
BD Brannsikkerhet og Prevent Systems presenterer 
Den mest åpenbare og effektive løsningen 
for nedstøping av automatiske slokkeanlegg!

Prevent Systems PrevPex rør-i-rør system oppfyller krav til vannskadesikrede, 
utskiftbare rør med fri bevegelse slik at ekspansjonskrefter er ivaretatt. Lette 
korrosjonsfrie rør gjør installasjonen enkel og rask, samtidig som man reduse-
rer muligheten for å gjøre monteringsfeil.

Systemet innehar Teknisk Godkjenning med sertifikat fra Sintef.

De innovative løsningene 
 våre har gjort oss 

markedsledende innenfor 
forskning, utvikling og 

distribusjon av automatiske 
slokkeanlegg med  
lavtrykk vanntåke.



Prevent Systems er Norges ledende leverandør av vanntåkeanlegg og er nå på lag med 
Norges sterkeste konsept innen brannsikkerhet – BD Brannsikkerhet. 

Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg med PrevPex rør-i-rør for nedstøping er den 
mest åpenbare og mest effektive løsningen på markedet. PrevPex er et lekkeasjesik-
kert og utskiftbart rør-i-rør system for bruk i Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg,  
basert på JRG Sanipex© systemet produsert av Georg Fischer AG.

Anleggene består i hovedsak av 
tre hovedkomponenter:

1. Vanntåkedyser, som forstøver vannet og sprer det  
i området hvor en brann har oppstått

2. Pumpesett for å øke vanntrykket ved vanninntaket  
i bygningen

3. Rør og deler som forgrenes gjennom bygget  
for å føre vann fram til vanntåkedysene

Eneste løsning som oppfyller intensjonen i TEK 17 §15-5 i dag:

Vannskadesikret 

Utskiftbart

Ekspansjonskrefter ivaretatt

Fri bevegelse av ledningen

Våre løsninger er allerede 
benyttet i tusenvis av 
leiligheter i Norge.



VESENTLIGE FORDELER FOR INSTALLATØR

Betydelig raskere installasjon
• Lette 50m kveiler, 200m tilgjengelig
•	 Bruker	Sanipex	verktøy	–	samme	verktøykoffert	hver	installatør	har	liggende	 
 i bilen og som man kjenner godt! 
• Takboks kommer ferdig innstøpt med Plattendekke
• På plass-støpt dekke spikres takboksen enkelt ned på forskaling

Reduserer mulighet for å gjøre monteringsfeil
• «Hel ved» mellom vanntåkedyse og fordeler
• Er man uheldig å borre gjennom eller skade røret, så er det utskiftbart  
 – trekker ut skadet rør samtidig som man trekker inn nytt - ingen pigging 

Mer fleksibelt ovenfor andre fag 
• Legges rundt hindringer uten ekstra koblinger og potensielle lekkasjepunkter

Vesentlige fordeler ved trykktesting – spesielt på vinteren
• Trykktestes med luft inntil anlegget settes i drift og trykktestes med vann 
• Slipper trykktesting med frostvæske

Konkurransedyktig pris!



KONTAKT BD Brannsikkerhet

E-post: brann@dahl.no
www.dahl.no 

– din lokale BD avdeling

ALLE ER OPPTATT AV MILJØET!

Miljøgevinsten ved Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg:

Mindre krav til vannmengder 

Mindre rørdimensjoner – mindre materialforbruk

Plassbesparende transport og lagring 

Korrosjonsfrie anlegg gir høyere kvalitet - resulterer i mindre vedlikehold

Summen blir betydelige miljøgevinster

Jo større prosjektet er, jo 
mer fordelaktig er det med 
vanntåke!


