
blue pipe SDR 17,6
CLIMATHERM

Nya Climatherm dim. 160, 200, 250 och 315 mm

Rörsystem för stora kylanläggningar
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ReTherm rörsystem erbjuder 
innovativa totallösningar med 
stora fördelar för hela projektet

Bred kompetens, stort produktsortiment 
och innovativa lösningar

Bästa projektval 
ReTherm rörsystem introducerar nu ett helt nytt tunnväggigt 
Climatherm SDR 17,6 rörsystem i dimensionerna 160, 200, 250 
och 315 mm speciellt anpassat för kyla.
Det nya Climatherm SDR 17,6 rörsystemet har samma överlägsna 
egenskaper som SDR 11 med bl.a. fiberförstärkning, mycket god 
isoleringsförmåga och är helt återvinningsbart.

Vikten reduceras kraftigt p.g.a. tunnare gods vilket också innebär 
högre flödeskapacitet.
Vid driftstemperatur 14-18°C klarar Climatherm SDR 17,6 ett 
arbetstryck på över 10 bar och en livslängd på 50 år vilket gör 
detta rörsystem till ett oslagbart alternativ mot metall.

Leverantör med lång erfarenhet 
ReTherm rörsystems produkter och tjänster ger påtagliga 
fördelar för hela anläggningen i varje enskilt projekt. Företaget 
har lång och gedigen erfarenhet och kan vägleda konsulter, 
installatörer, beställare och fastighetsskötare till den bästa 
totallösningen. Teknisk kompetens, innovativ förmåga och en 
mycket hög servicegrad är viktiga hörnstenar för att skapa ett 
framgångsrikt samarbete. ReTherm rörsystem erbjuder en unik 
helhet för samtliga berörda parter.
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Priset är inte allt,
men det betyder 
väldigt mycket!

10 års garanti
ReTherm rörsystem erbjuder generösa 
garantivillkor på rör och rördelar.

Bästa miljöval 
till ett oslagbart pris 
Då godstjockleken på Climatherm 
SDR 17,6 minskat kraftigt innebär 
detta mindre råmaterial och i kombi-
nation med en högeffektiv produktion 
kan ReTherm rörsystem nu erbjuda ett 
ännu attraktivare pris på det nya rörsystemet.

Prisbilden reduceras därför med ca. 35-40 % 
mot det befintliga Climatherm SDR 11 rörsys-
temet i motsvarande dimensioner.

Gör ett aktivt miljöval samtidigt som ni sänker 
materialkostnaderna och installationstiden!

Insvetssadlar
RetTherm kan nu erbjuda insvetssadlar upp 
till dim. 125 mm vilket ökar flexibiliteten ytter-
ligare och gör det nya Climatherm SDR 17,6 
rörsystemet mer kostnadseffektiv.

■ Dimensioner 160, 200, 250 och 315 mm

■ Tunnväggigt rörsystem

■ Högre flödeskapacitet

■ Lägre vikt

■ Fiberförstärkning

■ God isoleringsförmåga

■ Helt återvinningsbart

■ Kraftig prisreduktion

Bättre isoleringsförmåga
Climatherm SDR 17,6 har en mycket god isole-
ringsförmåga, vilket gör att man ofta kan minska 
isolertjockleken jämfört med metalliska rör.
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Climatherm blue pipe SDR 17,6
Som världens största tillverkare leder Aquatherm utvecklingen när det gäller rörsystem av 
Polypropen (PP).

Genom att hela tiden flytta gränsen för PP materialets sammansättning har det nya 
Climatherm SDR 17,6 röret nu tagit form. Ett toppmodernt multilager fiberförstärkt 
kompositrör som är anpassat för framtidens byggprojekt med stora kylsystem. 

Climatherm blue pipe SDR 17,6 är en kombination av innovativ tillverkningsteknik och 
utveckling av PP materialets grundkärna. Det nya rörsystemet för kyla har tunnare gods-
tjocklek och lägre vikt men har större kapacitet och överlägsna  tekniska egenskaper.

Climatherm blue pipe SDR 17,6 finns tillgängligt i dim. 160 - 315 mm.

Climatherm Faser SDR 17,6 kompositrör PN10
Kompositrör med fiberförstärkning utvecklade för stora 
kylsystem. Climatherm SDR 17,6 används med unika 
rördelar och klarar därför ett högre flöde tack vare tun-
nare godstjocklek.
Raka rör i dimensioner 160 – 315 mm
Temperaturområde -20°C – 20°C
SDR 17,6

PP-R lager
Faser lager
PP-R lager

Förklaring SDR: Förhållandet 
mellan rörets ytterdiameter 
och godstjockleken.

Art.nr.

2570130
2570134
2570138
2570142

Dimension 
mm

Vattenmängd
l/m

Vikt rör
kg/m

160 x 9,1
200 x 11,4
250 x 14,2
315 x 17,9

RSK-nr.

187 85 90
187 85 91
187 85 92
187 85 93

15,8
24,7
38,6
61,2

4,36
6,8

10,6
16,7

SDR 17,6
Faser

SDR 9
Faser

SDR 11
Faser

ReTherm rörsystem leder utvecklingen!
Climatherm SDR 17,6 kompositrör
-nu med ännu större kapacitet

blue pipe 
SDR 17,6

CLIMATHERM
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Stumsvetsning
Stora dimensioner stumsvetsas, alternativt kan elsvetsmuff använ-
das upp till dim. 250 mm. Stumsvetsning är en mycket kostnadsef-
fektiv och väl beprövad installationsmetod vilket inte kräver licens. 
Vid uppstart av ett projekt utbildar och vägleder vi era montörer helt 
kostnadsfritt för att vi tillsammans ska göra varje projekt så lönsamt 
och effektivt som möjligt. Att hantera våra moderna svetsmaskiner 
på rätt sätt kan vara helt avgörande om det skall bli ett framgångs-
rikt projekt. Därför är utbildningen en viktig del i vårt erbjudande.

Rörklammeravstånd 
i cm

Kyla

160

Rördiameter 
i mm

200 250 250 315

285 290 300 310 310

Media

Rörklammeravstånd
Klamringstabell för fastställande av avstånd mellan rörklammer 
eller kylsvep. Klamringsavståndet är beroende av temperaturskill-
naden (Δ t) mellan omgivningen och media vid montagetillfället. 
Vidstående klamringstabell förutsätter en temperatur vid monte-
ringstillfället på ca. 20°C.

Användningsområden
Med högre kapacitet genomgående i hela sortimentet kan vi också 
vara en trygg samarbetspartner och leverantör till stora kylprojekt. 
Möjligheterna är nästintill obegränsade och rörsystemet kan med 
fördel användas i större kommersiella kylanläggningar, tekniskt 
avancerade kylsystem och även inom industrisektorn. 
Genom att använda insvetssadlar finns möjligheten att göra stora 
besparingar på rördelar men också tidsvinster då installationen går 
fort och ger ökad flexibilitet.
Som köldbärare fungerar Climatherm SDR 17,6 fantastiskt bra och vi har 
redan en mängd olika referensprojekt med uteslutande nöjda kunder.
Prisbilden är otroligt viktig i större kylprojekt vilket gör det nya tunn-
väggiga Climatherm SDR 17,6 mycket attraktivt som ett alternativ till 
metalliska rörsystem.

Stumsvetsning är en mycket 
kostnadseffektiv installationsmetod 
av stora dimensioner
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2570130
2570134
2570138
2570142

160 x 9,1 mm
200 x 11,4 mm
250 x 14,2 mm 
315 x 17,9 mm

187 85 90
187 85 91
187 85 92
187 85 93

5,8 m
5,8 m
5,8 m
5,8 m

Climatherm Faser-Kompositrör (blått rör med fyra gröna breda ränder) 5,8 m. längder, SDR 17,6

Rör Climatherm SDR 17,6 – kompositrör för kylanläggningar

Art. nr. DimensionRSK-nr. Förpackn. storl.

2512130
2512134
2512138
2512142

2512530
2512534
2512538
2512542

2513130
2513134
2513138
2513142

2513600
2513602
2513608
2513610
2513612
2513614
2513618
2513624
2513626
2513628
2513630
2513634
2513640

160 x 75 x 160 mm
160 x 90 x 160 mm
200 x 75 x 200 mm 
200 x 90 x 200 mm
200 x 110 x 200 mm
200 x 125 x 200 mm
200 x 160 x 200 mm 
250 x 75 x 250 mm
250 x 90 x 250 mm
250 x 110 x 250 mm
250 x 125 x 250 mm 
250 x 160 x 250 mm
250 x 200 x 250 mm

160 mm
200 mm
250 mm 
315 mm

160 mm
200 mm
250 mm 
315 mm

160 mm
200 mm
250 mm 
315 mm

Rördelar Climatherm SDR 17,6 – tillhörande rör 2570130 - 2570142

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Climatherm

Climatherm

Climatherm

Fusiotherm

Fusio-Climatherm

Reducering stum-/
muffsvetsning

2511174
2511176
2511182

160/110 mm
160/125 mm
200/125 mm

DimensionArt. nr.

Climatherm rörsystem SDR 17,6

Vinkel 90 grader

Vinkel 45 grader

T-stycke

Reducerat T-stycke
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Fusio-Climatherm

Fusio-Climatherm

Fusio-Climatherm

Rengöringsduk för elektrosvetsmuff

Reducering
stumsvetsning

Ändstycke

Fusio-Climatherm

Kragbord med packning

Fusio-Climatherm

Flänsar, glasfiberförsedda, PN 10 160 mm  DN150 Dh 240 mm
200 mm  DN200 Dh 295 mm
250 mm  DN250 Dh 350 mm
315 mm  DN300 Dh 400 mm

Se vår kompletta prisbok för mer produkter.

Fusio-Climatherm

Fusio-Climatherm

Fusio-Climatherm

Insvetssadel för påstick

Insvetssadel för påstick, 
inv. gänga

Insvetssadel för påstick, 
utv. gänga

2511184
2511188
2511190
2511193
2511195

015156
015158
015160
015220
015236
015257

028214
028216
028218
028230
028232
028250
028254

028314
028316
028318
028330
028350

2514130
2514134
2514138
2514142

017230
017234
017238

050193

2515530
2515534
2515538
2515542

015730
015734
015738
015742

200/160 mm
250/160 mm
250/200 mm
315/200 mm
315/250 mm

40/20 mm
40/25 mm
50/20 mm
160/90 mm 
200/110 mm 
250/125 mm

40 x 1/2” inv
50 x 1/2” inv
63 x 1/2” inv 
160 x 1/2” inv
200-250 x 1/2” inv
160 x 3/4” inv
200-250 x 3/4” inv

40 x 1/2” utv
50 x 1/2” utv
63 x 1/2” utv
160 x 1/2” utv
160 x 3/4” utv

160 mm
200 mm
250 mm
315 mm

160 mm
200 mm
250 mm

160 mm
200 mm
250 mm 
315 mm

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Art. nr.

Elektro-Svetsmuff
I utförande som skjutmuff. 
OBS! Särskild skalare samt särskilt 
svetsverktyg erfordras.
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Bred kompetens, 
stort produktsortiment 
och innovativa lösningar

green pipe
FUSIOTHERM

ALUPEX 
rörsystem

SPIROTOP 
avluftare

Klammor

grey pipe
SHT Combi

PEX 
rörsystem

SPIROCOMBI 
original

Skensystem 
27/41

blue pipe 
CLIMATHERM

Insticks-
kopplingar

SPIROTRAP 
smutsavskiljare

Balksystem
Framo 80

red pipe 
FIRESTOP

Press-
kopplingar

SUPERIOR
avgasare

Infästning


