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Bygherre Sæt 

Fleksibel husindføring 

1.7.x.x.1 

Eksempel på indføring til en eller flere forsyningsledninger 

Med 

forsegling 

til RMA og 

Schuck-

HEK 
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Bygherresæt 
Fleksible husindføringer til bygninger med eller uden kælder 

Hvorfor bruge Quadro-Secura® 
bygherresæt? 
  
Stadig flere forsyningsselskaber fra-
lægger sig ansvaret for den korrekte 
forsegling mellem indgangen i  
soklen og selve huset. Men udvælgel-
sen af de produkter, som overholder 
de forskellige bestemmelser, er ofte 
vanskelig.  
 
I samarbejde med mange  
forsyningsselskaber er der udviklet en 
standard, der i høj grad forenkler det, 
til tider vanskelige udvalg af produkter 
og dækker de fleste anvendelsesmulig-
heder.  
 
 
Det fleksible bygherresæt består af  
testede produkter, som har været 
DVGW–certificerede i en del år.  

1.7.x.x.2 

 
 Vores bygherresæt bliver leveret 

med alt komplet tilbehør 
 
 Enkelt produktvalg gennem stan-

dardisering 
 
 Alle forseglingselementer er for-

monterede fra fabrikken 
 
 Lavere anlægsudgifter ved at lægge 

alle rørledninger i en gravning.  
 
 Tætning til gas medleveres -derved 

er der ingen ekstra udgifter til yderli-
gere produkter 

 
 Kappe-rør gør det nemt at montere 

eller udskifte huskabler uden yderli-
gere anlægsarbejde. 

 
 Enkelte af delene kan udskiftes  
 
 Ingen forsinkelser med byggeriet i 

anlægsfasen ved installation af byg-
herre sæt. 
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Bygherre sæt  
til bygninger 

Kendetegn: Quadro-Secura® 
Basic R4+ 
 
 
Anvendelse.  
 
Fleksibel husindføring brugt til bygninger 
med 4 indføringer, gas, vand, strøm og 
telekommunikation.  

Produktfordele 
 

• Alle enheder udstyret med gas– 
og vandtryk tætte propper. 

• DVGW godkendt i henhold til VP 
601 

• Gas– og vandtryk tæt 
• Adskillelse af alle forsynings– led-

ninger 
• Kompakt og pladsbesparende in-

stallation af husindføringer og til-
hørende tilslutningsenheder 

• Fleksibel tildeling af de enkelte 
afsnit 

• Senere udskiftning af ledninger 
• Forsyningsledninger indføres uan-

set byggeriets fremskridt  
• Universal tætning til alle medierør 
• Stift foringsrør i overensstemmel-

se med bøjninger 

Uden 

kælder 

1.7.x.x.3 
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Bygherre sæt 
Til bygninger 
 

 

Forbedrede montage-egenskaber for Quadro-
Secura  ® 

 
 

Uden 

kælder 

1.7.x.x.4 

Produktfordele 
 
Endnu nemmere montering   
  
med øget plads til medierør: 
 
 

• Større kapperør DN90(indre 
diameter: 78 mm)  

• Til alle almindelige gasin-
føringskombinationer 

• Kompatibelt med forsynings-
virksomheders lagervarer 

• Lettere og hutigere indføring 
af store forsyningsledninger 

 

Nu med øget tæthed til sikker til-
slutning af rørsystemer 
 
• 100% fabriksprøvet kapperør 
 system (testforsegling) 
 
• Forbedret installationssikker-

hed takket være ny stikfor-
bindelse  

 
• Visuel inspektion af den kor-

rekte enhed (se billeder 
ovenfor) 

 
 
 



Cobalch ApS ● Hejreskovvej 24  ● DK-3490 Kvistgård ● Denmark ● Tel.: +45 4582 0533  
Danske Bank: 1471 4130088031 ● IBAN - DKK: DK3130004130088031 - EUR: DK4730004130088228 ● Swift code: DABADKKK  
CVR nr. DK70614316 ● cobalch@cobalch.com ● www.cobalch.com 

Medfølger:  

 

Fortov Vej 

GAS 

Strøm 

Vand 

EDB 

TV 

Med jordspyd 

Overlap 

0,8 m—1,2 m 

Øverste niveau 

(gulv)  

Installationsdel   

Konstruktions

del 

 

A 
Quadro-secura®Basic MB-R4+ 
Installationsdel til forsegling af 
medierør til:  
GAS - DN25 Husindføring fra 
RMA og Schuck 
Vand - AD 32,40,50 mm 
AD - AD 26-36 mm 
Tele - fra 7 ledninger med 2x5-
7mm, 3x7-13 mm, 1x14-18 mm 
og 1x19-22 mm 

D 
Muffer til forsegling af kapperør og 
ledninger.  

B 
Quadro-Secura® Basic FUBO-E-
R4+ 
Underkonstruktion til indlejring i 
bundplade inkl. 3 m. coated kap-
perør. Alternativt også med 6, 10 
eller 15 m. bøjeligt medierør.  

C 
Forbindelsesmuffe til tilslutning af 
kapperør og manchetter.  

 

Serie variant  
Quadro-Secura® Basic R4+ 

1x 

1x 

4x 

4x 

1.7.x.x.5 
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1.7.x.x.6 

Bygherre Sæt 
til bygninger  

Med 

kælder 

Kendetegn: Quadro-Secura® Nova 1/ 
bred 

Produktfordele 
 
 Alle dele er fra fabrik udstyret med gas-og vandtryk 

tætte stik   

 Godkendt i henhold til VP 601 

 Gas– og vandtryk testet. Højeste sikkerhed ved 
adskillelse af alle forsyningslinjer.  

 Kompakte og pladsbesparende installation af husets 
net forbindelser og dertilhørende tilslutning.  

 Fleksibel tildeling af de enkelte divisioner 

 Mulighed for efterfølgende udskiftning af medierør  

 Forsyningsledninger kan indføres uanset byggeriets 
fremskridt 

 Universal tætning til alle almindelige medierør 

 Prisfornuftig i forhold til montering gennem forings-
rør DN 200 i grøfter 

 Valgfri  tætning med løs eller fast DIN 18533 flange-
konstruktion  

Anvendelse  
 
Dobbeltsidet multifunktionel husindføring. 
Med ekstra tætningsflange på ydersiden af 
væggen til forsegling af belægninger.  
Også egnet til boring i beton og dobbelt  
elementvægge.  
Anvendes til Gas, vand, strøm og telekom-
munikation.  
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1.7.x.x.7 

 

Ideel til kælderbygninger 

Quadro-Secura® Nova 1/ bred 

Komponenter/Levering  
 
 

Dobbeltstik  
 
Til tilslutning og forlængelse af kabelbeskyttelsesrør 
Ikke egnet til stive rør.  
 

Rørpropper 
Til tætning af kapperør og 
rørledninger 
 
 

OBS 

Indenfor 

husforbindelsesledningen 

er det ikke tilladt at lægge 

styrede drænrør- 

Vand 

Gas 

Strøm 

Telekommunikation 

Fjernsynskabel 

1x 

Quadro-Secura® Nova 1/bred 
Til forsegling af medierør til:  
Gas:   DN 25 
Vand:   AD 32, 40, 50 mm 
Strøm:  AD 26-36 mm 
Telekabler Fra 7 linier med 2x5-7 mm, 
  3x7-13 mm, 1x14-18 mm, og 
  1x19-22 mm.  

4x 

4x 

Gade 
Fortov 
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1.7.x.x.8 

Bygherre Sæt 
Til bygninger 

Kendetegn: Quadro-Secura® E-BP 
 
Anvendelse  
 
Enkelt-hus indføring i rund version. 
Bruges i bygninger, der bygges til kommer-
cielt brug af gas, vand, strøm eller telekom-
munikation.  

Produktfordele 
 
• Alle pakker er forsynet med gas og vand tryk 

tætte stik  

• Godkendte produkter efter VP 601 

• Gas– og vandtryk tætte  

• Pladsbesparende installation af hus– og netfor-
bindelser  

• Mulighed for senere udskiftning af medierør 

 Fleksibel tildeling af de enkelte divisioner 

 Mulighed for efterfølgende udskiftning af me-
dierør 

 Forsyningsledninger kan indføres uanset byg-
geriets fremskridt 

 Universal tætning til alle almindelige medierør 

 Hårdt kapperør for overholdelse af bøjningsra-
diusserne  

 Valgfri  tætning med løs eller fast DIN 18533 
flangekonstruktion  

Uden 

kælder 
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1.7.x.x.9 

Enkelt-hus indføring i rund version 

Quadro-Secura® E-BP 

   

   

Installationsdel  

Fortov øverste kant  Fortov  Gade  

OBS 

Indenfor 

husforbindelsesledningen 

er det ikke tilladt at lægge 

styrede drænrør- 

Konstruktionsdel  

Overlap 0,8 —1,2 m 

1x 

1x 1x 

1x 1x 

1x 

Variant 1. 

Variant 2. 

Rørkomponent til beton 
bundplade  

Installations-
del til forseg-
ling af Gas 

Til tilslutning og udvidelse 
af hårdt kapperør 

Installationsdel til 
forsegling af rør 
til vand, strøm 
og telekommuni-
kation 

Rørpropper til tætning af 
kapperør 

Ringstop til forhindring af 
afskydning.  

Komponenter/Levering 
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1.7.x.x.10 

Bygherre Sæt 
Til bygninger 

Med 

kælder 

Kendetegn: Quadro-Secura® Nova 
1/ bred 

Anvendelse  
 
Dobbeltsidet multifunktionel husindføring. 
Med ekstra tætningsflange på ydersiden af væg-
gen til forsegling af belægninger.  
Også egnet til boring i beton og dobbelt  
elementvægge.  
Anvendes til Gas, vand, strøm og telekommunika-
tion.  

Produktfordele 
 
 Alle dele er fra fabrik udstyret med gas-og vand-

tryk tætte stik   

 Godkendt i henhold til VP 601 

 Gas– og vandtryk testet. Højeste sikkerhed ved 
adskillelse af alle forsyningslinier.  

 Kompakte og pladsbesparende installation af 
husets net forbindelser og dertilhørende tilslut-
ning.  

 Fleksibel tildeling af de enkelte divisioner 

 Mulighed for efterfølgende udskiftning af medie-
rør 

 Forsyningsledninger kan indføres uanset bygge-
riets fremskridt 

 Universal tætning til alle almindelige medierør 

 Prisfornuftig i forhold til montering gennem fo-
ringsrør DN 200 i grøfter 
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1.7.x.x.11 

Enkelt-hus indføring med forsegling på begge sider 

Quadro-Secura® E1/Bred 

Fortov  Gade  

OBS 

Indenfor 

husforbindelsesledningen 

er det ikke tilladt at lægge 

styrede drænrør- 

Overlap 0,8 —1,2 m 

  

 

 

Til tilslutning og for-
længelse af rør. Ikke 
egnet til hårde kappe-
rør.  

Tætning af 
rør til Gas 

1x 

Komponenter/Levering 

1x 

Tætning af rør til vand og strøm 

1x 

Til tilslutning og for-
længelse af rør. Ikke 
egnet til hårde kappe-
rør.  1x 


