installatie

Droge blusleidingen

Droge blusleidingen
Goede service voor de klant staat bij ODS centraal.
Wij denken graag met u mee. Voor het complete pakket
droge blusleiding kunt u dan ook terecht op één adres.

Assortiment sprinkler

Droge busleiding
ODS, uw one-stop-shop
Art.nr. 907306380
Automat.ontluchter 2'' x 1¼''-1500 L/m
Art.nr. 907303422
Groefbodem concentrisch verzinkt
88,9x2” BSP style 60
Art.nr. 907303423
Groefbodem concentrisch verzinkt
88,9x2½” BSP style 60

De Victaulic koppeling Firelock EZ® style 009H is
geschikt voor een werkdruk van 2.517 kPa.
Afpersen is tot 3.775 kPa toegestaan. De 009H is
een starre, installatieklare koppeling; zonder
losse onderdelen wordt de koppeling over de
groef geschoven en aangedraaid, een aanzienlijke
productiviteitswinst. Het contour van de speciale
rubberen dichtingsring maakt de koppeling
tevens geschikt voor toepassing als flushseal
koppeling.

Art.nr. 907303805
Brandkraan DIN 14461-3 Messing 2½”x2½”
BSP concentrisch
Art.nr. 907303808
Storzkoppeling alu 2½” BSP binnendraad
nok 81

Combineer de brandkraan met de groefbodem
88,9x 2½”. Hierdoor ontstaat een eenvoudige
directe montage van de brandkraan in de
koppeling.

Art.nr. 907303810
Storzdeksel alu nok 81 met ketting

De vloerdoorvoer 'draagt' tijdens de installatie
het gewicht van de leiding. Door unieke
maatvoering komt de brandkraan 800 mm
boven de vloer. Voor de beugeling past u de SP3
muurbeugel toe.

Art.nr. 907001434
Verzinkte buizen 88,9 x 2,9 gegroefd 6 m
Art.nr. 907301439
Muurbeugel SP3 / 88,9

Fittingen, koppelingen en buizen zijn ook in
geverfde uitvoering (RAL 3000) leverbaar.

Art.nr. 907303674
Starre koppeling verzinkt 88,9 style 009H

ODS kan voor u de buizen op maat zagen en
aan beide zijden groeven.

Art.nr. 907303846
Reduceer T-stuk verzinkt 88,9 x 2½”
(groef x binnendraad)

Wilt u de droge blusleiding uitvoeren met
malleabele fittingen? ODS heeft een ruime
voorraad +GF+.

Art.nr. 907301541
Groef T-stuk verzinkt 88,9 style 002

- stalen buizen (gegroefd)
- Victaulic groefkoppelsysteem
- sprinklers
- alarmkleppen
- malleabele fittingen
- stalen lasfittingen
- stalen flenzen
- RVS flexibele slangen (Rapidrop)
- verstelbare dropnippels
- sprinkler reduceerbuis
- sprinklerhangers
- branche outlets
- diverse bewerkingen

Overig assortiment
- koperen leidingen
- bouwtechnische producten
- walserijproducten
- koudgewalste profielen
- dunne platen
- geperforeerde platen
- aluminium
- speciaalstaal
- non-ferro
- leidingen en appendages
- instrumentatie
- zink / zinken goten / lood

Art.nr. 907303806
Vloerdoorvoer 88,9 verzinkt (L=1200mm)

Art.nr. 907306505
Storzkoppeling met groef
Geen overgangen meer,
monteert direct in de koppeling.
Art.nr. 907303833
Driekantsleutel voor
gevelkast

Art.nr. 907303809
Storzkoppeling alu 3” BSP binnendraad
nok 81
Art.nr. 907303802
Groefbocht 90° verzinkt 88,9 style 18
(groef x buitendraad)

Art.nr. 907303807
Sticker voor brandkast
(300x400)

Art.nr. 907306192
Daglijst RAL 3000 t.b.v. gevelkast

Art.nr. 907306193
Gevelkast RAL 3000
(500x500x300)
Art.nr. 907301548
Groefbocht 90°
verzinkt 88,9
style 001

Art.nr. 907303804
+GF+ plug 294 verzinkt 1”

Optioneel:
Art.nr. 907308144: Storzdeksel rond alu nok 81 met ketting
Art.nr. 907306552: Rood handwiel t.b.v. brandkraan
Art.nr. 907303803: Groefnippel 3” x 150 mm (Groef x buitendraad)
Art.nr. 907303557: Victaulic groefdieptemeter
Art.nr. 907303559: Victaulic smeermiddel bus 907 gram
Art.nr. 907303558: Victaulic smeermiddel tube 125 gram

Meer informatie: Wilt u meer weten over de producten van Sprinkler of over ons overige assortiment, neem dan
contact op met ODS.
Sprinkler
Telefoon: +31 (0) 180 640 631
Fax: +31 (0) 180 640 626
E-mail: sprinkler@odsbv.nl
Donk 6, 2991 LE Barendrecht
Postbus 69, 2990 AB Barendrecht
www.odsbv.nl

inst./07-10/1000/DB

Art.nr. 907303173
Mechanical Tee
verzinkt 88,9 x 1'' BSP
style 920

Art.nr. 907301555
Groefbocht 45° verzinkt 88,9 style 003

