
VANNTÅKEANLEGG

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

Anleggene består
i hovedsak av tre 

hovedkomponenter 



LØSNINGER

Boliger
Sykehus

Pleiehjem

Hoteller 
Overnatting

Kontor

Næringsbygg 

Skoler 

Barnehager
Bevarings-

verdige



LPCB SERTIFISERT

Vi er stolte av å 
være den første og eneste dyse 

produsenten med LPCB 
sertifiserte automatiske 
vanntåkedyser - listet i

RedBookLive.com

www.RedBookLive.com

Beståtte 

branntester

Beståtte 
komponenttester

http://www.redbooklive.com/


PREVENT SYSTEMS VANNTÅKEANLEGG 
- et fullverdig dokumentert reelt alternativ

Dokumentert minst like bra eller bedre
kontroll og slokkeeffekt
med ned mot 20% av vannet 
sammenlignet med sprinkler.

Mindre rør dimensjoner gjør anlegget 
enklere å installere 
– begrenser installasjonsfeil.

Eksisterende vanninntak 
er som regel tilstrekkelig. 
Ingen graving utenom-hus som ofte 
medbringer store ekstrakostnader for et 
sprinkleranlegg.

Mindre vann 
betyr mindre 
vannskader 

- kortere 
driftsstans

Rustfri kvalitet 
på hele 

slokkeanlegget 
reduserer vedlikeholds-

kostnadene

Topp kvalitet 
til en konkurransedyktig 

pris
Plassbesparende og 

estetisk 
penere



Mindre rør dimensjoner gjør anlegget enklere å installere: 

Enklere og raskere prosjektering

Reduserer mulighet for å gjøre monteringsfeil

Betydelig raskere installasjon

Mer fleksibelt ovenfor andre fag

Vesentlige fordeler ved trykktesting – spesielt på vinteren

Konkurransedyktig pris!

For byggherre, entreprenør og installatør

VESENTLIGE FORDELER



RØR-I-RØR TIL LEILIGHETER
§15-5. Innvendig vanninstallasjon - utdrag

Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner 
som er en forlengelse av de ordinære 
vanninstallasjonene og utført med 
tilsvarende produkter som disse, omfattes av 
denne paragrafen så langt det passer.

Tilrettelegging for fremtidig 
utskiftning av installasjonen 
er spesielt viktig for ledninger som 
ligger skjult i bygningskroppen.

Rør i sprinkleranlegg kan 
støpes inn der dette er i samsvar med 
gjeldende norske standarder 
og produktdokumentasjon med 
monteringsanvisning.

Ekspansjonskrefter må ikke 
medføre skade på rørlednings-
systemet eller bygningsdeler.

Ved montering av rørledninger må 
det tas hensyn til at materialet kan utvide seg 
ved temperaturendringer.

Ved innstøping må det sikres fri bevegelse av 
hele ledningen, for eksempel ved at ledningen 
omsluttes av myk isolasjon.



BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17)
– oppfyller TEK17, forenkler prosjektering



INNOVATIVE LØSNINGER
– vannskadesikkert, utskiftbart og godkjent for nedstøping



– vannskadesikkert, utskiftbart og godkjent for nedstøping

INNOVATIVE LØSNINGER



– bruk av den mest anerkjente koblingsteknologien

INNOVATIVE LØSNINGER



NEDFORET HIMLING MED HULL-DEKKE



FORDELER SKAP



TEKNISK GODKJENNING



BISPEVIKA – Dronninglunden og Vannkunsten

355 leiligheter

Bjørvika, Oslo



LØREN STASJON

218 leiligheter

Løren, Oslo



NYBYEN ØKERN

400 leiligheter

Økern, Oslo



BRØDFABRIKKEN

500 leiligheter

Løren, Oslo



RAPPORT
– betydelig bedre slokkeeffekt enn boligsprinkler



TAP AV BRANNLAST
– i et rom på 13,4m²

Prev3exp sammenlignet med Boligsprinkler på 2,05mm/kvm/min 

Lavtrykk vanntåke 
for INSTA 900 type 

1, 2 og 3

Boligsprinkler
for INSTA 900 type 

1 og 2



Lavtrykk 
vanntåke for 

INSTA 900 type 
1, 2 og 3

Boligsprinkler
for INSTA 900 

type 1 og 2

Boligsprinkler
for INSTA 900 

type 3

TAP AV BRANNLAST
– i et rom på 13,4m²

Prev3exp sammenlignet med Boligsprinkler på 2,05mm og 4,1mm/kvm/min 



GASSTEMPERATUR VED TAKET



GASSTEMPERATUR I ØYEHØYDE
(Gjennomsnitt av tre målepunkter)


