installatie

RAPIDROP flexibele slangen

Rapidrop… voor watervlugge montage
Een goede service naar de klant staat bij ODS centraal.
Wij denken graag met u mee. Voor het complete pakket
Rapidrop flexibele slangen kunt u terecht op één adres.

ODS, uw one-stop-shop

Assortiment sprinkler

Rapidrop, voor het snel en eenvoudig uitfitten van een sprinkler in een verlaagd plafond.
Rapidrop is een modulair opgebouwd systeem bestaande
uit een rvs flexibele slang met in -en uitlaatnippel en een
bevestigingsprofiel met beugels. Deze beugels worden aan
de ondersteuningsrails gemonteerd om de sprinkler in de
juiste positie te kunnen plaatsen en bevestigen.
Het unieke Rapidrop systeem positioneert de sprinkler
gemakkelijk op de juiste hoogte in het midden van het plafond
en kan binnen 15 minuten geinstalleerd worden. Het is
mogelijk de sprinkler te testen voordat het plafondraster is
geinstalleerd. Op het moment dat het plafondraster is
bevestigd, kunnen de Rapidropslangen opnieuw gebogen
worden teneinde de sprinkler gemakkelijk, zonder af te tappen,
in positie te brengen. Het systeem is tevens zeer eenvoudig,
uiterst efficiënt én herbruikbaar.
Alle voordelen op een rijtje:
-	meerdere malen te buigen DUS makkelijk te verplaatsen.
- snel en efficiënt te monteren DUS kosten-besparend.
- geen vet en olie ten gevolge van draadsnijden DUS schoon
werken.
- geen ingewikkeld meetwerk DUS minder fouten.
- grotere doorlaat en verder buigbaar ten opzichte
van de meeste andere merken.

Naast aanzienlijk verkorte installatietijd wordt ook het risico
van vervuiling van het schone gedeelte onder het verlaagde
plafond opgeheven, zoals bij traditionele montage plaatsvindt
ten gevolge van o.a. draadsnijden/ fitten. Hierdoor kunnen
andere activiteiten, zoals elektra aanleggen, efficiënter
plaatsvinden. Ideale projecten om Rapidrop te gebruiken zijn
bijvoorbeeld kantoren, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra.
In de Rapidrop flexibele slang mogen rekening houdend met
de montage voorschriften meerdere bochten worden
gemaakt, hetgeen bij andere merken niet altijd het geval is.

Rapidrop RVS flexibele slangen zijn LPCB approved
(werkdruk 16 bar).
Tevens verkrijbaar met FM approval
(werkdruk 12 bar, gevlochten slang).
Rapidrop kan niet worden gebruikt in
een droog systeem.

Uitvoering in:

Uitvoering in:
Art. nr. 907301805
Inlaatnippel 1’’

Art. nr. 907301805
Inlaatnippel 1’’

Art.nr. 907301820
Radiusmal R75

Art.nr. 907301820
Radiusmal R75
Art. nr. 907301801
RVS flexibele slang 780 mm

Art. nr. 907303847
RVS flexibele slang gevlochten 780mm

Art.nr. 907301816
RVS flexibele slang 1000 mm

Art.nr. 907303848
RVS flexibele slang gevlochten 1220mm

Art.nr. 907301802
RVS flexibele slang 1220 mm

Art.nr. 907303849
RVS flexibele slang gevlochten 1540mm

-

stalen buizen (gegroefd)
victaulic goefkoppelsysteem
sprinklers
alarmkleppen
malleabele fittingen
stalen lasfittingen
stalen flenzen
RVS flexibele slangen (Rapidrop)
verstelbare dropnippels
sprinkler reduceerbuis
sprinklerhangers
branche outlets
diverse bewerkingen
stortzkoppelingen + brandkranen

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. 907301803
RVS flexibele slang 1540 mm

Art. nr. 907301806
Bevestigingsprofiel 640 mm

Art. nr. 907301806
Bevestigingsprofiel 640 mm

Art. nr. 907301807
Bevestigingsprofiel 800 mm

Art. nr. 907301807
Bevestigingsprofiel 800 mm

Art. nr. 907301808
Bevestigingsprofiel 1240 mm

Art. nr. 907301808
Bevestigingsprofiel 1240 mm

Art. nr. 907301809
Bevestigingsbeugel kort B11
(tbv pendent sprinkler)
Art.nr. 907301810
Bevestigingsbeugel lang B07
(tbv concealed sprinkler)

Art.nr. 907301804
Bevestigingsbeugel A

Art.nr. 907301804
Bevestigingsbeugel A

Art. nr. 907301819
Uitlaatnippel 1/2 ‘’

Art. nr. 907301819
Uitlaatnippel 1/2 ‘’

Art. nr. 907301817
Uitlaatnippel 3/4’’

Art. nr. 907301817
Uitlaatnippel 3/4’’

Art. nr. 907306527
Haakse uitlaatnippel 3/4’’

Art.nr. 907306529
Bevestigingsbeugel
A2A (tbv haakse uitlaatnippel)

Meer informatie: Zie voor meer informatie en installatie instructies www.rapidrop.com

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
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Art. nr. 907306528
Haakse uitlaatnippel 1/2’’

Art. nr. 907303850
Bevestigingsbeugel
BB4 middel

