
Ekte fagfolk er opptatt av  
god vannhygiene

JRG
 Sanipex  Rør-i-rør-system

 for distribusjon av tappevann
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De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste tenker at vannkvaliteten i boliger, 
barnehager, eldreboliger, skoler og næringsbygg er trygg og problemfri.

Du som fagmann vet at dette bare er delvis riktig. Vannkvaliteten fra drikkevannskilder er kontrollert og trygg, men 
ledningsnettet, som vannet transporteres i, påvirker også vannkvaliteten. 25% av det offentlige nettet er gått ut på 
dato og rent vann transporteres i rør av varierende kvalitet.

Det mange ikke er klar over er at de selv kan påvirke tappevannet i egen bolig. Valg av JRG Sanipex rørsystem og 
tilhørende filter vil sikre kvaliteten over tid, noe Armaturjonsson dokumenterer. 
 
Vannkvaliteten i Norge er regulert i offentlige forskrifter, og regjeringen har vedtatt nasjonale retningslinjer for 
alle vannverk. Men også i tekniske krav til byggverk (TEK) stilles det generelle krav til innvendige vann- og 
avløpsinstallasjoner som er gjeldende for den enkelte abonnent. 

§ 15-5. Generelle krav til innvendige vann- og avløpsinstallasjoner
«(1) Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god hygiene og helse blir 
ivaretatt, at vannkvaliteten ikke forringes og slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde.»

§ 15-6. Innvendig vanninstallasjon
«Installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser.» 

Ved å benytte JRG Sanipex rørsystem sammen med filteret JRG CleanLine Kombi og tilbakeslagsventilen JRG 
LegioStop oppfyller du langt på vei disse kravene. 

JRG Sanipex er det bredeste sortimentet på markedet, og muliggjør utallige praktiske løsninger. Systemet har alle 
nødvendige godkjenninger for det norske markedet.

Takket være systemets unike konstruksjon, og høye gjennomstrømning, unngås innsnevringer, dødlommer og 
påfølgende bakterievekst. 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke erstatter et vannbehandlingssystem.

Hvordan sikre god vannhygiene 
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Ekte fagfolk bryr seg om  
vannkvaliteten din

Heldigvis blir nordmenn flest ikke syke av vannet i egen bolig. Men selv om legionellatilfellene er svært sjeldne og 
unntaksvis dukker opp, kan det nok hende at vi blir syke uten at vi vet at vannet er årsaken.

Pontiacfeber er et ufarlig, influensalignende sykdomstilfelle som de fleste ikke forbinder med dårlig vannkvalitet.
Men det er i rørsystemet bakterien, kjent som Pontiacfeber, oppstår. Dette gjelder spesielt i skjøter og koblinger 
hvor det er gode vekstbetingelser for amøber og bakterier. I enkelte tilfeller puster vi inn aerosoler som setter seg i 
lungene. Dette kan føre til feber og influensalignende symptomer.

De fleste tror at man er blitt smittet av andre mennesker, mens det altså er stillestående vann i dødlommene i 
rørsystemet som fører til sykdom. 

JRG Sanipex rørsystemer forebygger oppblomstring av bakterier i rør og rørdeler  
og sikrer god vannhygiene.

Bildet illustrerer en tradisjonell kupling, med innstikkhylse, hvor dødlommer kan oppstå og føre til bakteriell vekst. Den unike 

kuplingsteknikken som benyttes i rørsystemene JRG Sanipex og JRG Sanipex MT derimot har full gjennomstrømning, minimalt trykktap  

og ivaretar god vannhygiene ved å unngå et miljø som bakterier trives i.
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JRG Sanipex – akkurat sånn ekte 
fagfolk vil ha det

Kalk, rust, sand eller andre partikler kan komme inn i boligens rørsystemer som følge av reparasjon eller feil på det 
offentlige nettet. 

JRG CleanLine Kombi, filter med reduksjonsventil fjerner uønskede partikler i vannet, reduserer risikoen for 
funksjonsfeil i maskiner og utstyr, og sikrer korrekt vanntrykk. 
 
Filteret anbefales montert på vanninntaket sammen med skråseteventilen JRG LegioStop som hovedstoppekran.

Filterhuset er av bronselegering, filterinnsatsen av forkrommet stål, og filterkopp av klar plast. Filteret renses ved 
gjennomspyling til brutt avløp.

JRG CleanLine produktspesifikasjoner
Varetekst Katalognr NRF nr Vekt

JRG CleanLine
Tilbakespylende filter med reduksjonsventil D25 1370.025 401 34 84 3,18

Tilbakespylende filter med reduksjonsventil D32 1370.032 401 34 85 3,53
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Ekte fagfolk anbefaler kun  
det beste

JRG LegioStop sikrer mot tilbakestrømning ved uventet trykkfall og hindrer forurensning i det offentlige 
ledningsnettet. Ventilen kan brukes som hovedstoppekran, og skiller seg ut ved at spindelhuset er isolert fra 
vanngjennomstrømningen. Dette gir svært dårlige vekstforhold for bakterier, og forhindrer rustdannelse.

Ventilen har innvendige gjenger fra 1/2” til 2”, og har to tilkoblinger med ¼ ” gjenge for montering av 
dreneringsventil, manometer, uttapping av vannprøve med mer.
Ventilhuset er av bronselegering, mens spindelen er av rustfritt stål.
Godkjent for væskekategori 1 og 2 (EA) iht NS-EN 1717.

JRG LegioStop produktspesifikasjoner
Varetekst Katalognr NRF Vekt

JRG LegioStop:

Skråseteventil LegioStop DN 15 m/tilb.sl.v. 1/2” inv. 5266.240 554 51 28 0,367

Skråseteventil LegioStop DN 20 m/tilb.sl.v. 3/4” inv. 5266.320 554 51 29 0,51

Skråseteventil LegioStop DN 25 m/tilb.sl.v. 1” inv. 5266.400 554 51 31 0,88



7

Ekte fagfolk øker verdien på  
boligen din

JRG Sanipex rørsystem i kombinasjon med JRG CleanLine Kombi 
og JRG LegioStop forebygger og sikrer god vannkvalitet i hele 
byggets levetid, og er med på å øke boligens verdi. 

10 gode grunner til at Sanipex rørsystemer garanterer  
god vannhygiene:

God vannhygiene JRG Sanipex – JRG Sanipex MT – JRG CleanLine Kombi filter – JRG LegioStop

JRG SANIPEX OG JRG SANIPEX MT
 - Øker verdien av boligen
 - Unngår tappestøy 
 - Full gjennomstrømning og minimalt trykktap
 - Forebyggende effekt på bakterieoppblomstring

JRG CLEANLINE KOMBI
 - Drikkevann fritt for smuss & urenheter
 - Trenger ikke skifte filteret
 - Sikrer lang levetid på husholdningsapparater
 - Opprettholder riktig trykk i rørnett
 -  Full drift under rensing av filter

JRG LEGIOSTOP
 - Oppfyller myndighetskrav til tilbakeslagssikring NS EN 1717 og Teknisk forskrift.
 - Bakterieforbyggende konstruksjon i ventilhus
 - Korrosjonsbestandig –setter seg ikke over tid.
 - Hovedstoppekran og tilbakeslagssikring i ett
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Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det armaturjonsson.no 22 63 17 00
firmapost@armaturjonsson.no
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