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Översikt 

UNI-Combigrip
• koppla metall - plast

• för dragfast anslutning

• patenterad kilformad tätning

• 1 grip ring för metallrör

• 1 grip ring för plaströr

• rostfritt syrafast stål, 1.4571 (W5)

UNI-Fire
• brandskyddat kopplingshus

• omvandlar standard koppling till  

 brandskyddskoppling

• rostfritt syrafast stål, 1.4571 (W5)

UNI-Grip
• koppla metall - metall

• för dragfast anslutning

• patenterad kilformad tätning

• 2 grip ringar för metallrör

• rostfritt syrafast stål, 1.4571 (W5)

UNI-Plastgrip
• koppla plast - plast

• för dragfast anslutning

• patenterad kilformad tätning

• 2 grip ringar för plaströr

• rostfritt syrafast stål, 1.4571 (W5)

UNI-Flex
• koppla metall - plast

• koppla metall - metall

• koppla plast - plast

• för flexibel anslutning

• patenterad kilformad tätning

• rostfritt syrafast stål, 1.471 (W5)

UNI-Rep
• koppla metall - plast

• koppla metall - metall

• koppla plast - plast

• för flexibel anslutning

• patenterad kilformad tätning

• klämmekanism för reparation 

 under tryck

• rostfritt syrafast stål, 1.4571 (W5)
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UNI-Grip 21 - 172 45 - 110 16 70 till 32 

188 - 745 138 - 146 16 till 2.5 25 till 6

UNI-Plastgrip 39 - 172 60 - 110 10 16

175 - 640 140 - 146  10 till 2.5 16 till 6 

UNI-Combigrip 39 - 172 60 - 110 10 16

175 - 640 140 - 146 10 till 2.5 16 till 6

UNI-Flex 21 - 172 45 - 110 16 25

188 - 2090 * 140 - 206 / 280 - 420 16 till 2.5 25 till 6

UNI-Rep 33 - 172 60 - 110 16 25

188 - 2090 / * 140 - 206 / 280 - 420 16 till 6 25 till 10

Teknisk data

TYP Ø (mm) Bredd (mm) Tryck PN* Tryck WP*

* Större på förfrågan

UNI-Koppling 21 - 47.5 7 standard W5 upp till 5 mm 

47.5 - 172 15 standard W5 upp till 5 mm 

STÖRRE SPÄNNVIDDER YD (mm) Antal kopplingar Material kvalitet Material tjocklek

W5 1.4571 / 316 Ti 1.4571 / 316 Ti A4 – 80 / 316 Ti 1.4404 / 316 L och 

1.4310 / 301 

KVALITET Kopplingshus Spärrstag Bultar Grip ring

UNI-Grip X dragfast

UNI-Plastgrip X dragfast

UNI-Combigrip X dragfast

UNI-Flex X X X flexibel

UNI-Rep X X X flexibel

ANSLUTNING Metall - Metall Plast - Plast Metall - Plast Dragfast/Flexibel

Temperaturområde -30 °C - +125 °C -20 °C - +80 °C -20 °C - +180 °C

Media dricksvatten, avlop- vatten, gas, olja, ozon, syre, syror,

psvatten, tryckluft, bränsle och andra gas, olja och

alkohol och partiklar kolväten bränsle *

TÄTNINGSMATERIAL EPDM NBR Viton Silikon (på förfr.)

* Endast med  
   insats hylsa

Tryck PN* = fartygsindustri 4 x säkerhetsfaktor 
Tryck WP* = industriapplikationer 1,5 x säkerhetsfaktor
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Koppla ihop rör bättre, snabbare och säkrare  
i olika applikationer

Med UNI-kopplingen kopplar ni ihop rör på ett 
enkelt sätt. Bättre än en gängad anslutning, 
snabbare än en svetsad anslutning och säkrare 
än en flänsad anslutning.

Den rostfria UNI-kopplingen har en mängd fördelar jämfört 

med liknande kopplingar. UNI-kopplingen har två specifika 

delar som gör den unik. En patenterad tätning som elimi-

nerar risken för läckage och en speciellt formad grip ring 

som säkerställer pålitlig och dragfast anslutning.

Med UNI-kopplingen kopplar ni ihop rör på ett enkelt 

sätt och gör snabba installationer tack vare den breda 

variationen av storlekar och modeller. Bättre, snabbare  

och säkrare än vad ni är vana vid. UNI-kopplingen er-

bjuder enkel, tidsbesparande och ekonomiskt gynnsam  

installation.

UNI-kopplingen har godkännanden för flertalet 
applikationer såsom fartyg, offshore, vattenbe-
handling, kemisk process industri, kommersiella 
byggnader och infrastruktur.

• Omvänd osmos

• Processvatten

• Oljeledningar

• Gasturbiner

• Kylvatten

• Tryckluft

• Sköljvatten

• Nödduschar

• Släckningsledningar

• Tanklagring

• Slagvatten

• Ballast vatten

• Sprinkler

• Dricksvatten

• Fjärrvärme

• Luftkonditionering

• Avloppsvatten

• Vattendistribution

• Gasdistribution

Applikationer:


