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INNOVATIONEffektivt byggnadsskydd

Klassisk sprinkler EconAqua-sprinkler

HÖG presTANdA

EconAqua-systemet använder innovativ lågtrycksvattendimteknik för att erbjuda 
en mycket effektivt typ av brandbekämpning i kontorsbyggnader och i hotell, i 
underjordiska parkeringshus och i byggnader med liknande brandrisker. 
Människor, tillgångar och miljön skyddas på så sätt säkert dygnet runt. 
Dessutom kan en installation av ett EconAqua-system hjälpa till att uppfylla 
juridiska krav, till exempel sådana vid ansökan om bygglov. 
Brandförsäkringsbolag har också erkänt det effektiva brandskyddet som 
EconAqua erbjuder och kan bevilja premierabatter.

EconAqua använder upp till 85 % mindre vatten 
än ett klassiskt sprinklersystem. 
Effektivitetsnivån uppnås annars endast med 
högtrycksvattendimsystem som vanligtvis arbetar 
med tryck inom intervallet 40 till 120 bar. Med 
EconAqua är ett systemtryck på 16 bar 
tillräckligt. Tack vare den mycket lilla mängden 
vatten som används är risken för vattenskada 
minimal.

Dessutom kan EconAqua-pumprummet i regel 
vara mycket mindre än ett klassiskt 
sprinklerpumprum. Detta sparar inte bara 
utrymme utan även konstruktionskostnader. 
Användningen av rör med mycket mindre 
diameter leder till att man sparar plats längs 
rördragningen, särskilt i hängtak. Många 
befintliga byggnader, där man inte har kunnat 
montera ett brandsläckningssystem på grund av 
att det inte fanns tillräckligt med utrymme, kan 
nu kompletteras i efterhand, tack vare EconAqua. 

EconAqua-vattendimsprinklersystem kan även 
användas utan dyra värmekablar eller värmefolier 
i områden med frostrisk, som parkeringshus. Till 
skillnad från andra vattendimsystem kan 
EconAqua installeras med torrör på samma sätt 
som i klassiska sprinklersystem. För att inga 
frostskador ska uppstå är dessa fyllda med 
tryckluft eller kväve istället för vatten i 
beredskapsläget.

Eftersom EconAqua är ett lågtryckssystem kan 
det kombineras både med klassiska sprinkler- 
och vattenpostsystem, och kan därför ofta 
använda en befintlig vattenförsörjning. Den kan 
även anslutas till brandkårens försörjning som 
extra reserv, t.ex. vid strömavbrott på pumparna.

EconAquas unika funktion har dokumenterats 
genom omfattande brandprovning som har 
utförts under realistiska förhållanden i modeller 
av originalbyggnader. EconAqua-systemet har 
godkänts av tyska VdS.



    

INNOVATIONEffektivt byggnadsskydd

Vid brand aktiveras endast de sprinkler som är 
i eldens omedelbara närhet. På så sätt 
bekämpas elden omedelbart och med en liten 
volym fint sprayat vatten. Omgivande sprinkler 
förblir stängda.

Under utvecklingen av EconAqua-
vattendimsprinkler gjordes noggranna 
urvalsförfaranden. Resultatet är en 
radspecialsprinkler som drar nytta av de fysiska 
fördelarna med ett vattendimspektrum vid ett 
arbetstryck som är så lågt som 5 bar.

EconAqua-vattendimsprinkler är tätade med en 
snabbreagerande glaskolv (RTI < 50) och kan 
 därför reagera extremt snabbt på värme från 
en eld. Arbetstemperaturen kan anpassas till 
lokala förhållanden. EconAqua-
vattendimsprinkler kan skydda ett område på 
upp till 16 m2, vilket är väsentligt större än för 
normala,traditionella sprinkler.

Rätt vattendimsprinkler för varje tillfälle

  Standardversionen av vattendimsprinkler 
EconAqua

  EconAqua-standardsprinkler av typ ”P” (häng-
ande) och ”U” (stående) monteras i taket. 
Dessa sprinkler finns i standardmaterialen 
mässing, krom och rostfritt stål. 

 Horisontella vattendimsprinkler EconAqua
  EconAqua-sprinkler av typ ”WWH” installeras 

horisontellt i väggen, särskilt i utrymmen där 
man inte kan dra sprinklerrör i taket. 
Sprinklerna är förkromade som standard. 

 Horisontella vattendimsprinkler EconAqua
  EconAqua Undercover-sprinkler av typ ”CCP” 

eller ”RP” integrerar brandskydd harmoniskt 
och praktiskt taget osynligt i taket. Designen 
”CCP” (dold) finns som standard med hölje av 
krom eller vitt finmaskigt nät. Designen ”RP” 
(infällt montage) har inget hölje. 

 Horisontella vattendimsprinkler EconAqua 
  EconAqua Preaction-sprinkler av typ ”DS21” 

används i områden där oavsiktlig aktivering 
skulle orsaka oacceptabel skada, t.ex. i server-
hallar. Preaction-sprinklern monteras med två 
utlösningselement. Vatten sprutas endast när 
båda elementen löser ut. 

 Torra vattendimsprinkler EconAqua 
  Hängande EconAqua-torrsprinkler av typen 

”DP” används när rörnät ska installeras i ett 
område med frostrisk och där man inte kan 
installera stående sprinkler.

HÖG presTANdAmed låg vattenförbrukning
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desIGN OcH FUNkTIONSäkerhet när den är som bäst

Vattendimsystem

Vattendimtekniken drar nytta av vattnets 
fysiska egenskaper mer effektivt än klassiska 
vattenbaserade brandsläckningssystem. Vattnet 
sprutas ut genom specialmunstycken och 
sprinkler i form av en mycket fin dimma under 
ökat arbetstryck. Resultatet är att vattnet sprids 
över en större yta, vilket gör att det snabbare 
absorberar värme och förångas. Kylnings- och 
kvävningseffekten ger en särskilt effektiv 
brandbekämpning med en minimal mängd 
vatten.

I design och funktion liknar EconAqua-systemet 
ett klassiskt sprinklersystem. Systemet kan delas 
upp i en eller flera sektioner, med tillhörande 
sektionsventilsatser och ExonAqua-pumprummet.

Sektioner
Rörnät med EconAqua-vattendimsprinkler går 
genom de utrymmen som ska skyddas. De 
nominella rördiametrarna som används i dessa 
områden ligger huvudsakligen mellan DN20 och 
DN40 och är mycket mindre än de som används 
i klassiska sprinklerrörnät. I beredskapsläget är 
rörnätet i sektionerna fyllda med vatten under 
tryck (våtsystem för frostskyddade utrymmen) 
eller med tryckluft eller kväve (torrsystem för 
utrymmen med frostrisk). Vid brand aktiveras de 
vattendimsprinkler som sitter i eldens 
omedelbara närhet. 

Sektionsventilsatser
Varje sektion tilldelas en EconAqua-ventilsats. Vid 
en brand, dvs. efter en sprinklerutlösning, sjunker 
trycket i den berörda sektionens rörnät till en 
nivå som gör att den anslutna ventilsatsen utlöses 
och släckningssprocessen startar. Samtidigt 
skickas en signal till branddetekteringens 
kontrollpanel för att larma och lokalisera branden.
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desIGN OcH FUNkTION
EconAqua-pumprum
Förutom enheterna som upprätthåller trycket i 
sektionernas rörnät innefattar EconAqua-
pumprummet även branddetekteringspanelen, 
den centrala larmstationen, huvudpumpen, en 
vattenkälla och  övriga komponenter som säker-
ställer att brandbekämpningssystemet fungerar 
säkert. 

Tack vare att EconAqua-systemet behöver så lite 
vatten är EconAqua-pumprummet upp till 80 % 
mindre än ett klassiskt sprinklerpumprum. 

Sektionsventilsatsernas och den centrala larmven-
tilens signaler överförs till branddetekteringspa-
nelen. Härifrån sätts larm igång för att varna 
interna och externa räddningsmanskap. 
Huvudpumpen startar automatiskt om trycket i 
huvudfördelningsrören sjunker som ett resultat av 
att en av sektionsventilsatserna öppnas. 
Vattenkällan kan antingen vara en vattentank 
med automatisk matning eller - om man använder 
passande säkerhetsanordningar - en direkt anslut-
ning till det allmänna dricksvattensystemet.



OpTIMALA TILLÄMpNINGArEn klass för sig

EconAqua-vattendimsprinklersystem kan 
användas till ett stort antal tillämpningar för 
flera brandriskklasser enligt definition i VdS-
riktlinjerna för sprinklersystem (VdS CEA 4001). 
Dessa innefattar brandriskklasser LH, OH1 
(förutom produktionsrisker) och OH2 (endast 
parkeringsplatser på och under marken).

Vanliga tillämpningar 

 Offentlig förvaltning
 Järnvägsstationer
 Banker
 Bibliotek
 Kontors- och administrationsfastigheter
 Hotell
 Kyrkor
  Sjukhus, ålderdomshem och andra  

vårdinrättningar
 Flervåningsparkeringshus
 Restauranger
 Skolor, universitet och andra  
  utbildningsanstalter
 Kriminalvårdsanstalter och  
  ungdomsvårdsskolor
 Parkeringsplatser under marken
 Vandrarhem och lägenhetshotell



OpTIMALA TILLÄMpNINGArEconAqua – den optimala lösningen

I de fall där ett vattendimsprinklersystem kan 
användas brukarEconAqua vara den bästa 
lösningen, eftersom systemet kombinerar 
fördelarna med ett sprinklersystem med dem i 
ett högtrycksvattendimsystem. Ett viktigt 
kriterium som man måste överväga när man 

utvärderar de alternativa lösningarna för en viss 
tillämpning är utrustningens totala kostnad. 
Förutom direktkostnaderna för installationen av 
systemet inkluderar detta även kostnaden för att 
konstruera pumprummet, kostnader för vatten- 
och elförsörjning och underhållskostnaderna.

Exempel:
EconAqua sparar konstruktionskostnader 

Om EconAqua installeras räcker det med ett pumprum som är cirka 12,5 m2 mindre än ett för ett klassiskt 
sprinklersystem. Baserat på genomsnittliga byggnadskostnader på 1 930 €/m² för den totala byggnadsytan, leder 
bara de minskade utrymmeskraven till att konstruktionskostnaderna minskar med mer än 24 000 €.                    

                  *Källa: Tyska BKI 2012, angående sjukhus i Tyskland

A  Klassiskt sprinkler-
pumprum 

B  EconAqua-
pumprum

Vattentank
21 m3

Vattentank
8 m3 Utrymmesbesparing

12.5 m2

Rumsstorlek 16 m2

Rumsstorlek 28,5 m2

E|con|A|qua-brandsläckningssystem [e`kon:akva:...],  
(teknologi)
Lågtrycksvattendimsystem baserat på sprinklerteknik med 
en extra låg vattenförbrukning, vilket ger stora fördelar både 
för fastighetssägare och brukare
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En snabböversikt

Med reservation för tekniska ändringar.

Fördelarna med EconAqua jämfört med 
 klassiska sprinklersystem

 Upp till 85 % mindre vatten används –  
 därmed minskas vattenskadorna till ett  
 minimum. 

  Viktiga utrymmesbesparingar längs 
rördragningen, särskild i hängtak, tack vare 
den mindre rördiametern.

 Avsevärt mindre utrymmeskrav för   
 vattenförsörjning, eftersom EconAqua- 
 pumprum kan vara mycket mindre än  
 klassiska sprinklerpumprum.

 EconAqua-vattendimsprinkler kan generellt  
 erbjuda avsevärt större täckning än   
 klassiska sprinkler. 

 Lägre engångs- och löpande kostnader för  
 anslutning till vatten- och elnätet tack vare  
 minskad vattenförbrukning och   
 elförbrukning för pumpen.

  Perfekt för kompletteringar i befintliga 
byggnader.

Fördelar med EconAqua jämfört med 
 högtrycksvattendimsystem

 Avsevärt mindre kostnader för installation av  
 utrustningen genom att man använder   
 lågtryckskomponenter. 

  EconAqua-system kan användas med 
galvaniserade rör, plaströr eller rör ingjutna i 
betong.

 
  EconAqua kan kombineras både med 

klassiska sprinkler- och vattenpostsystem. 

  EconAqua kan även anslutas tillv 
brandkårens försörjning – som extra reserv, 
t.ex. vid ett strömavbrott.

  Lägre engångs- och driftkostnader för 
anslutning till elnätet tack vare minskad 
elförbrukning för pumpen.

  EconAqua-system kan även användas som 
torrörssystem utan värmekablar eller 
värmefolie i områden med frostrisk.


