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HVORFOR VELGE CANES TAPPEVANN? 
 

Canes Tappevannsløsninger sørger for hygienisk og sikker tappevannsdistribusjon til alle typer prosjekt og bygg.  
Vi tilbyr fleksible løsninger tilpasset behov, og du kan alltid føle deg sikker på at våre produkter møter kravene i forhold til  
installasjon, drift og vedlikehold. Våre løsninger er også godkjent i henhold til TEK17 og FG-forskriftene.

Fordelene med Canes Tappevann:

• SINTEF-godkjent rør-i-rør løsning 
• Varmebehandlede rør (forhindrer smak og lukt av plast i forbruksvann)
• Preisolerte rør-i-rør for kaldt og varmt tappevann
• Diffusjonstette og kan brukes til varmeanlegg
• PERT eller Pex-A rør
• Lite vedlikehold
• Fleksible pakkeløsninger
• Egenproduserte prefabskap
• Vannstoppesystem for økt trygghet
• Enkel installasjon

Canes har 20 års erfaring og tilbyr et komplett sortiment med kvalitetsprodukter, som alltid er på lager. Vi håndterer alt fra 
prosjektering og skreddersøm til ferdig produkt. 
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Lettvint og lønnsomt

TAPPEVANN

CANES RØR-I-RØR
SINTEF-godkjent løsning

• Distribusjon av kaldt og varmt tappevann 
• Preisolerte PERT eller Pex-A rør
• Lite vedlikehold
• SINTEF godkjent

Canes rør-i-rør system er et system for distribuering av kaldt og varmt  
tappevann i bygninger. Rør er PERT eller Pex-A trukket inn i et fleksibel  
varerør.

Samlinger utføres med fordelere gjerne i skap og rørdeler med push- eller 
klemringskoplinger. Rør-i-rør systemet er beregnet for skjult montasje, og alle 
rør trekkes i vegg uten skjøter til veggbokser eller andre uttak.  
Tilhørende dette finnes det i sortimentet nødvendige festemateriell, samt kraner, deksler og membraner.
 
Canes rør-i-rør system er stort sett vedlikeholdsfritt. Vi anbefaler imidlertid at fordelere og synlige samlinger kontrolleres 
minst hver sjette måned.  Alle stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid. Kontroller stengeventiler minst hver sjette 
måned ved å åpne og stenge dem. Systemet kan ved behov rengjøres med lunket såpevann og fiberklut.
 
For å sikre seg mot eventuelle lekkasjer som skulle oppstå i rom uten sluk, kan vi også levere vannstoppesystem som  
automatisk stenger vannet når det oppdages en lekkasje.

VERKTØY 
Få jobben gjort med kvalitetsverktøy

• Høy kvalitet
• Tilpasset Canes Tappevannsystem
• Forenkler jobben

Canes leverer kvalitetsverktøy til tappevannsystemet. Verktøyet er nøye 
utviklet og tilpasset til å fungere optimalt sammen med vårt tappevann 
system.

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER 
• Skreddesydd leveranse
• Intern kompetanse
• Kort leveringstid

Dersom du ønsker mer informasjon om dette, ber vi deg ta kontakt med oss så vi sammen kan finne den beste løsningen.
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VANNSTOPPESYSTEM
Trådløs sikkerhet fra FlowStop

• Godkjent i forhold til TEK17 og FG-forskriftene
• Kan styres med egen FlowStop Smart app (Android/IPhone)
• Leveres komplett med aktuatorventiler og annet nødvendig utstyr
• Fleksible løsninger

FlowStop Winner er en trådløs lekkasjestopper. Denne kan tilkobles inntil 
100 trådløse sensorer, som blant annet vil gi beskjed dersom batteriet 
er tomt, signal er tapt og eventuelt hvor lekkasje er. All informasjon vises 
på sentralens display. Dørbryter kan også tilkobles. 

FlowStop Smart fungerer på samme måte som FlowStop Winner, men kan styres med egen app.

FlowStop Light er en kablet lekkasjestopper for enkel montasje. Denne modellen støtter ingen trådløse sensorer. 

FlowStop Powercut er en «plug in plug» lekkasjestopper som stenger av  strømmen, samtidig som den stenger vannet.  
Denne løsningen benyttes ofte i forbindelse med montering av kaffemaskiner, oppvaskmaskiner etc.  

Alle løsninger leveres med ønsket antall aktuatorventiler, og nødvendig utstyr som brytere, sensorer osv kan velges  
som tillegg.

TAPPEVANN

CANES TAPPEVANNSKAP 
Fleksible kvalitetsløsninger som sparer tid

• Velutprøvd kvalitet levert av anerkjente leverandører
• Prefabrikert
• Tidsbesparende
• Høy intern kompetanse
• Fleksible løsninger

Alle våre produkter leveres av anerkjente leverandører, noe som sikrer god 
kvalitet. Komplette, ferdigmonterte skap leveres direkte på byggeplass, og 
er merket slik at det ikke er tvil om hvor vært enkelt skap hører hjemme.  
 
Canes leverer tappevannskap med fokus på fleksible løsninger.  
Vi har mange dyktige medarbeidere med god teknisk innsikt som har  
jobbet mange år i bransjen, og som vet hva som skal til for at prosjektene 
skal bli vellykket og lønnsomme. 


