
 

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 tappas på sitt tryck och vatten innan man försöker ta isär eller ta bort delar. 

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

www.nordicsprinkler.se 

NordicFlow® Sprinklerslang 

Sprinklerslang - Revision C 

Beskrivning 

NordicFlow®:s flexslangar reducerar montagearbetet med 70-80% 

jämfört med konventionell rördragning. 

Unik design på fästen/beslag: Med NordicFlow®:s flexslangar 

behövs inga verktyg för installationen och den unika designen 

med snäppfästen medger ett väldigt enkelt montage. 

OBS! NordicFlow/Daejin fästen är endast UL- och FM-godkända 

tillsammans med NordicFlow/Daejin-slangar. 

Tekniska data 

Temperatur 107 °C 

Arbetstryck 12 bar 

Minimal böjradie 8”(UL), 10”(FM 26.8mm), 9” (FM 28.0 mm) 

K-Faktor 
1/2” (DN 25x15) 80 (UL, FM modell) 

3/4” (DN 25x20) 160(UL), 115(FM) 

Diameter (slang) 

UL listad metallflätad slang 26.8 mm 

FM godkänd metallflätad slang 26.8 mm 

FM godkänd metallflätad slang 28.0 mm 

 

Godkännanden/Listningar 

Längd 700, 1000, 1200, 1500, 1800 mm 

Sprinklernippel 1/2”, 3/4” NPT eller BSPT (Rak eller 90 ° böj) 

Typ 
Metallflätad (ø 26.8) UL och FM godkänd 

Metallflätad (ø 28.0) FM godkänd 

 

 

 



 

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 tappas på sitt tryck och vatten innan man försöker ta isär eller ta bort delar. 

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

www.nordicsprinkler.se 

NordicFlow® Sprinklerslang 

Sprinklerslang - Revision C 

Tekniska specifikationer -  Metallflätad DJ25B 26.8mm slangdiameter 
 

Artikelnummer 
Monterad 

Längd 
(mm) 

Dimension (DN) 
inkxspr 

Ekvivalent längd 1" i 
Schedule 40 Stålrör C = 120, 

(meter) 

Max 
antal 

90° böjar 

Min böj- 
radie 
(mm) 

DJ25B700-15FL 
700 

25x15 9.7 
1 254 

DJ25B700-20FL 25x20 7.3 

DJ25B1000-15FL 
1000 

25x15 10.4 
1 254 

DJ25B1000-20FL 25x20 8.6 

DJ25B1200-15FL 
1200 

25x15 14.2 
2 254 

DJ25B1200-20FL 25x20 12.0 

DJ25B1500-15FL* 
1500 

25x15 18.7 
3 254 

DJ25B1500-20FL* 25x20 16.7 

DJ25B1800-15FL* 
1800 

25x15 23.2 
4 254 

DJ25B1800-20FL* 25x20 21.4 

 

Tekniska specifikationer -  Metallflätad DJ28B 28.0mm slangdiameter  
 

Artikelnummer 
Monterad 

Längd 
(mm) 

Dimension (DN) 
inkxspr 

Ekvivalent längd 1" i 
Schedule 40 Stålrör C = 120, 

(meter) 

Max 
antal 

90° böjar 

Min böj- 
radie 
(mm) 

DJ-28B-700-15FL 
700 

25x15 6.9 
1 230 

DJ-28B-700-20FL 25x20 4.8 

DJ-28B-1000-15FL 
1000 

25x15 10.5 
2 230 

DJ-28B-1000-20FL 25x20 8.2 

DJ-28B-1200-15FL 
1200 

25x15 12.5 
3 230 

DJ-28B-1200-20FL 25x20 10.6 

DJ-28B-1500-15FL* 
1500 

25x15 15.3 
4 230 

DJ-28B-1500-20FL* 25x20 13.5 

DJ-28B-1800-15FL* 
1800 

25x15 17.8 
4 230 

DJ-28B-1800-20FL* 25x20 16.2 

* Beställningsvara 
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Tekniska specifikationer - Metallflätad DJ25B 26.8mm slangdiameter 
 

Artikelnummer 
Montera
d Längd 

(mm) 

Dimension (DN) 
inkxspr 

Ekvivalent längd 1" i 
Schedule 40 Stålrör C = 120, 

(meter) 

Max 
antal 
90° 

böjar 

Min böj- 
radie 
(mm) 

DJ25B700-15FL 
700 

25x15 5.8 
1 190 

DJ25B700-20FL 25x20 8.2 

DJ25B1000-15FL 
1000 

25x15 12.8 
2 190 

DJ25B1000-20FL 25x20 14.3 

DJ25B1200-15FL 
1200 

25x15 16.2 
2 190 

DJ25B1200-20FL 25x20 14.9 

DJ25B1500-15FL* 
1500 

25x15 20.7 
3 190 

DJ25B1500-20FL* 25x20 22.3 

DJ25B1800-15FL* 
1800 

25x15 28.7 
3 190 

DJ25B1800-20FL* 25x20 30.2 

* Beställningsvara 
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Installationsanvisning 

A. Anslutning av Sprinklernippel 

Koppla bort Sprinklernippeln genom att vrida muttern (inte 

sprinklernippeln) från den flexibla slangen. Kontrollera att 

packningen och isoleringsringen är ordentligt på plats. 

Montera Sprinklernippeln till den flexibla slangen genom att 

vrida muttern till rätt vridmoment 30 Nm för att säkerställa 

en tät anslutning. OBS! För högt vridmoment kan förstöra 

tätningen. Se Figur 1. 

 

B. Anslutning av nippeln mellan flexibla slangen och rörsystemet 

Koppla bort nippeln från den flexibla slangen. Montera den gängade nippeln till 

rörsystemet med lin och pasta för att säkerställa en tät anslutning som visas i 

Figur 2. Kontrollera att packningen och isoleringsringen är korrekt placerade i 

slutet av den flexibla slangen. Anslut slangen till nippeln genom åtdragning av 

muttern. Rekommenderat vridmoment 30 Nm. 

 

C. Anslutning av 4-kant stången mot undertaks-

konstruktionen. 

Montera sprinklerfästet samt de två ändfästena på 4-

kantsstången och placera ändfästena korrekt mot 

undertakskonstruktionen enligt Figur 3. (Det maximala 

avståndet mellan två ändfästen är 1500 mm och minsta 

600mm). Lås ändfästena mot takkonstruktionen genom att 

dra åt snabbfästena. Därefter justeras 4-kantstången till rätt 

läge och låses med hjälp av vingmuttrarna.  

 

D. Installera sprinklernippeln i sprinklerfästet. 

Öppna sprinklerfästet och placera sprinklernippeln i fästet 

enligt Figur 4. Stäng sprinklerfästet och dra åt vingmuttern.  

Figur 1 

Figur 2 

Figur 3 

Figur 4 


