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Preisolert rørsett Toyo CAT-2330, 30 m   
Væske og gassrør i herdet aluminiumslegering   

• Ferdigisolerte Toyo aluminiumsrørsett 1/4" og  3/8"

• Har kun 1/3 av vekten til tilsvarende kobberrørsett

• Lavere varmeledningsevne gir mindre kondens

• Lang levetid og høy motstand mot korrosjon

• Rimeligere enn tilsvarende kobberrørsett

• Mer miljøvennlig materiale enn kobber

• Vanntett forsegling mot flensmutter

• Enkle å bøye, kappe og håndtere

• Tåler temperaturer opp mot 120 0C 

Toyo Densen CAT-2330 aluminiumsrørsett 
Preisolert Toyo Densen CAT-2330 alu-rørsett leveres i 
lengde på 30 meter, og med dimensjonene 1/4" og 3/8". 
Væske og gassrør er samlet i en og samme rørkveil.  

Rørene er laget av en herdet aluminiumslegering. Disse 
har mange fordeler fremfor tilsvarende rør som er laget 
av kobber.  Vekten er kun 1/3 av tilsvarende kobberrør, og 
prisen er lavere.  Aluminium er både enklere å kappe, 
bøye og håndtere. Rørene har lang levetid og høy mot-
standsevne mot korrosjon. De har lavere varmelednings-
evne enn kobberrør, noe som gir færre problemer med 
kondens. Aluminium er mer miljøvennlig å produsere 
enn kobber, og aluminium er også enklere å gjenvinne.  
Aluminiumsrørene tåler temperaturer opp mot 120 0C. 

Flensmutter
Flenser må lages på rørendene, og en flensmutter  
benyttes til å feste rørene til unionstilkoblingene på både 
utedel og innedel. For å unngå galvanisk korrosjon,
kommer flensmutterne med en solid vanntett kappe 
som dekker overgangen mellom rør og flensmutter,
slik at ikke luft og vann kommer inn til metallet. 
Godkjent til utendørsbruk ved bruk av R32 kjølemedie.  

Isolasjon
Rørene er preisolerte med en tolags isolasjonsstrømpe.
Strømpen er laget i hvit PE, som er både solid og mulig 
å komprimere litt i lengderetning. 

Ruglete overflatefilm 

Ytre isolasjon  

Aluminiumsrør  

Indre isolasjon 

1/4" væskerør 3/8" gassrør

Brannklasse BL-s1, d0

Produktet gir lite røykproduksjon
i tilfelle brann.   

Ingen flammende dråper eller 
partikler oppstår ved brann.

Tåler temperaturer opp mot 120 °C
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Teknisk
Ettersom alumiumsrørene er mykere enn kobberrør, og har bedre evne til å tette mot unionskoblingen, skal det 
benyttes lavere tiltrekkingsmoment på dissse. (Se tabell under for flensmutter) Gjentagende bøying av rørene må 
unngås, da rørene er mykere enn tilsvarende kobberør. Bruk flensmutter med vanntett kappe, som er designet for å
unngå galvanisk korrosjon. Flensmutteren er kun godkjent for utendørsbruk i sammenheng med kjølemediet R32.
Innedelens rør må derfor først ut gjennom yttervegg, og rørene må skjøtes utendørs. 

På flensmutteren er det en kant, som den vanntette kappen skal trekkes over og festes i. (Se bilde nr. 2)  Kappen 
vil rotere sammen med mutteren når mutteren strammes, så man kan eventuelt vente med å feste kappen til mutteren 
er ferdig trukket til. Den vanntette kappen trekkes over kanten på flensmutteren, blir sittende godt fast, og lager en 
vanntett beskyttelse for overgangen mellom de to materialene. 

Isolasjonen er fleksibel, og det er en fin løsning å komprimere den litt, eller presse den sammen, mens man setter 
på  kappen og mutteren. Etter at man har laget flens  på endene av aluminiumsrørene, kan Isolasjonen  dyttes  tilbake  
og dekke både metallet og kappen, samt også ligge med et lite press mot flensmutteren. Skjøten imot innedelen må
isoleres og tapes, og vann må ikke kunne komme inn til metalldelene.      

Preisolert aluminiumsrørsett Toyo CAT-2330, 30 m  

Art.nr. Rørsett Medie
Aluminiumsrør PE-isolasjonsrør

Antall enheter i 
pakkenYtre diameter Veggtykkelse Ytre diameter Veggtykkelse

101774 CAT-2330
Væske 6,35 mm - ( 1/4" ) 0,95 mm 24 mm 8 mm 1 stk. 

Gass 9,52 mm - ( 3/8" ) 1,0 mm 27 mm 8 mm 1 stk. 

Flaremutter til Toyo CAT-2330 aluminiumsrør (Flensmutter)  

Art.nr. Flensmutter
Moment Toyo-modell

Antall enheter i 
pakkenNøkkel Nm Mutter og 

kappe Mutter Kappe

853120 6,35 mm - ( 1/4" ) 17 mm 16 Nm VNFNS-2 Messing EPDM 15 stk.

853121 9,52 mm - ( 3/8" ) 22 mm 38 Nm VNFNS-3 Messing EPDM 15 stk.

Bilde 1: Unionskoblingene på 
kranene til utedel

Bilde 2: Skru til med håndkraft Bilde 3: Momentnøkkel for 
riktig moment må benyttes

Bilde 4: Isolasjonen trekkes 
tilbake over metallet og kappen

Verktøy og montasjemateriell for aluminiumsrør

Art.nr. ABK-Qviller artikkel

101901 Flenseverktøy, Toyo TY-100, for aluminiumsrør

101911 Momentnøkkel med fast moment 16 Nm, Toyo TY-122, for aluminiumsrør 1/4”

101912 Momentnøkkel med fast moment 38 Nm, Toyo TY-123, for aluminiumsrør 3/8”

101919 Rørkutter, Toyo TY-160, for aluminiumsrør 1/8”- 1 1/8”

101905 Isolasjonstape hvit dobbeltsidig, Toyo DNT-60

180056 Rørfres, for fjerning av kantgrader  
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Ofte stilte spørsmål om bruk av CAT-2330 aluminiumsrør

1 Hvor lenge har produktet vært på markedet? Produktet har 10 års erfaring på markedet, og over en million rørmeter er satt i drift. 

2 Hvilke utfordringer har man støtt på?
Gasslekkasjer som skyldes deformerte flenser. Dette på grunn av feil verktøy og bruk 
av feil moment ved montasje. 

3 Tåler rørene høyt trykk? Testet i Japan. Rørene tåler opptil 21 MPa for dimensjon 3/8" og opptil 25 Mpa for 1/4" .

4 Tåler flensen høyt trykk? Testet i Japan. Flensen er testet med 10 MPa, uten tegn til lekkasje. 

5 Tåler rørene kjølemiddel? Ja, aluminiumslegeringen er lenge brukt i airconditionprodukter.

6
Hvorfor har CAT-rørene så mye som 
0,9 til 1,0 mm veggtykkelse?

Tester utført, viser at veggtykkelse på 0,9- 1,0 mm ( for 3/8" ) og 0,7-0,8 mm ( for 1/4"  )
gir den tilstrekkelige sikkerhetsmargin.  

7
Gir de tykkere veggene i aluminiumsrør, 
sammenlignet med kobberrør, noen reduksjon 
i effektiviteten for varmepumpe / aircondition?

Nei, det ble ikke registrert noen nevneverdig forskjell i kjøling, varme, strømforbruk
og effektivitet i testen mellom kobberrør og aluminiumsrør. 

8 Hva med motstandsdyktighet mot korrosjon?

Aluminiumslegeringen har vist seg å ha tilstrekkelig motstandsdyktighet. Erfaringen er 
hentet fra bruk av materialet i blant annet Aircondition for biler. Tester viser at etter en 
ti års periode vil det ikke være noen stor forskjell, men det er viktig å dekke aluminium-
røret med isolasjon og tape. Vann må ikke kunne komme inn til aluminiumsoverflaten. 

9 Hva med galvanisk korrosjon?
En spesielt designet flensmutter og gummikappe skal forhindre galvanisk korrosjon. 
Samtidig er det viktig å ikke la aluminiumrøret forbli uisolert og utildekket. 
Aluminiumsrøret må isoleres og tapes der aluminiumoverflaten er åpen og utildekket. 

10 Hvor lenge holder gummikappen? 
Kappen er laget av EPDM. Den er vanntett, elastisk og tåler å være i utendørsforhold.
Kappen er lenge blitt benyttet i bilindustrien. Ingen problemer er meldt inn i løpet av en 
10 år lang testperiode. 

11 Hvordan bøyer man aluminiumsrør? Nøyaktig samme som med kobberrør.  

12 Kan man bøye røret i alle posisjoner?

Ja , men gjentagende bøying av rørene må unngås, da rørene er mykere enn kobber-

rør. Unngå å bøye røret nærmere enn 40 mm fra rørenden og nærmere enn 30 mm fra 

flensmutter. Vær forsiktig med å lage vinkler som er langt over 90 grader. 

Pass på at røret ikke deformeres i bøyen.  

13
Kan man lage flens på rørene mens man er 
ute på montasjested?

Ja, med et flensverktøy som er egnet for aluminium. Røret må kuttes sakte og forsiktig 
så man lager minst mulig grader og kanter, spesielt må man fjerne grader på innsiden 
av rørene før man lager flens. Kontroller flensens form og størrelse. 

Flens 1/4" :  8,7 - 9,1 mm
Flens 3/8" : 12,8 - 13,2 mm
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Ofte stilte spørsmål om bruk av CAT-2330 aluminiumsrør

14
Hva må man ta hensyn til når man 
benytter aluminium CAT rør?

Monteringsprosessen er hovedsakelig nøyatig den samme som for bruk av kobberrør.
Den største forskjellen er at momentet man bruker ved montering av flensmutter er 
vesentlig lavere for aluminium enn for kobber. Aluminium er mykere enn kobber, 
og vil tette bedre mot unionskoblingen. Aluminium vil behøve mindre moment for å 
oppnå den samme tetting. For høyt moment kan skade flenskoblingen og skape lekkasje. 

Moment for flensmutter  1/4" : Område 15,6 - 17,6 Nm  ( anbefalt moment er 16 Nm ) 
Moment for flensmutter  3/8" : Område 29,9 - 41,1 Nm  ( anbefalt moment er 38 Nm )

Unngå bruk av olje på gjengene, da det kan resultere i feil moment på koblingene.

Flensmutteren er kun godkjent til utendørsbruk ved bruk av R32 kjølemedie.
Aluminiumsrøret må isoleres og tapes der aluminiumoverflaten er åpen og utildekket. 

15
Hva må man ta hensyn til ved montasje av 
rørene mot vegg?

Unngå strekkrefter i rørene. Dette kan skade flenskoblingen. 
Monter rørene slik at det er mulighet for noe bevegelse. 

16 Kan disse rørene demonteres og gjenbrukes? 
Ja, men se etter skader på rørene og på isolasjonen. Vann må ikke kunne komme inn
til aluminiumsoverflatene. Kapp endene og lag nye flenser. Bruk flenseverktøy som 
er egnet for aluminium.

17 Er det økonomisk fordelaktig med aluminium? Ja, aluminium har lavere og mer stabil pris enn kobber. 

18
Kan man benytte flensmutter for aluminiumrør 
innendørs? 

Nei, flensmutter for aluminiumrør er kun godkjent for utendørsbruk ved bruk av R32 

kjølemedie. Dette betyr at rørene fra innedel må ut gjennom vegg og kobles utendørs. 
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ABK-Qviller AS 
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo   
Tlf. 23 17 05 20
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