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Kanalsystem

CENTAB´s rörsystem
CENTAB erbjuder ett komplett program som uppfyller de krav som bör ställas på ett bra kanalsystem:
• Rör, böjar och grenrör uppfyller myndighetskraven för dammexplosioner 6,2 bar (AFS 1981:5).
• Flexibilitet. Enkelt att montera och bygga om vid behov.
• Täthet. Inget luftläckage och pysljud.
• Elektriskt ledande för att undvika statisk elektricitet.
• Långradia böjar för att minska tryckfall och risk för igensättning.
• Slitstarkt.
• Rörsystemet bör dimensioneras för undvikande av igensättning i rör, böjar mm.

Rör
•
•
•
•
•
•

Helsvetsade stålrör.
Godstjocklek 1 mm (som standard).
Dimensioner: 60, 76, 100, 120 och 152 mm.
Andra dimensioner offereras på begäran.
Standardlängd 3 m. Finns även i 6 meter.
Sensimirförzinkade.

Böjar
•
•
•
•
•
•
•

Långradiala böjar för minimering av tryckfall och risk för igensättning i systemet.
Centrumradier ( i mm): 60 mm - 170, 76
mm - 200, 100 mm - 300, 120 mm - 350
Godstjocklek: 1,2 mm.
Dimensioner: 60, 76, 100 och 120 mm.
Andra dimensioner offerteras på begäran.
45o och 90o.
Elförzinkade.

Grenrör
•
•
•

•
•

Avstick 45o (som standard).
Godstjocklek: 1,5 mm.
Finns i flera dimensioner med huvudrör från
150 - 60 mm.
Avstick från 120 - 50 mm.
Andra dimensioner offereras på begäran.
Elförzinkade.

För mera information - kontakta CENTAB Sverige AB 0510 - 253 00 - www.centab.se
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Kanalsystem

Specialgrenrör
CENTAB har tagit fram en mängd specialgrenrör
för anpassning till specifika kundönskemål. På bilden till höger visas några exempel.
Andra dimensioner och utföranden kan tillverkas
efter kundens önskemål.
I övrigts samma specifikationer som grenrören.

Reduktioner och skarvhylsor
Används för reducering och skarvning mellan rör
samt mellan rör och slang.
• Tillverkade i stålplåt och aluminium
• Dimensioner: 150 - 50 mm

Rörkopplingar
Används för skarvning av rör, böjar, grenrör, reduktioner och ventiler. Möjliggör snabb och enkel
demontering.
• Tillverkade i galvad plåt med tätning i elektriskt ledande gummi (200 Ohm).
• Finns i flera dimensioner från 60 - 150 mm.
• Andra dimensioner offereras på begäran.

Rörstöd och montagetillbehör
Används för fasta montage i tak och väggar.
Tillverkat i galvad plåt.
• Rörstöd: 60, 76, 100, 120 och 150 mm.
• Svep: 60, 76, 100, 120 och 150 mm
• Konsoller: 400, 500 och 1000 mm

Stockvägen 4
531 54 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 253 00 Fax: 0510 - 253 01
e-mail: info@centab.se www.centab.se

