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FM-RDSE11 - Reducering stegvis kapbar

Beskrivning

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
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PE100-RC Reducering FM•
Vatten PN 16 SDR11•
Kan kapas till olika storlekar•
FM godkänd•
Korta ändar•
Färg: Svart•

mailto:info@gpa.se
https://www.gpa.se/


Produktblad
2022-2-11 / SIDA 2 av 4

FM-RDSE11 - Reducering stegvis kapbar

Teknisk specifikation

Artikelnr da(OD) da1(OD1) s1 s2 L

FM-RDSE11-110-063 110 63 10 5.8 62

FM-RDSE11-125-075 125 75 11.4 6.8 72

FM-RDSE11-160-110 160 110 14.6 10 83

FM-RDSE11-225-160 225 160 20.5 14.6 90

FM-RDSE11-315-225 315 225 28.6 20.5 130

FM-RDSE11-450-315 450 315 40.9 28.6 181
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PE FM-Godkänd
FM-godkännande (Factory Mutual) på rör och rördelar i högdensitetspolyeten (PE100-RC SDR11) för
matarvattenledningar under mark till brandskyddssystem.

FM-godkännande innebär att rör och rördelar uppfyller dom högt ställda kraven i försäkringsbolaget
Factory Mutuals standard FM-1613.

I korthet innebär FM-godkännandet att rör, rördelar och andra detaljer testas och godkänns enligt
högre krav än vanliga PE-rör och delar. Efter godkända tester märks varje del med en FM-dekal för att
särskiljas från standarddelar. Sammanfogning av rörsystemet utföres med stumsvetsning eller
elmuffsvetsning, även elmuffarna är FM-godkända.

Vid installation av FM-godkända produkter kan förmånligare försäkringspremier erhållas, i vissa fall är
FM-godkända delar krav för matarvatten till brandskydd i industrifastigheter.
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Material PE
PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi
allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens
behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper
Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent
mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta
GPA.
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