-stuk van de WW-stijgleiding 
steken en vastpersen

o – Verbinding van de WW-stijgleiding 
en de circulatieleiding aan  
de desbetreffende kelderverdeel-  
en verzamelleidingen tot stand
brengen
– Volledige buisleiding volgens  
de warterwerkbladen op dichtheid 
controleren

a Bij onderbroken stijgleiding 
(reparatiegeval) moet de  
reparatiekoppeling model 
2276.9 worden gebruikt

b – Buisstuk met fijnvertande 
zaag of buizensnijder uit  
de stijgleiding zagen en ver-
wijderen
– De lengte van het buisstuk 
komt overeen met de lengte 
van de in te brengen schuif-
sok

c Schuifmof 2215.5 op de onderste 
buisleiding schuiven

d Schuifmof met insteekstuk 
model 2215.4 op de boven-
ste buisleiding schuiven

e – Smartloop-buis met  
reparatiekoppeling  
model 2276.9 verbinden
– Handperstang haaks  
op de fitting plaatsen
– Bij het persen de perstang 
zo lang samendrukken  
tot de tang weer opend

f Schuifsokken in elkaar steken  
en met geschikt persgereedschap 
vastpersen

F Toepassing reparatiegeval
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