
CLIMATHERM FUSIOTHERM FIRESTOP SHT

www.rethermkruge.se

ReTherm rörsystem i PP

Teknisk dokumentation

Monterings-
anvisning:

VÄND!

OT

green pipe
Fusiotherm

blue pipe
Climatherm

red pipe
Firestop

lilac pipe

NYHET!

ReTherm Aquatherm 2018.indd   562018-09-04   14:52



2

ReTherm Kruge AB   
August Barks gata 1, 421 32 Västra Frölunda
Tel 0102-200 200 
E-post  info@rethermkruge.se

www.rethermkruge.se

Teknisk dokumentation

Bästa projektval 
ReTherm Kruge erbjuder rörsystem från Aquatherm med unika 
egenskaper.
Moderna kompositrör av högsta kvalitet som lyfter hela projektet 
till en ny nivå, både installationsmässigt genom teknisk prestanda 
och genom att vara ett bra miljöval.
Ett komplett rörsystem utvecklat för framtiden.

Leverantör med lång erfarenhet 
ReTherm Kruges 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 Kruge erbjuder en unik helhet för samtliga berörda 
parter.

ReTherm Kruge erbjuder 
innovativa totallösningar med 
stora fördelar för ditt byggprojekt

Emporia

Bred kompetens, stort produktsortiment 
och innovativa lösningar

Vi har produkter anpassade till branschregler 
Säker Vatteninstallation 2016:1.
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OT

Kompositrör för kallt och 
varmt tappvatten
Raka rör för stråk och stam.
Sammanfogningen sker enkelt
och ekonomiskt med fusions-
svets eller med elsvetsmuff.
Green pipe SDR 9 är den nya 
generationen green pipe med 
tunnare godstjocklek och 
högre kapacitet.

Kompositrör för sprinkler-
system
Med inbyggd brandhämmare, 
godkänt för sprinkleranlägg-
ningar i Sverige enligt SBSC. 
Red pipe är helt korrosions-
fritt och kräver därför inget 
löpande underhåll. Red pipe 
säkerställer därmed funktio-
nen i hela anläggningen. 

Komplett system
Green pipe, Blue pipe, Redpipe och Lilac pipe från 
Aquatherm är idag det mest beprövade och kompletta 
systemet på marknaden med över 400 olika delar för 
enkel och smidig fusionssvetsning. Aquatherm har 
närmare 40 års erfarenhet av att tillverka PP rörsys-
tem. Aquatherm levererar till över 70 marknader och 
har tillverkning i Tyskland, Italien, USA och Kanada.

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

green pipe blue pipe red pipe

Aquatherm kompositrör 
för kallt och varmt tappvatten, 
kyla, värme och sprinklersystem

Teknisk dokumentation

Kompositrör för kylsystem 
och tekniska applikationer
Används med Green pipe rör-
delar och klarar ett högre flöde
genom mindre godstjocklek.

Blue pipe OT 
För värmesystem, belagt med 
ett EVOH-skikt som gör det dif-
fusionstätt enligt DIN 4726.

lilac pipe

Rörsystem för återvunnet
vatten/regnvatten
Rören skall sammanfogas med 
Aquatherm green pipe rördelar, 
som omfattar alla komponenter 
som behövs för en installation. 
Det återvunna vattnet kan an-
vändas till spolning, bevattning, 
städning, tvätt, etc. Rören har en 
färgkod som är etablerad i flera 
länder.
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Teknisk dokumentation

Innovativ utveckling med fokus 
på optimal vattenkvalitet och 
minsta miljöpåverkan

Vi har produkter anpassade till branschregler 
Säker Vatteninstallation 2016:1.

Bästa miljöval 

Aquatherms tillverkning och produkter uppfyller alla 
ekologiska normer och högt ställda krav för att minimera 
miljöpåverkan.

Green pipe och Blue pipe är tillverkade av PP (Polypropen) 
med inbyggd glasfiberförstärkning.

Samtliga rör har genomgått en omfattande miljöbedöm-
ning och finns redovisade i både Sunda hus och 
Byggvarubedömningen.

Några viktiga miljöaspekter

■ Återvinningsbara rörsystem 

■ Helt fritt från korrosion

■ Energibesparningar genom modern tillverkning

■ Kemikalieresistent

■ Ingen kalkbeläggning

■ God isoleringsförmåga

■ Lång livslängd

Majoriteten av våra system är byggvaru-
bedömda, om det är någon produkt ni är 
intresserad av men som saknar bedöm-
ning, kontakta oss så löser vi det snabbt 
och enkelt.

Majoriteten av våra system är bedömda 
av Sundahus, om det är någon produkt ni 
är intresserad av men som saknar bedöm-
ning, kontakta oss så löser vi det snabbt 
och enkelt.

Vi har en rad produkter listade hos Nordic Ecolabel, 
Svanens plattform för byggprodukter, som behövs för 
att få er byggnad Svanenmärkt. Kontakta gärna oss om 
ni saknar någon av våra produkter så listar vi den 
snabbt och smidigt.

Miljöproduktdeklaration och LEED certifiering
LEED V4 är en amerikanskt certifiering som börjat växa i Europa och 
Sverige. 

Som världens första tillverkare av rörsystem har aquatherm utvecklat 
en miljöproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) 
för sina produkter. Genom detta bidrar Aquatherms produkter till att 
uppnå poäng i LEED-systemet. Läs mer om vikten av 
livscykelanalyser, miljödeklarationer och LEED för planerare, 
ingenjörer och byggare i länken eller QR-koden nedan, eller kontakta 
oss.

http://www.rethermkruge.se/intyg-bedomningar

®
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Intyg & bedömningar 
Scanna QR-koden för 
att komma till sidan.

http://www.rethermkruge.se/intyg-bedomningar


Modern tillverkningsteknik 
som skapar rörsystem med 
överlägsna egenskaper
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Teknisk dokumentation

Innovativ utveckling
Som världens största tillverkare leder Aquatherm utvecklingen 
när det gäller rörsystem av miljövänlig Polypropen (PP).
Genom att ständigt flytta gränserna 
för PP-materialets sammansättning 
skapar Aquatherm moderna 
kompositrör för framtida 
generationer.

Hög kvalitetskontroll
Innan uppstart av projektet erbjuder vi praktisk utbildning på 
plats för att säkerställa ett bra resultat. Vår tekniska support 
erbjuder kunskap och erfarenhet under projektets gång. 
Vi har ett komplett verktygssortiment för uthyrning.

Aquatherm investerar för framtiden
Aquatherm har färdigställt en ny extruderhall för tillverkning 
av rör. Investeringen på 15 miljoner euro kommer att säker-
ställa fortsatt hög kapacitet och kvalité för framtida projekt.

Aquatherms rör och rördelar kommer att
finnas tillgängliga på MagiCad fr.o.m 2019.
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Smarta lösningar 
från vår prefabavdelning

Smarta lösningar 
från vår prefabavdelning

På planerings- och konstruktionsstadiet
ReTherm Kruge erbjuder lång och gedigen erfarenhet vilket är 
en förutsättning för smarta konstruktionslösningar. Det räcker 
om du lämnar in en måttsatt skiss så offererar vi en 
färdigmonterad produkt, anpassad till just ditt unika projekt. Vi 
har bred kompetens inom alla typer av rörsystem och vet hur 
viktigt det är att finna lösningar av högsta kvalitet som är 
kostnadseffektiva.
En optimal prefabricerad slutprodukt startar alltid med en 
öppen dialog där vi lyssnar till era önskemål och kommer med 
förslag som vi sedan diskuterar vidare. Ditt projekt är i fokus 
och vår ambition är att du alltid ska känna dig nöjd och trygg.

Att välja prefab innebär att ni sparar tid
Tid är pengar och många gånger är tid en bristvara. Genom att 
välja en prefablösning från ReTherm Kruge sparar ni väldigt 
mycket värdefull tid. Låt oss konstruera, planera och montera 
så reduceras den effektiva installationstiden och ni kan tryggt
arbeta vidare på projektet med övriga installationer. Vi kan 
även prefabricera grövre rördimensioner för både stammar 
och stråk vilket gör att ni med fördel kan välja oss som 
helhetsleverantör och därmed effektivisera hela projektet.

Exempelritning.

På planerings- och konstruktionsstadiet
ReTherm Kruge erbjuder lång och gedigen erfarenhet vilket är en 
förutsättning för smarta konstruktionslösningar. Det räcker om 
du lämnar in en måttsatt skiss så offererar vi en färdigmonterad 
produkt, anpassad till just ditt unika projekt. Vi har bred kompetens 
inom alla typer av rörsystem och vet hur viktigt det är att finna 
lösningar av högsta kvalitet som är kostnadseffektiva.
En optimal prefabricerad slutprodukt startar alltid med en öppen 
dialog där vi lyssnar till era önskemål och kommer med förslag som 
vi sedan diskuterar vidare. Ditt projekt är i fokus och vår ambition 
är att du alltid ska känna dig nöjd och trygg.

Att välja prefab innebär att ni sparar tid
Tid är pengar och många gånger är tid en bristvara. Genom att 
välja en prefablösning från ReTherm Kruge sparar ni väldigt mycket 
värdefull tid. Låt oss konstruera, planera och montera så reduceras 
den effektiva installationstiden och ni kan tryggt arbeta vidare på 
projektet med övriga installationer. Vi kan även prefabricera grövre 
rördimensioner för både stammar och stråk vilket gör att ni med 
fördel kan välja oss som helhetsleverantör och därmed effektivi-
sera hela projektet.

Exempelritning
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Avancerad prefab, 
direkt från fabrik

Teknisk dokumentation

Prefab i större dimensioner
När det gäller prefab i större projekt kan Aquatherm hjälpa till med hela 
kedjan från ritning till tillverkning och transport.
Aquatherm har lång erfarenhet av prefab och har en 3000 m² stor verk-
stad där de kan tillverka allt från specialvinklar till fördelarstockar i 
stora dimensioner. Innan tillverkning presenteras prefablösningen med 
en CAD- lösning för godkännande.

ExempelritningExempelritning.

Avancerad prefab, direkt från fabrik.

Prefab i större dimensioner.
När det gäller prefab i större projekt kan Aquatherm 
hjälpa till med hela kedjan från ritning till tillverkning 
och transport. 
Aquatherm har lång erfarenhet av prefab och har en 
3000 m² stor verkstad där dom kan tillverka allt från 
specialvinklar till fördelarstockar i stora dimensioner. 
Innan tillverkning pressenteras prefab med en CAD-
ritning för godkännande.
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Prefab i stora dimensioner,
direkt från fabrik.

Sadelsvetsningsmaskin

Tillverkning av fördelarstock. 
För tillverkning av fördelarstockar används en automatisk sadelsvetsmaskin som utgår från CAD-ritningen.

Prefabricering i fabrik
Scanna QR-koden och 
titta på en film om 
Aquatherms prefab.

8

Teknisk dokumentation

Prefab 
i stora dimensioner,
direkt från fabrik

Sadelsvetsningsmaskin

Tillverkning av fördelarstock
För tillverkning 
av fördelarstockar 
används en auto-
matisk sadelsvets-
maskin som utgår 
från CAD-
ritningen.

Prefabricering i fabrik
Scanna QR-koden och
titta på en film om
Aquatherms prefab.
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Aquatherm leder utvecklingen!
Green pipe kompositrör SDR9
Minskad godstjocklek ger större flöde

Teknisk dokumentation

Längdutvidgningen reduceras med 75 % jämfört 
med vanliga plaströr genom den glasfiberförstärkta kärnan.

Aquatherm kompositrör Vanliga plaströr

Längdutvidgning mm

Te
m

pe
ra

tu
rd

iff
er
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s 

Δ 
t (
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Aquatherm green pipe SDR 9
Den nya generationen Fusiotherm för tappvatten.

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 Green pipe SDR 9 röret nu tagit form. Ett toppmodernt multilager 
fiberförstärkt kompositrör som är anpassat för framtidens byggprojekt. 

Green pipe SDR 9 är en kombination av innovativ tillverkningsteknik och 
utveckling av PP materialets sammansättning. Det nya röret för tappvatten 
har tunnare godstjocklek och lägre vikt men har större kapacitet och över-
lägsna tekniska egenskaper.

Green pipe finns i dim. 20 - 450 mm, vilket innebär stor kapacitet och 
optimalt för alla typer av projekt.

Fördelar
■ Tunnare godstjocklek med SDR 9 och betydligt lägre vikt 

■ Betydligt större flödeskapacitet jämfört mot Fusiotherm SDR 7,4 

■ Green pipe är livsmedelsklassat 

■ Oförändrad tryck-klass

■ Samma låga längdutvidgning med Green pipe SDR 9 

■ Mycket låg miljöpåverkan 

■ Återvinningsbart 

■ God isoleringsförmåga 

■ Helt fritt från korrosion 

■ Ingen kalkbeläggning 

■ Blyfria avstängningsventiler och gängövergångar i mässing 
med lågt blyinnehåll

■ Enkel sammanfogning genom fusionsteknik

SDR 7,4
Faser

SDR 9
Faser

ReTherm Aquatherm 2018.indd   482018-09-04   14:52



10

Teknisk dokumentation

Rörsystem av högsta kvalitet 
-för tappvatten, värme, kyla, regn-
vatten och tekniska applikationer

Aquatherm blue pipe SDR 11
Blue pipe/Blue pipe OT rörsystem 
för värme, kyla och tekniska applikationer
Innovation har varit ledordet när det nya Blue pipe OT röret togs 
fram och den diffusionstäta spärren flyttades längre ut mot rörets 
ytterkant.   
Blue pipe OT är ett modernt fiberförstärkt kompositrör med en 
effektiv syrebarriär som är anpassat till system där höga krav ställs 
på media och att eliminera syreinnehåll. 

Blue pipe är perfekt för värmeåtervinning, köldbärare och tekniska 
applikationer. Rörsystemet har en mycket stor kapacitet och klarar 
dimensionerande medietemperaturer från -20° till +90° C. 
Blue pipe finns i dim 20 mm till 630 mm vilket gör systemet flexi-
belt och fördelaktigt vid dimensionering av större kylanläggningar.  

Fördelar
■ Korrosionsfritt och kemikalieresistent 

■ Mycket god isoleringsförmåga 

■ Låg vikt genom tunnare godstjocklek 

■ Liten längdutvidgning och längre klamringsavstånd 

■ Det bästa miljövalet 

■ Ett rörsystem med mycket hög kapacitet generellt 

■ Stor flexibilitet vid installation med insvetssadlar 

■ Helt återvinningsbart

■ Enkel sammanfogning genom fusionsteknik och stumsvetsning
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Det kan inte bli enklare!
Fusionssvetsning är mycket effektivt 
och innehåller inga skadliga ämnen

Teknisk dokumentation

Fusionsteknik
Fusionssvetsning är enkelt och dessutom en oerhört säker 
svetsmetod. Genom uppvärmning av rör och rördel frigörs de 
horisontella molekylerna i PP materialet. 
När man sedan sammanfogar rör och rördel med ett jämnt och 
smidigt tryck flyter de fria molekylerna ihop och bildar en svetsfog 
som är helt unik. När materialet svalnar bildar svetsfogen en 
homogen enhet som är starkare än röret själv genom att de hori-
sontella molekylerna nu har fusionerats och vävts samman.

Ergonomi
När man fusionssvetsar PP rör skall man låta värmen göra jobbet 
och inte trycka med full muskelkraft. Det är viktigt att tänka på för 
att inte utsätta axlar och armar för onödig belastning. Fusions-
svetsning är enkelt och skall inte kompliceras. När man svetsar 
63-125 mm rör som är upphängda har man hjälp av en sladdlös 
sammandragare som man hyr av oss.

Arbetsmiljö
Att svetsa eller löda metalliska rör innebär stora hälsorisker och 
kan påverka kroppens organ negativt. Man glömmer ofta moment 
som t.ex. slipning av svetsfogar vilket frigör farliga ämnen och vid 
inandning kan bryta ner flera vitala delar i kroppen. Fusionssvets-
ning av PP rör är helt ofarligt och omfattas inte av heta arbeten. 
Du behöver inte använda friskluftsmask vilket gör arbetet mycket 
effektivare, men framförallt ger det en mycket hälsosammare 
arbetsmiljö.

Stumsvetsning
160 mm och större stumsvetsas i hydrauliska 
stumsvetsmaskiner som man hyr av oss.
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Art.nr.

70708*
70710*
370712
370714
370716
370718
370720
370722
370724
370726
370730
370734
370738

Dimension 
mm

Vattenmängd
l/m

Vikt rör
kg/m

20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 3,6
40 x 4,5
50 x 5,6
63 x 7,1
75 x 8,4
90 x 10,1
110 x 12,3
125 x 14,0
160 x 17,9
200 x 22,4
250 x 27,9

RSK-nr.

187 09 01
187 09 02
188 10 81
188 10 82
188 10 83
188 10 84
188 10 85
188 10 86
188 10 87
188 10 88
188 10 94
188 10 95
188 10 96

0,163
0,254
0,483
0,754
1,182
1,869
2,659
3,825
5,725
7,386

12,109
18,908
29,605

0,159
0,247
0,328
0,511
0,791
1,261
1,771
2,553
3,789
4,886
7,987

12,489
19,423

Green pipe Faser kompositrör PN20/PN10
Miljövänliga kompositrör för kallt och varmt tappvatten. 
Raka rör för stråk och stam. Green pipe är idag det 
mest beprövade och kompletta rörsystemet på mark-
naden med över 400 olika delar.
Green pipe är ett livsmedelsklassat rör vilket innebär 
bästa val avseende hygien och miljö.
Sammanfogningen sker enkelt och kostnadseffektivt 
med fusionssvets eller med elsvetsmuff.
Raka rör i dimensioner 20 – 250 mm
Temperaturområde 0°C – 70°C
SDR 9 och SDR 7,4*

Blue pipe Faser kompositrör PN10
Rör utvecklade för tekniska system såsom köldbärare, 
tryckluft, vakuum, avjoniserat vatten, diverse kemikalier 
mm. Blue pipe används med Green pipe rördelar och 
klarar högre flöde tack vare tunnare godstjocklek.
Raka rör i dimensioner 20 – 355 mm
Temperaturområde -20°C – 90°C
SDR 11 och SDR 7,4*

Motsvarande sortiment finns 
i UV-skyddat utförande.

PP-R lager
Faser lager
PP-R lager

PP-R lager
Faser lager
PP-R lager

Art.nr.

270708*
270710*
270112
270114
270116
270118
270120
270122
270124
270126
270130
270134
270138
270142
270144

Dimension 
mm

Vattenmängd
l/m

Vikt rör
kg/m

20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8
75 x 6,8
90 x 8,2
110 x 10,0
125 x 11,4
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,7
315 x 28,6
355 x 32,2

RSK-nr.

187 85 38
187 85 39
187 85 40
187 85 41
187 85 42
187 85 43
187 85 44
187 85 45
187 85 46
187 85 47
187 85 53
187 85 54
187 85 55
187 85 86
187 85 87

0,163
0,254
0,539
0,834
1,307
2,074
2,959
4,252
6,359
8,199
13,43
21,01

32,861
52,172

66,29

0,159
0,244
0,285
0,435
0,675
1,065
1,482
2,145
3,175
4,118
6,728
10,48

16,3
25,7

33,034

green pipe

blue pipe
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Blue pipe Faser kompositrör OT PN10
För värmesystem (oxygen tight). Blue pipe OT har 
samma egenskaper som det högkvalitativa och stabila 
Blue pipe-röret, med undantag att Blue pipe OT är 
belagt med ett EVOH-skikt vilket gör det diffusionstätt 
enligt DIN 4726.
Raka rör i dimensioner 20 – 250 mm
Temperaturområde -20°C – 90°C
SDR 11 och SDR 7,4*

Firestop Faser kompositrör PN12
Godkända kompositrör för sprinklersystem. 
Red pipe har inbyggd brandhämmare och är godkänt 
för sprinkleranläggningar i Sverige enligt SBSC. 
Red pipe är helt korrosionsfritt och kräver därför inget 
löpande underhåll. Red pipe säkerställer därmed funk-
tionen i hela anläggningen (se separat broschyr).
SDR 7,4

PP-R lager
Faser lager
PP-R lager

PP-R lager
Faser lager
PP-R lager
Syrebarriär

Certifiering

Art.nr.

2170708*
2170710*
2170112*
2170114
2170116
2170118
2170120
2170122
2170124
2170126
2170130
2170134
2170138

Dimension 
mm

Vattenmängd
l/m

Vikt rör
kg/m

20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8
75 x 6,8
90 x 8,2
110 x 10,0
125 x 11,4
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,7

RSK-nr.

187 85 61
187 85 62
187 85 63
187 85 64
187 85 65
187 85 66
187 85 67
187 85 68
187 85 69
187 85 70
187 85 71
187 85 72
187 85 73

0,163
0,254
0,423
0,834
1,307
2,074
2,959
4,252
6,359
8,199
13,43
21,01

32,861

0,199
0,299
0,466

0,53
0,794
1,218
1,649
2,379

3,55
4,576
7,284

11
16,7

Art.nr.

4170708
4170710
4170712
4170714
4170716
4170718
4170720
4170722
4170724
4170726

Dimension 
mm

Vattenmängd
l/m

Vikt rör
kg/m

20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4
40 x 5,5
50 x 6,9
63 x 8,6
75 x 10,3
90 x 12,3
110 x 15,1
125 x 17,1

RSK-nr.

187 09 01
187 09 02
187 09 03
187 09 04
187 09 05
187 09 06
187 09 07
187 09 08
187 09 09
187 31 21

0,152
0,236
0,379

0,59
0,919
1,444
2,054
2,943
4,403
5,669

0,158
0,246
0,394
0,613
0,955

1,5
2,135
3,058
4,576
5,891

blue pipe OT

red pipe

ReTherm Aquatherm 2018.indd   442018-09-04   14:52



14

Teknisk dokumentation

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

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 
Blue pipe SDR 17,6 röret nu tagit form. Ett toppmodernt multilager fiberförstärkt 
kompositrör som är anpassat för framtidens byggprojekt med stora kylsystem. 

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

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

Blue pipe Faser SDR 17,6 kompositrör PN10
Kompositrör med fiberförstärkning utvecklade för stora 
kylsystem. Blue pipe SDR 17,6 används med unika rör-
delar och klarar därför ett högre flöde tack vare 
tunnare 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

blue pipe
SDR 17,6
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Blue pipe ti
Kulvertrör för värme och kyla.
Blue pipe ti är förisolerat med PUR (polyuretan) skum 
och har ett ytterrör i PEHD (polyeten). I systemet ingår 
förisolerade rördelar och skarvar med krympmuff.
Raka rör i dimensioner 32– 355 mm
Rörlängder: 5,8m och 11,6m. 
Temperaturområde -20°C – 90°C
SDR 11

Ti rören finns även i blue pipe OT och i green pipe 
samt i SDR 7,4, 11 och 17,6.

Lilac pipe
Rörsystem för återvunnet vatten/regnvatten SDR 11 
och SDR 7,4*
Det återvunna vattnet kan användas till spolning, 
bevattning, städning, tvätt, etc. Rören har en färgkod 
som är etablerad i flera länder. 
Sammanfogas med Green pipe rördelar.

PP-R lager

PP-R lager
Faser lager
PP-R lager

Art.nr.

2270111
2270113
2270115
2270117
2270119
2270121
2270123
2270125
2270129
2270133
2270137
2270141
2270143

Dimension 
mm

Vattenmängd
l/m

Vikt rör
kg/m

32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8
75 x 6,8
90 x 8,2
110 x 10,0
125 x 11,4
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,7
315 x 28,6
355 x 32,2

Dimension
isolering

yttermått mm

90
110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450
500

0,539
0,834
1,317
2,074
2,959
4,252
6,359
8,199
13,43
21,01

32,861
52,172
66,290

1,5
2,0
2,2
2,8
3,5
4,6
6,5
8,3

11,5
18,3
29,0
40,6
50,8

Art.nr.

9010808*
9010810*
9010212
9010214
9010216
9010218
9010220
9010222
9010224
9010226

Dimension 
mm

Vattenmängd
l/m

Vikt rör
kg/m

20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8
75 x 6,8
90 x 8,2
110 x 10,0
125 x 11,4

DN

15
20
25
32
40
50
65
80
80

100

0,163
0,254
0,539
0,834
1,307
2,074
2,959
4,252
6,359
8,199

0,152
0,226
0,265
0,415
0,645
1,015
1,415
2,045
3,136
3,927

blue pipe ti

lilac pipe

PEHD lager
PUR lager
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SDR 17,6 MF 

blue pipe 
SDR 11 MF &

 MF OT

lilac pipe 
SDR 11 S

green pipe
SDR 7,4 MF

Green pipe
SDR 9 MF RP

Tolererbart arbetstryck i bar och (psi)

10 °C

 1 12,8 (186) 27,8 (403) 27,8 (403) 30,2 (438) 31,7 (460)
5 12,0 (186) 26,2 (403) 26,2 (403) 28,2 (438) 30,6 (460)
10 11,7 (170) 25,6 (371) 25,6 (371) 27,7 (402) 30,2 (438)
25 11,4 (165) 24,7 (358) 24,7 (358) 26,9 (390) 29,6 (429)
50 11,1 (161) 24,1 (350) 24,1 (350) 26,1 (379) 29,1 (422)
100 10,8 (157) 23,5 (341) 23,5 (341) 25,2 (366) 28,7 (416)

15 °C

1 11,8 (171) 25,7 (373) 25,7 (373) 29,4 (426) 29,8 (432)
5 11,1 (161) 24,2 (351) 24,2 (351) 27,4 (397) 28,7 (416)
10 10,8 (157) 23,6 (342) 23,6 (342) 26,9 (390) 28,3 (410)
25 10,5 (152) 22,8 (331) 22,8 (331) 26,1 (379) 27,7 (402)
50 10,2 (148) 22,2 (322) 22,2 (322) 25,3 (367) 27,3 (396)
100 9,9 (144) 21,6 (313) 21,6 (313) 24,5 (355) 26,9 (390)

20 °C

1 10,9 (158) 23,8 (345) 23,8 (345) 28,6 (415) 28,0 (406)
5 10,3 (149) 22,3 (323) 22,3 (323) 26,8 (389) 26,9 (390)
10 10,0 (145) 21,7 (315) 21,7 (315) 26,1 (379) 26,5 (384)
25 9,6 (139) 21,0 (305) 21,0 (305) 25,3 (367) 26,0 (377)
50 9,4 (136) 20,4 (296) 20,4 (296) 24,5 (355) 25,6 (371)
100 9,1 (132) 19,9 (289) 19,9 (289) 23,7 (344) 25,1 (364)

30 °C

1 9,3 (135) 20,2 (293) 20,2 (293) 24,3 (352) 24,5 (355)
5 8,7 (126) 18,9 (274) 18,9 (274) 22,8 (331) 23,6 (342)
10 8,5 (123) 18,4 (267) 18,4 (267) 22,0 (319) 23,2 (336)
25 8,2 (119) 17,8 (258) 17,8 (258) 21,3 (309) 22,7 (329)
50 7,9 (115) 17,3 (251) 17,3 (251) 20,7 (300) 22,3 (323)

100 7,7 (112) 16,8 (244) 16,8 (244) 20,0 (290) 21,9 (318)

40 °C

1 7,9 (115) 17,1 (248) 17,1 (248) 20,5 (297) 21,3 (309)
5 7,4 (107) 16,0 (232) 16,0 (232) 19,2 (278) 20,5 (297)
10 7,2 (104) 15,6 (226) 15,6 (226) 18,7 (271) 20,1 (292)
25 6,9 (100) 15,0 (218) 15,0 (218) 18,0 (261) 19,6 (284)
50 6,7 (097) 14,6 (212) 14,6 (212) 17,5 (254) 19,3 (280)
100 6,5 (094) 14,1 (205) 14,1 (205) 16,8 (244) 78,9 (1144)

50 °C

1 6,7 (097) 14,5 (210) 14,5 (210) 17,5 (254) 18,4 (267)
5 6,2 (090) 13,5 (196) 13,5 (196) 16,2 (235) 17,7 (257)
10 6,0 (087) 13,1 (190) 13,1 (190) 15,7 (228) 17,3 (251)
25 5,8 (084) 12,6 (183) 12,6 (183) 15,2 (220) 16,9 (245)
50 5,6 (081) 12,2 (177) 12,2 (177) 14,7 (213) 16,6 (241)
100 5,5 (080) 11,9 (173) 11,9 (173) 14,1 (205) 16,3 (236)

60 °C

1 5,6 (081) 12,2 (177) 12,2 (177) 14,7 (213) 15,8 (229)
5 5,2 (075) 11,4 (165) 11,4 (165) 13,7 (199) 15,1 (219)
10 5,1 (074) 11,0 (160) 11,0 (160) 13,2 (191) 14,8 (215)
25 4,9 (071) 10,6 (154) 10,6 (154) 12,6 (183) 14,4 (209)
50 4,7 (068) 10,3 (149) 10,3 (149) 12,1 (175) 14,1 (205)

70 °C

1 4,7 (068) 10,3 (149) 10,3 (149) 13,9 (202) 13,5 (196)
5 4,4 (064) 9,6 (139) 9,6 (139) 12,9 (187) 12,8 (186)
10 4,2 (061) 9,2 (133) 9,2 (133) 12,5 (181) 12,5 (181)
25 3,7 (054) 8,0 (116) 8,0 (116) 12,0 (174) 12,2 (177)
50 3,1 (045) 6,8 (099) 6,8 (099) 10,6 (154) 11,9 (173)

75 °C

1 4,3 (062) 9,4 (136) 9,4 (136) 12,4 (180) 12,4 (180)
5 4,0 (058) 8,7 (126) 8,7 (126) 11,4 (165) 11,8 (171)
10 3,7 (054) 8,0 (116) 8,0 (116) 11,1 (161) 11,5 (167)
25 3,0 (044) 6,4 (093) 6,4 (093) 9,6 (139) 11,2 (162)
50 2,5 (036) 5,4 (078) 5,4 (078) 8,1 (117) 10,9 (158)

80 °C

1 4,0 (058) 8,6 (125) 8,6 (125) 10,4 (151) 11,3 (164)
5 3,5 (051) 7,7 (112) 7,7 (112) 9,2 (133) 10,8 (157)
10 3,0 (044) 6,5 (094) 6,5 (094) 7,8 (113) 10,5 (152)
25 2,4 (035) 5,2 (075) 5,2 (075) 6,2 (090) 10,2 (148)

90 °C

1 3,3 (048) 7,2 (104) 7,2 (104) 8,7 (126) 9,5 (138)
5 2,3 (033) 5,1 (074) 5,1 (074) 6,0 (087) 9,0 (131)
10 2,0 (029) 4,3 (062) 4,3 (062) 5,1 (074) 8,8 (128)

* SDR = Standard Dimension Ratio (diameter / godstjocklek)

SDR = 2 x S + 1 H  d / s      
(S = Rörets serieindex från ISO 4065)

ARBETSTRYCK OCH RELATERAD LIVSLÄNGD
för allmänna applikationer under tryck i permanent drift

blue pipe 

Teknisk dokumentation

Arbetstryck och relaterad livslängd
för allmänna applikationer under tryck i permanent drift

* SDR = Standard Dimension Ratio (diameter/godstjocklek) 

SDR = 2 x S + 1 H d/s
(S = Rörets serieindex från ISO 4065)
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Förläggning
Rörstråk

Rörklammeravstånd
Klammeravstånd för Green pipe, Blue pipe och Red pipe

Media
Rörklammeravstånd i cm

KV
VV/VVC
Värme
Kyla
Sprinkler

20

Rördiameter i mm

25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 315250 355

120
85
90

110
120

140
95

105
130
140

155
105
110
150
160

175
120
125
170
180

200
140
145
195
205

225
160
165
220
230

240
170
175
235
245

255
180
185
250
260

285
190
190
275
290

300
200
195
280
320

310
205
200
285

315
215
210
290

335
225
220
310

325
225
215
300

340
230
225
315

Dimensionering av fördelningsledningar

Rör
dimension

(mm)

20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 3,6
40 x 4,5
50 x 5,6
63 x 7,1
75 x 8,4
90 x 10,1
110 x 12,3

Summerat
normalflöde

(l/s)

0,7
1,5
10
27
60

100
180
270
450

Sannolikt 
flöde*

(l/s)

0,35
0,5
1,0
1,6
2,4
3,8
5,4
7,5

12,0

Vatten-
hastighet

(m/s)

2,1
2,0
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1

Tryck-
förlust

(kPa/m)

4,00
2,53
1,88
1,49
1,05
0,79
0,64
0,48
0,43

Högsta rekommenderade flöde för Green pipe vid +20°C

Schaktförläggning

För att minimera längdförändringar och få ett stabilt montage skall Green pipe 
och Blue pipe Faser-kompositrör användas, som båda har ett expansionstal 
som ligger nära metalliska rör.

Klamring enligt tabell ovan. Klammer på båda sidor om ventiler skall fixeras. 
Vid raka stråk som överstiger 40 meter skall man ta hänsyn till expansionen 
på varmt vatten. Fixera stråket på mitten och kompensera rörelsen genom att 
låta eventuella vinklar ”fjädra”.Om det inte finns någon böj vid stråket behövs 
en expansionslyra (se handbok Fusiotherm eller kontakta oss).

Genom att använda Green pipe och Blue pipe Faser kompo-
sitrör behövs inga lyror i schakt. Normalt räcker en klamma 
(fixerad) per våningsplan (max avstånd 3 meter). 
Vid öppna ej igengjutna schakt krävs två klammer per 
våningsplan. Fördelare skall vara klamrade så att ev. 
vattenmätare och ventiler blir fixerade.

När man dimensionerar tappvattensystem med Green pipe PP-rör 
behöver man inte begränsa vattenhastigheten på samma sätt som i 
ett kopparrör. Detta innebär att dimensioneringen kan göras enbart 
med hänsyn till tillgängligt tryck i anläggningen. Nedan redovisas en 
förenklad dimensioneringstabell. Med hjälp av nedanstående tabell 
kan rördimensionen i fördelningsledningarna bestämmas mot 
normflöde och sannolikt flöde. 
Metoden är inte alltid exakt och man skall därför göra en kontroll-
beräkning så att det tillgängliga trycket jämförs med tryckförlus-
terna i rörsystemet. Vattenhastigheten i tabellen är begränsad för 
att hålla nere ljud och tryckförluster.

Klamringstabell för fastställande av avstånd 
mellan rörklammer. Klamringsavståndet är 
beroende av temperaturskillnaden (Δ t) 
mellan omgivningstemperaturen vid mon-
tagetillfället och mediatemperaturen. 

Klena dimensioner kan förläggas i skena 
om man vill öka klamringsavståndet (50%).
Nedanstående klamringstabell förutsätter 
en temperatur vid monteringstillfället på 
ca. 20°C. Värme och tappvarmvatten 55°C.

* Vid enskilt normflöde högst 0,2 l/s

En flödeshastighet på upp till 3 l/s går att använda 
utan att röret tar skada.
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Isolering
Green pipe och Blue pipe PP-rör har en god isolerande förmåga, 
vilket gör att man ofta kan reducera isolertjockleken jämfört med 
metalliska rör.  

Då Blue pipe används i kylbaffelsystem kan man ofta helt utelämna 
isolering utan att riskera kondensutfällning på rören. 
Nedanstående kurvor visar vid vilka mediatemperaturer som kon-
dens kan uppstå vid olika luftfuktighet- och rumstemperaturer. Då 
röryttertemperaturen ofta blir flera grader högre i förhållande till 
kylbafflarna uppstår kondensbildning först på kylbafflarna.

Kondensutfällning på rör

M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
9

10

11

13

14

15

16

17

18

55%      10,7

50%         9,3

60%      12,0

65%      13,2

70%      14,4

75%      15,4

250
200

160
125

110
90

75
63

50
40

32
25

20

Rör-yttertemperatur vid rumstemperatur 20°C
Rör: Blue pipe

Mediatemperatur °C

Rö
r-

yt
te

rt
em

pe
ra

tu
r 

°C
Re

la
tiv

 lu
ft

fu
kt

ig
he

t

dy
 m

m

Rör-
dimension

20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8
75 x 6,8
90 x 8,2

110 x 10,0
125 x 11,4
160 x 14,6
200 x 18,2
250 x 22,7

Inner-
diameter

14,4
18,0
26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90,0

102,2
130,8
163,6
204,6

Effekt-
förlust W
/löpmeter

Temperaturökning 
på köldbäraren 

efter 100 m rörstråk

-3,1
-3,7
-4,9
-5,9
-7,1
-8,3
-9,4

-10,6
-11,9
-12,8
-14,5
-16,1
-17,6

Yttemp.
rör

15,1
15,3
15,1
15,3
15,5
15,8
16,0
16,3
16,5
16,7
17,1
17,5
17,8

0,45°C
0,35°C
0,22°C
0,17°C
0,13°C
0,10°C
0,08°C
0,06°C
0,04°C
0,04°C
0,03°C
0,02°C
0,01°C

Effektförluster vid installation av 
oisolerade Blue pipe Faser komposit-
rör i komfort-kylsystem 

vattentemperatur 14°C
rumstemperatur 20°C
vattenhastighet 1 m/s
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Aquatherm Rep pipe Rörsystem 
för sprinkleranläggningar
Red pipe rörsystem för sprinkleranläggningar är 
tillverkat av Polypropen (PPR-80) med inbyggd 
brandhämmare och fiberförstärkt kärna vilket ger 
rören unika egenskaper.

Precis som övriga rörsystem av PP material an-
vänds fusionsteknik vid svetsning vilket gör instal-
lation och montering både enkel och smidig.

Red Pipe sprinklersystem är helt korrosionsfritt 
och säkerställer därför funktionen i hela anlägg-
ningen just när du behöver den som mest. Ett näs-
tan helt underhållsfritt sprinklersystem för framti-
den. Detta kallar vi innovativ brandsäkerhet.

Fördelar
■ Godkänt för både exponerad och inbyggd förläggning enl. SBSC 

■ Firestop red pipe kan gjutas in

■ Helt korrosionsfritt vilket ger lång livslängd, lite underhåll och god funktion 

■ Normal och låg risk-klass LH och OH1, boendesprinkler, hotell, kontor, skolor etc. 

■ OH3 och OH4 i mässhallar, biografer, teatrar och konserthallar enligt VdS

■ Inbyggd brandhämmare som säkerställer höga krav på sprinklersystemet 

■ Red Pipe har lågt tryckfall och finns i dimension upp till 125 mm 

■ Smidig och enkel sammanfogningsteknik 

■ Effektivt att prefabricera och kan därmed spara er värdefull tid

■ Red Pipe sprinklersystem ritas och dimensioneras på samma sätt som stålrör

■ Mycket låg miljöpåverkan vid tillverkning 

Certifiering

Firestop bänksvetsning
Scanna QR-koden och 
titta på en film som 
beskriver funktionen.

Firestop handsvetsning
Scanna QR-koden och 
titta på en film som 
beskriver funktionen.

red pipe
Firestop
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Ett sprinklersystem 
med unika egenskaper 
som kan gjutas in
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Skydd mot brandspridning 
Green pipe och Blue pipe

Enligt anvisningar från Stål & Brandteknik

Brandtätning av plaströr max ø 50 mm i gipsvägg 
inkl. isolering med Brennix Brandfog
Brandklass: EI 60

Brandtätning av plaströr ø 50 - 100 mm i gipsvägg 
inkl. isolering med S & B Brandtejp
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Gipsvägg EI 60

Gipsvägg EI 60

Drevas med stenull 
Brennix Brandfog
fogbredd: min. 10 mm
fogdjup: min. 15 mm

Plaströr max. 50 mm 
inkl. isolering

S&B Brandtejp

Brennix Brandskyddsmassa

Plaströr 50 - 100 mm 
inkl. isolering

Teknisk dokumentation

ReTherm Aquatherm 2018.indd   352018-09-04   14:52



23

Brandtätning av plaströr i blälklag 
med brandtejp
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Brandtätning av plaströr i betong-, 
tegel- eller lättbetongvägg
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Brandtätning av plaströr i blälklag 
med brandmanschett
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Brandtätning av plaströr i betong-, tegel- eller 
lättbetongvägg med brandmanschett
Brandklass: EI 60 (EI 90)

Bjälklag 
EI 60

Bjälklag 
EI 60

Plaströr

Plaströr

Plast-
rör

Plast-
rör

S&B Brandtejp

S&B 
Brandmanschett

Brennix 
Brandskyddsmassa

Brennix 
Brandskyddsmassa

Brennix 
Brandskyddsmassa

Brennix 
Brandskyddsmassa

S&B Brandtejp

Vägg EI 60

Vägg EI 60

S&B 
Brandmanschett

Teknisk dokumentation
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Beskrivningstext
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PN-.5152 Ledningar av PP rör, fabrikatspecifika tryckrör 

KV1, VV1, VVC1
Green pipe Faser kompositrör
Ledningar av PP tryckrör, fabrikat ReTherm Kruge typ Green pipe PP-R 80 Faser styva kompositrör med glasfiber-
armering. Tryckklass PN20.
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar, kopplingar och fördelare som hör till Green pipe-systemet användas. 

KB1
Blue pipe Faser kompositrör
Ledningar av PP tryckrör, fabrikat ReTherm Kruge typ Blue pipe PP-R 80 Faser styva kompositrör med glasfiber-
armering. Tryckklass PN 10.
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar och kopplingar som hör till Green pipe-systemet användas. 

VS1
Blue pipe Faser kompositrör OT
Ledningar av PP tryckrör med syrespärr enligt DIN 4726, fabrikat ReTherm Kruge typ Blue pipe PP-R 80 Faser 
styva kompositrör med glasfiberarmering. Tryckklass PN 10.
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar och kopplingar som hör till Green pipe-systemet användas. 

Sprinkler
Red pipe Faser kompositrör
Sprinklerledningar av PP tryckrör, fabrikat ReTherm Kruge typ Red pipe PP-R80 Faser styva kompositrör med 
glasfiberarmering och inbyggd brandhämmare.
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar och kopplingar som hör till Red pipe systemet användas. 

AD1, DV1
Lilac pipe Faser kompositrör
Ledningar av PP tryckrör för återvunnet vatten och regnvatten, fabrikat ReTherm Kruge typ Lilac Pipe PP-R. 
Tryckklass PN10. 
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar, kopplingar och fördelare som hör till Green pipe-systemet användas. 

KB1
Blue pipe TI Faser kompositrör förisolerat 
Ledningar av förisolerade PP tryckrör, fabrikat ReTherm Kruge typ Blue pipe TI PP-R 80 Faser styva kompositrör 
med glasfiberarmering. Tryckklass PN10. 
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar Blue pipe TI systemet användas. 

KV1, VV1, VVC1
Green pipe UV Faser kompositrör UV-skyddat 
Ledningar av UV-skyddade PP tryckrör, fabrikat ReTherm Kruge typ Green pipe UV PP-R 80 Faser styva komposit-
rör med glasfiberarmering. Tryckklass PN10.
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar, kopplingar och fördelare som hör till Green pipe-systemet användas. 

KV1, VV1, VVC1
Green pipe TI Faser kompositrör förisolerat 
Ledningar av PP förisolerade tryckrör, fabrikat ReTherm Kruge typ Green pipe TI PP-R 80 Faser styva kompositrör 
med glasfiberarmering. Tryckklass PN10.
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar som hör till Green pipe TI-systemet användas. 

KB1
Blue pipe UV Faser kompositrör UV-skyddat 
Ledningar av UV-skyddade PP tryckrör, fabrikat ReTherm Kruge typ Blue pipe UV PP-R 80 Faser styva komposit-
rör med glasfiberarmering. Tryckklass PN10.
Fogtyp: Fusionssvetsning med ReTherm Kruge verktyg som leverantören angett i monteringsanvisningarna. 
För fogning skall rördelar, kopplingar och fördelare som hör till Green pipe-systemet användas.
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