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VATTENBASERADE SLÄCKSYSTEM

RÖRKOPPLINGSSYSTEM



PicoFix rillade rörkopplingar och rördelar garanterar 
pålitlig anslutning i sprinklersystem och delugesystem.
Tack vare de integrerade stiften på PicoFix-
kopplingen och en speciell diagonal passning som 
ger ett exceptionellt grepp kan vi garantera en 

pålitlig och dragsäker anslutning. Det gör att 
kopplingarna kan stå emot vrid- och böjspänning 
associerad med dessa typer av anslutningar.  
Dessutom bibehåller de integrerade stiften rörets 
elektriska ledningsförmåga, så att det i allmänhet 
inte längre krävs ytterligare anslutningar. 
Maskinbearbetade rillor och tätningsytor garanterar 
att PicoFix-kopplingar ger en extremt exakt passning 
och tätning.

PicoFix rörkopplingar och rördelar är utformade för att 
uppfylla byggarbetsplatsernas krav på perfektion: 
deras funktionella design och de relativt lätta 
rördelarna – i synnerhet vid större nominella diametrar 
– garanterar en enkel och snabb installation med hjälp 

av standardverktyg.

Den robusta ytan på 
rörkopplingarna och 

rördelarna är som standard 
varmgalvad eller 
pulverlackerad, vilket gör 
dem perfekta för 
utomhusbruk.
PicoFix-komponenter 
kommer i standard-
storlekar och 
kompletterar vårt redan 

omfattande produktutbud, 
vilket gör oss till din one-

stop-shop för allt du behöver 
för att installera 

brandsläcksystem.

EN EXCEPTIONELLför snabb installation

PicoFix-rörkopplingarnas diagonala passning garanterar en 
exceptionellt pålitlig anslutning



EFFEKTIVA
Produktutbud

Vi har ett stort urval av komponenter:

  Rörkopplingarna finns i storlekar från DN32 till 
DN200

  Rördelarna kommer i alla standardstorlekar och 
standardmodeller

  Rörkopplingar och rördelar kommer med 
antingen en varmgalvad yta eller en yta 
pulverlackerad i rött. De kan även pulverlackeras 
i en rad andra färger

Tillämpningar

PicoFix rillade rörkopplingar och rördelar används för 
konstruktion av rörsystem för vattenbaserade stan-
dardsläcksystem upp till 16 bar (VdS) eller 21 bar 
(UL/FM):
 Sprinklersystem
 Delugesystem
 Brandpostsystem
  Släcksystem med eller utan frostskydds- eller 

skummedel
  Släcksystem i miljöer med risk för frost – den 

robusta ytbeläggningen gör PicoFix perfekt för 
utomhusbruk

ANSLUTNINGfinns i ett stort antal storlekar

VATTENBASERADE SLÄCKSYSTEM

RÖRKOPPLINGSSYSTEM

PicoFix rörkopplingar och rördelar är VdS-certifierade, 
UL-listade och FM-godkända



FÖRDELARlätt – snabb – säker – pålitlig

Pålitlig anslutning

 Integrerade stift på PicoFix-rörkopplingarna och 
den diagonala passningen garanterar en drag-
säker anslutning som kan stå emot vrid- och 
böjspänning

 Maskinbearbetade rillor och tätningsytor 
garanterar att PicoFix-kopplingar ger en 
extremt exakt passning och tätning

Enkel installation

 Tack vare förmonterade skruvar kan PicoFix-

rörkopplingar monteras direkt över 
anslutningen

 De integrerade stiften bibehåller i allmänhet den 
elektriska ledningsförmågan utan ytterligare 
 jordanslutningar

 Den optimerade designen är lättare – i synner-

het vid större nominella diametrar

 Det krävs inga speciella verktyg för att installera 

PicoFix rörkopplingar

Maximal flexibilitet

 PicoFix rördelar är i allmänhet tekniskt kompati-
bla med VdS-godkända rörkopplingar från andra 
tillverkare

 Eftersom specialiserade tätningsmaterial används 
är rörkopplingarna perfekta för universell 
 användning i de flesta brandsläcksystem med 
vattenspridning

 Den robusta ytan på PicoFix rörkopplingar är 
som standard varmgalvad eller pulverlackerad, 
vilket gör dem perfekta för utomhusbruk
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