
Uponor Garden Hub 
Installationsanvisning



Svensk installationsanvisning

Kartongen innehåller:
• 1 st. Garden Hub 30 cm lång utan botten.

• 1 st. fyrkantigt lock, grå färg .

• 4 st. pluggar i anslutningshålen.

Tips och Råd! 
• Se till att bädden för brunnsbotten är väl

dränerad, gärna med ett par decimeters
makadam så att eventuellt regnvatten eller
kondens dräneras bort.

• Vänd brunnen till rätt anslutningsnivå, 10
eller 20 cm.

• Använd gärna skyddsrör i dimension 50 för
att lättare byta kabel eller slang i framtiden.

• Återanvänd det uppgrävda materialet
som kringfyllning och packa med fot- eller
handstamp.

• Vid montering av elapparater i brunnen ska
dessa produkter uppfylla erforderlig IP-
klass.

• Installation i gräsmatta
Se till att brunnen installeras tillräckligt  
djupt så att gräsklipparen inte kan köra 
på locket.

• Låt pluggarna sitta kvar i de anslutningshål
som inte används.

Tips på smarta anslutningar



Dansk installationsvejledning

Æsken indeholder:
• 1 stk. Garden Hub 30 cm lang uden bund.

• 1 stk. firkantet låg, grå farve.

• 4 stk. propper i tilslutningsenhederne.

Tips & Råd! 
• Sørg for at underlaget til brøndbunden er

veldrænet, gern med et par centimeters
makadam, så eventuelt regnvand eller
kondensvand drænes bort.

• Vend brønden til korrekt tilslutningsniveau,
10 eller 20 cm.

• Anvend gerne beskyttelsesrør i dimension
50 for nemmere udskiftning af kabler og
haveslanger.

• Genanvend det opgravede materiale som
omkringfyldning og komprimér med fod- 
eller håndstampning.

• Ved montering af el-apparater i brønden
skal disse produkter opfylde IP-klasse for
udendørs installation.

• Installation i græsplæne: Sørg for at
brønden installeres til strækkeligt dybt, så
plæneklipperen ikke kan køre på låget.

• Lad propperne sidde tilbage i de
tilslutningsenheder, som ikke anvendes.

Tips til smarte tilslutninger
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