
 

Allmänna anvisningar: 

 Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall 

avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig. 

 Högsta tillåtna arbetstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA 

C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar. 

 För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång. 

 Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage. 

 Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande. 

            www.nordicsprinkler.se 
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1. Kontrollera röränden, packningssätet och rillan och se så att 

det inte finns några upphöjningar, hack, ytdefekter, smuts eller 

lösa partiklar. Vid eventuella skador i ytbehandlingen slipas hela 

ytan ren och efterbehandlas med rostskyddsfärg eller kallgalv. 

Kontrollmät att packningssätet (A), rillbredden (B), och 

rillbottendiamtern (C) matchar rillspecifikationerna i tabell 1.3. 

 

2. Skruva isär den förmonterade rillkopplingen med en 

mutterdragare. 

 

 

3. Applicera ett tunt lager godkänt smörjmedel på utsidan av 

gummipackningen och tätningsläpparna samt insidan av 

kopplingshalvorna. 

 

 

4. Tryck eller dra försiktigt gummipackningen över röret tills den 

kapade röränden syns igen. 

 

 

 

5. För samman de båda rörändarna så att de är kant i kant och 

skjut gummipackningen tillbaka över på mötande rör. Se till att 

kopplingen är i centrum och att båda rillorna syns. 

 

 

6. Ytterdiametern på rillkopplingen och rillbottendiametern måste 

matcha rillspecifikationerna, se tabell 1.3. 

 

 

 

7. Placera ena halvan av kopplingen runt gummipackningen och 

se till att den hamnar i rillorna på rören. 

För en av bultarna genom bultplattan och se till att den ovala 

halsen på bulten passar i det ovala hålet. 



 

Allmänna anvisningar: 

 Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetstryck med drifttemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall 

avvika från det maximala arbetstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig. 

 Högsta tillåtna arbetstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA 

C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar. 

 För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång. 

 Varning: Rörsystem måste alltid avtappas innan demontage. 

 Sprinkler Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande. 

            www.nordicsprinkler.se 

Installationsanvisning - NordicFlow® Rillkopplingar 

Installationsanvisning Rillkopplingar 

Revision C 

8. Placera den andra halvan av kopplingen över bulten och 

skruva fast muttern för hand. För sedan igenom den andra bulten 

och dra även fast denna mutter för hand.  

 

 

9. Använd en mutterdragare med korrekt hylsa och dra växelvis åt 

muttrarna tills bultplattorna möts och kopplingen är helt stängd. 

Du kan även använda en momentnyckel för att dra åt muttrarna 

till korrekt moment enligt tabell 1.2. Åtdragning med för högt 

moment ger inte en bättre tätning utan kan istället skada 

kopplingen. 

 

 

NOTERA: För rätt tätning av kopplingen måste muttrarna dras åt med korrekt vridmoment. Ett högre vridmoment bidrar inte till en tätare 

koppling utan kan tvärt om skada bultar och muttrar samt göra att kopplingen lossnar. Ett för lågt vridmoment kan leda till läckage.  

Övriga instruktioner: 

1. Kontrollera alltid att gummipackningen är ren och oskadd samt att den är lämplig för avsedd användning.  

Kontakta Nordic Sprinkler om du märker att något inte stämmer.   

2. Ytterdiametern på röret och storleken på rillan måste överensstämma med rillspecifikationerna, se tabell 1.3.  

3. Ytterdiametern på röret måste överensstämma med rillkopplingarna. Rillkopplingar med fel specifikationer kan och får inte 

kopplas på röret.  

 

1.1 Deflektionsvinkel för flexibla rillkopplingar  1.2 Bultspecifikationer 

 

 

 

 

Nominell dia. (mm) Ytterdia. (mm) 
Avböjningsvinkel 

(grader) 

32 42,4 2 

40 48,3 2 

50 60,3 1,5 

65 76,1 1 

80 88,9 1 

100 114,3 1 

125 139,7 1 

150 168,3 1 

200 219,1 1 

250 273 0,5 

Storlek Hylsa (mm) Vridmoment (Nm) 

M10 (3/8”) 15 44-54 

M12 (1/2”) 18 90-100 

M16 (5/8”) 24 200-230 

M20 (3/4”) 30 270-300 
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Rörspecifikationer och tekniska data 

För övriga specifikationer och tekniska data gällande rören se datablad för NordicFlow® FM Lättviktsrör. 

 

1.3 Rillspecifikationer 

 

Nominell rörstorlek Rörets ytterdiameter 
Packnings- 

säte A 
Rill- 

bredd B 
Rillbotten- 
diameter C 

Rill- 
djup D* 

Vägg- 
tjocklek T 

Utvinklings- 
diameter F 

Tum DN Storlek (mm) + mm - mm ± 0,76 mm ± 0,76 mm Storlek mm mm mm mm 

1 25 33,7 0,41 0,68 15,88 7,14 30,2 -0,38 1,6 2,0 34,5 

1¼ 32 42,4 0,5 0,6 15,88 7,14 38,99 -0,38 1,6 2,0 43,3 

1½ 40 48,3 0,44 0,52 15,88 7,14 45,09 -0,38 1,6 2,0 49,4 

2 50 60,3 0,61 0,61 15,88 8,74 57,15 -0,37 1,6 2,0 62,2 

2½ 65 76,1 0,76 0,76 15,88 8,74 72,26 -0,46 1,98 2,0 77,7 

3 80 88,9 0,89 0,79 15,88 8,74 84,94 -0,46 1,98 2,0 90,6 

4 100 114,3 1,14 0,79 15,88 8,74 110,08 -0,51 2,11 2,3 116,2 

5 125 139,7 1,4 0,79 15,88 8,74 135,48 -0,51 2,11 2,9 141,7 

6 150 168,3 1,6 0,79 15,88 8,74 163,96 -0,56 2,16 2,9 170,7 

8 200 219,1 1,6 0,79 19,05 11,91 214,4 -0,64 2,39 3,6 221,5 

* Rilldjup D är bara en referensdimension. Rillbottendiameter C måste följas. 


