
 

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. 
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NordicFlow® Y-filter rillat 

Beskrivning 

• Kan installeras både vertikalt eller horisontellt med strömningsriktning nedåt 

• Snabb installation och enkel service 

• Lågt tryckfall 

Dimensioner: DN50 - DN200 

Arbetstryck: 20,7 Bar 

 

Materialspecifikation 

1. Hus: Segjärn ASTM A 536 

Standardytbehandling: FBE behandlad in- och utvändigt  

Standardfärg: Röd RAL3000 eller blå RAL5015 

Tillval: Varmförzinkat 

2. Filterkorg: Rostfritt stål enl. 304, Perforerad metall 

Standard:  2 – 12″(DN50 – 300): 8.0mm håldiameter  

Tillval：  2 – 3″(DN50 – 80): 1.6mm håldiameter    

 4 – 12″(DN100 – 300): 3.2mm håldiameter 

Andra perforeringar kan fås mot förfrågning  

3. Rillkoppling: 

Hus: Material: Segjärn ASTM A 536 

Standardytbehandling: Varmförzinkad 

Andra material kan fås mot förfrågning 

Packning: Standard: Grade “E” EPDM (Färgkod Grönt streck) 

Temperaturområde -34°C till +110°C. Rekommenderas för kallt och varmt vatten inom angivet 

temperaturområde samt en mängd olika medier såsom etylenglykol, oljefria luftsystem. 

Rekommenderas ej för petroleumoljor, mineraloljor, lösningsmedel och aromatiska kolväten. 

Tillval: Grade “T” Nitril: (Färgkod: Oranget streck). Rekommenderas för oljeprodukter, luft med 

oljeångor, vegetabiliska och mineraloljor inom angivna temperaturområden. Fungerar även med 

vatten under +66°C. Största tillåtna temperaturområde: -29°C till + 82°C. Använd ej med VARMT 

VATTEN över +66°C eller med TORR VARM LUFT över +60°C. 

Andra material kan fås mot förfrågning 

Bult/Mutter: Värmebehandlat förzinkat stål enligt ASTM B-633, vagnsbult enligt ASTM A-183 
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NordicFlow® Y-filter rillat 

4. Rillat blindlock: Segjärn ASTM A 536 

Standardytbehandling: Varmförzinkad 

Andra material kan fås mot förfrågning 

5. Plugg: Smidesjärn ASTM A 197 / A 47 

Standardytbehandling: Varmförzinkad  

Gängning: NTP-gänga 

Andra gängningar kan fås mot förfrågning  

 

 

 

Dimensioner 

Artikel-
nummer 

Storlek 

(tum) 

O.D. 

(mm) 

DN 

(mm) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

Plugg 

(tum) 

Vikt 

(kg) 

FILTER50 2 50 60,3 248 178 178 217 89 345 ½ 4,5 

FILTER65 2½ 65 76,1 273 197 200 237 105 382 ½ 6,4 

FILTER80 3 80 88,9 299 216 216 258 121 413 ¼ 9,1 

FILTER100 4 100 114,3 362 267 276 323 159 541 1 14,5 

FILTER150 6 150 168,3 470 356 353 408 235 676 1¼ 32,7 

FILTER200 8 200 219,1 610 457 451 516 315 866 1½ 56,7 

 

Tillval filterkorg 

Artikelnummer Storlek (tum) DN (mm) O.D. (mm) Håldiameter 

FILTERSCREEN50 2 50 60,3 1,6 mm 

FILTERSCREEN65 2½ 65 76,1 1,6 mm 

FILTERSCREEN80 3 80 88,9 3,2 mm 

FILTERSCREEN100 4 100 114,3 3,2 mm 

FILTERSCREEN150 6 150 168,3 3,2 mm 

FILTERSCREEN200 8 200 219,1 3,2 mm 
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NordicFlow® Y-filter rillat 

Flödesdata 

Formel för beräkning av Cv värden 

Q = Flöde (GPM – Gallons/minut) 

∆P = Tryckförlust över ventilen (PSI) 

Cv = Flödeskoefficient 

1 GPM = 3,78541 LPM (Liter/minut) 

1 PSI = 0,0689 Bar  
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