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PIPEMODUL®
-INSTALLATIONSMODULER
Pipemodul Oy
Pipemodul Oy har utvecklat öppningsbara installa�onsmoduler
för a� underlä�a och påskynda stambyten i fas�gheter. Företaget
grundades år 1999 i S:t Michel, Finland, och har specialiserat sig på
industriell produk�on av installa�onsmoduler. Hi�lls har vi levererat installa�onsmoduler �ll mer än 4000 objekt.

Fabriksfärdiga moduler
Installa�onsmodulerna lämpar sig väl vid renovering samt nyproduk�on för va�en-, värme- och avloppsrör samt elledningar.
Grundtanken är a� undvika den tradi�onella metoden med rivning
och i stället hi�a en ny dragning för rör och ledningar med hjälp av
installa�onsmodulerna och låta de gamla rören vara kvar.
Modulerna är färdigt isolerade och öppningsbara. Bakdelen med
färdiga rör-/kabelfästen är av 1mm elförzinkad stålplåt och fronten
är an�ngen av 1,5mm beständig stålplåt för trappuppgång eller
snygg MDF för dragningar inne i lägenheter. Modulerna är färdigt
brand- och ljudisolerade, har läckageindika�on på varje våningsplan och är i enlighet med BBR och Säker Va�ens branschregler.
Modulerna inkluderar inte rör eller kablar utan dessa installeras
på plats.

Fördelar med installationsmoduler:
• Garanterat godkända installa�oner i jämförelse med platsbyggda
gipsschakt, i enlighet med BBR och Säker Va�en
• Minimerar risk för va�enskador då
installa�onerna inte är gömda
• Underlä�ar, försnabbar och sänker
kostnaden för rörinstalla�oner
• Genom prefabricering krävs mindre
hantverkare och arbete på plats
• Arbetet är smidigt, minimerar damm
och oljud och genomförs huvudsakligen
utanför lägenheterna
• Medför mycket korta va�enavbro� då
det gamla tappva�ensystemet fungerar
parallellt under installa�on av moduler
• Krävs ingen evakuering av boende
• Hög kvalitet med fabriks�llverkning
under noga kontrollerade former
• I enlighet med BBR, Säker Va�en, ETA,
brand-, ljud- och kalltappva�entemperaturkrav på 24 C

ETT SMIDIGT STAMBYTE MED PIPEMODUL!
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Serien med installationsmoduler
innehåller

• Va�en- och värmeledningsmoduler
• Kombinerad va�en- och elledningsmodul
• Kombinerad va�en- och avloppsledningsmodul
• Avloppsledningsmodul
• Elledningsmodul
• Läckageindikatorer

Exempel på vårt sortiment

Kombinerad modul för tappva�enrör
samt el- och datakablar

Kombinerad modul för va�en
och avloppsrör

Elledningsmodul

Oisolerad MDF-modul

Tappva�enmodul installerat i trappuppgång

Referenser
Våra moduler har använts i närmare 4000 stambyten sedan 1990-talet. De används i hyres- och bostadsrä�er, industrifas�gheter, skolor, dag- och
vårdhem och hotell för både ROT-projekt och nyproduk�on.
Men allra mest används vår metod av bostadsfas�ghetsägare för stambyten och av entreprenörer för rördragningar. Årligen u�örs ca 200 stambyten med
Pipemodul-metoden.
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