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Grenrör

Grenrör med stor kapacitet och en låg vikt tack vare att alla metalldelar 
är tillverkade i aluminium. Dessutom är de enkla att hantera.

  

Teknisk beskrivning

Max arbetstryck:

200 mVp = 20 bar
Material:

59 441:
Hus, vred, svivel, bottenplatta, kulor och 
kopplingar: Aluminium.
Bär/skyddsbygel: Stålrörskonstruktion.
KlaO : Rostfri plåt, vulkad med 
Therbangummi.
Övriga gummidetaljer: Nitril och 
kloroprene.
Spindlar: AMETAL®.
59 439/308 792-60: 
Helt i PRESSAL (Lättmetall). 
Plastbelagda vred/rattar. 
Skyddsbåge/bärbygel: Galvaniserat stål.
59 440: 
Helt i PRESSAL (Lättmetall).

AMETAL® är IMI Hydronic Engineerings 
avzinkningshärdiga legering.

Ytbehandling:

59 441:
Aluminiumdetaljer eloxerade och 
epoxilackerade.
Svivel, bottenplatta, kulor och kopplingar 
eloxerade.
Bär/skyddsbygel elförzinkat stålrör.
59 439/440/308 792-60:
Lättmetalldelar eloxerade.
Hus epoxilackerade i klarröd färg.
Skyddsbåge/bärbygel galvaniserade.

 

Funktion

59 441

Grenröret är hydrauliskt utformat för 
lägsta möjliga tryckfall. Det svarar mot 
högt ställda rökdykarkrav på säker 
vattenförsörjning. Det har dubbla inlopp 
med svivlar som tillförsäkrar att det står
stabilt och upprätt vid trycksättning. 
Svivelkopplingarna medger full vridbarhet 
även vid höga tryck.
För att kunna växla vattenförsörjning 
under pågående insats har grenröret en 
klaO  av rostfritt material som vulkats med 
högvärdigt Therbangummi. Samtliga 
utlopp har lättmanövrerade kulventiler 
med en specialutformad tätning, som 
ger säker tätning. Den kombinerade 
bär- och skyddsbygeln är ergonomiskt 
utformad för att kunna bäras under 

slangutläggning. Det ger även ett eO ektivt 
skydd efter uppställning. Bottenplattan 
höjer upp grenröret från markytan och 
minskar risken för att föroreningar 
kommer in i slangsystemet. Grenröret har 
gängat uttag G3/8 för t ex manometer. 
Uttaget är pluggat vid leverans.

59 439

Smalslangsuttaget har lättmanövrerade 
kulventiler för betydligt lägre tryckfall. 
För att skydda kulventilernas vred och 
eliminera ofrivillig öppning/stängning är 
grenröret försett med skyddsbåge som 
även fungerar som bärbygel. För att få 
låg vikt är alla metalldelar i aluminium. 
Grovslangsuttagen är av kägelventiltyp. 
Samtliga ventiler är självdränerande.

59 440

Ett litet och smidigt grenrör avsett 
för smalslang. Det är försett med en 
kulventil som avstängningsorgan, med 
lättmanövrerade spakar, 90° från öppen 
till stängd ventil. Dessutom har det en 
säker gummitätning med “fl ytande kula” 
vilket innebär att grenröret är lätt att ta 
isär vid inspektion eller byte av delar.

308 792-60

Smalslangsuttag för komplettering/
utbyte av smalslangsuttaget på 59 
438. Komplett med skyddsbur och 
klokoppling.
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Artiklar

Grenrör 59 441
 

 

Inlopp Utlopp RSK nr Artikelnr

2 st koppling 63 2 st koppling 32
2 st koppling 63

421 76 77 59 441-000

2 st inv gga G2 1/2 2 st inv gga G1
2 st inv gga G2 1/2

- 59 441-500

 

Grenrör 59 439
 

 

Inlopp Utlopp RSK nr Artikelnr

1 st koppling 63 2 st koppling 32
2 st koppling 63

- 59 439-000

 

Smalslangsanslutning, komplett

Passar på 59 439-000 och tidigare modell 59 438-000.
 

 

 RSK nr Artikelnr

 - 308 792-60

 

Grenrör 59 440

För smalslang
 

 

Inlopp Utlopp H RSK nr Artikelnr

Utan svivel

1 st koppling 63 2 st koppling 32 160 421 76 75 59 440-032

1 st inv gga G2 2 st inv gga G1 118 - 59 440-525

1 st inv gga G2 2 st koppling 32 130 - 59 440-132

Med svivel

1 st koppling 63 2 st koppling 32 192 421 76 76 59 440-232

1 st inv gga G2 1/2 2 st inv gga G1 165 - 59 440-225

 

255

370

233

340

90

325

265

300

160

243

152

120

265

...3...4...
5

125

H



IMI TA / Brandarmatur / Grenrör

Produkterna, texterna, fotona, grafi ken och diagrammen i denna folder kan ändras av 

IMI Hydronic Engineering utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste 

informationen om våra produkter och specifi kationer fi nns på www.imi-hydronic.se.
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