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Isoterm AS har i mer enn 45 år jobbet med utvikling av frostsikre og 

miljøvennlige rørsystemer for vann og avløp til hus og hytteområder. 

Løsningene gir små inngrep i naturen og tar vare på eksisterende 

områder og sårbar natur.

Dette, sammen med nyutviklede energisystemer for frostsikring, gjør 

Isoterm til Nordens mest moderne og innovative VA leverandør

Isoterm miljø



Elvestadrør 1968

ISOTERM AS 1971

JEBO Industrier 1999

Pipelife 2018

Historie



Vann og Trykkavløp med frostsikring

Komplett delespekter

Energibesparende styringer

Isotermrør System T



T 75  15 - 75 meter

T 300  60 - 300 meter

T 600  300 - 600 meter

Ohmske kabler kobles etter koblingsskjema

Bryter med to trinn, 8 w/m og 18 w/m som standard 

Aluminiumsfolie rundt medierøret og stillestående luft 

mellom rørene gir en termosfunksjon

Frostsikring 



Endekobling 2 ender med bryter C 32

Krymping i begge ender ”et must” for at systemet skal fungere

Stillestående luft som isolering / termosfunksjon

OBS!

Begge ender skal 

alltid krympes

OBS!

Begge ender skal 

alltid krympes

Isotermrør system T 



2 halvdeler i ABS plast med rom for el boks

2 krympestrømper for tetting indre / ytre rør

El boks før skjøting av varmekabel 

Klemhylser og ”gel” for el boks

Fugemasse, strips og skruer

Rettskjøt delesett



Delesett for Isotermrør



Vanndirektivet gjør det mer og mer aktuelt å føre frem vann og avløp i 

eksisterende hus og hyttefelt. 

Isoterm AS har spesialisert seg på produkter for slike oppdrag,

og vi har lang erfaring og stor kompetanse innenfor disse områdene.

EU vanndirektiv fra 2005 



Isotermrør system T   vann og trykkavløp 

Odda kommune
VA utbygging Løyning

Konsulent: Asplan Viak
Entreprenør: Røynstrand as
Kunde: Odda Kommune
Rør: Isoterm
Pumper: Grundfos
Byggeår 2012-2017



Isotermrør system T   vann og trykkavløp 

• EKSISTERENDE FORHOLD:

• Et gammelt hyttefelt med 350 eksisterende 
hytter

• Private separate avløpsløsninger – private 
drikkevannskilder (borebrønner fjell). 

• Ulovlig innlagt vann – ikke tilfredsstillende 
avløpsforhold.

• Sårbart terreng - lite løsmasser, hytter på 
fjellknauser med myrdrag mellom.   Ingen 
vei - tilkomst via stier. 



Isotermrør system T   vann og trykkavløp 

TILTAK

• Odda kommune planlegger og bygger VA-

grøfter i hyttefeltet.     Avløpet føres til 

kommunalt renseanlegg.

• Trykkavløp i grunne grøfter – valgt for å 

skåne terrenget og eksisterende borebrønner 

fjell. 

• Ledningene er fleksible – trenger ikke fall -

unngå sprenging.

• Ledningene legges i stedlige masser -

drenerer ikke 

eksisterende myrer 



Isotermrør system T   vann og trykkavløp 

Odda kommune
VA utbygging Løyning

Vann og avløp til Ca. 350 hytter
Tall:
• 250  pumpestasjoner
• 14000 mtr. 50 mmTrykkavløpsRør
• 11000 mtr.       Vannledning
• 6000 mtr. Isovarm hovedledn.



Isotermrør system T   vann og trykkavløp 

Odda Kommune

Va utbygging Løyning

Kommunalt anlegg

Fjernstyres via PLS:

•De kan lese av luft og bakketemp
•Sette anlegget i drift
•Fjernstyre eventuell Tining
•Regulere effekt på kablene
•Kontroll med energiforbruk



Isotermrør system T   vann og trykkavløp 

Børøy i  Hjelmeland Kommune
Off. vann til 100 hytter
1. stk. godkjent utslipp



Isotermrør system T   vann og trykkavløp 

Børøy vann og avløpslag
13000 mtr. Vann og trykkavløpsrør
100 pumpestasjoner
Største dim 63 mm



Isotermrør for vann og trykkavløp 



Isotermrør i utfordrende terreng 

Rør lagt i bergsprekk

Her vist før rør er tildekket

Isotermrør lagt naturlig i terreng

Tildekket med jord og torv / mose



SMART REG

• Energibesparende

• Helautomatisk

• To-veis kommunikasjon



Automatisk styring

Styringssystemet velger riktig energitrinn

• ENØK trinn på ca. 4 W/m.

• Drift trinn på ca. 8 W/m.

• Boost trinn på ca. 18 W/m.

• Tine trinn på ca. 18 W/m legges inn manuelt i de tilfeller dette blir 
aktuelt (tidsbegrenset til 60 min).

• Anlegget kan hvis ønskelig settes i manuell drift. Da har styringen 
samme funksjon som en tradisjonell Isotermbryter. 

• Kan være aktuelt ved kommunikasjonssvikt.



Plassering av bakkeføler
Styringssystemet blir styrt av 
bakketemperaturen

• Anlegget har:
– 1 rørføler per rør.

– 1 luftføler.

– 1 jordføler som plasseres ca. 50 cm under 
vinterbrøytet veibane.

• Rørsensoren føler på temperaturen utenpå 
røret kontinuerlig.

• Rørsensoren bestemmer når og hvor mye 
effekt som skal legges inn til enhver tid.

• Luftsensoren registrerer hurtig temperaturfall, 
og kan legge inn ENØK trinnet på et tidligere 
tidspunkt hvis ønskelig. 

• Sensoren som ligger under vei er en 
referansetemperatur for innstillinger til 
rørsensorene.

• Temperatursensorene er av typen PT100.



WEB grensesnitt

Styringssystemet har integrert internettløsning

• Sluttbruker benytter egen hjemmeside (Desktop) for drift og status.

• Full oversikt på rørtemperaturer og hvilket trinn bryterne benytter.

• Alarmvarsel ved tekniske feil og fare for frost.

• Alarmer kan komme både på SMS og direkte på WEB siden.



Driftsoversikt pr skap/ VK via WEB siden

Her ser dere hovedsiden til demoskap Her ser dere VK3 til demoskap



Strømforbruk på pilot anlegg
• Aarbu

• Arvika
Dager 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Mnd jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 Total Antall m VK W/m

Skåp 2 - Djupviken 645,00     2 893,00  3 389,00     12,00       13,00    12,00   13,00  27,00  18,00  33,00    34,00       7 089,00     809,25                1 870,00      0,43         

Skåp 3 - Oskar Olssons väg 96,00         8,00         8,00         8,00     9,00     8,00    6,00    9,00    7,00      9,00         168,00       19,18                  780,00        0,02         

Skåp 4 - Blåsutvägen 1 137,00     9,00         9,00         9,00     9,00     9,00    8,00    10,00  14,00    14,00       1 228,00     140,18                590,00        0,24         

Skåp 5 - Krötåsen 2 391,00   2 600,00  2 809,00     2 757,00   1 503,00   1,00    1,00    799,00  1 248,00   14 109,00   1 610,62             490,00        3,29         

Sum 3 036,00 5 493,00 7 431,00   2 774,00  1 532,00 30,00   30,00  30,00 42,00 38,00 853,00 1 305,00 22 594,00 2 579,22            3 730,00    

Snitt konstant 

effektforbruk i W

kW/h



Oppsummering:

Bruk av stedlige masser / jord 

Terrengtilpassede grøfter

Små inngrep

Sparer sårbar natur 

Rørene skal tildekkes

Isoterm energistyringssystem

Isotermrør for lett kommunalteknikk 



Dimensjoner fra 63 mm – 710 mm

Valgfritt medierør (PE, PP, PVC, duktilt)

Isolasjon: PUR skum 

Sort PE mantel

Mantel dimensjoner fra 90 mm – 900 mm

Trekkrør for kabel / frostsikring

Leveringslengder 6 – 12 m

Komplett delespekter

Isovarm preisolerte VA systemer



Aktuelle utfordringer:

Ny hovedvannledning 160/250 PVC

legges grunt for å komme over

eksisterende  stikkrenner

Isovarm VA



Aktuelle utfordringer:

Utfylling av havneområder

med bebyggelse

Isovarm PE

Sørenga utbygging i Oslo havn



Tåler store belastninger

Slagkraftig

100% vanntett

UV bestandig mantel

Utvendig klamring

PE rør med strekkfaste skjøter

Frostsikre løsninger

Spesial løsninger med sandfang kum, 

fastpunkter, ekspansjonsløsninger etc.

Isovarm VA - brokryssinger

Erfaring og referanser fra flere år tilbake



Overdekning Isovarm / Isoterm rør

Parkeringsplasser / mindre veier   40 cm

Lite trafikkerte veier / gater            60 cm

Sterkt trafikkerte veier / gater         80 cm

Benytt isoleringsplater i veikryssing

Forutsetninger:

Omfyllingsmasse 4 - 22

10 cm fundament, rundt og over rørene

Isovarm VA – dokumentasjon fra T I



Isovarm DVO er preisolerte dobbeltvegget 

overvannsrør og spesielt utviklet for områder med

mye overvann hvor graving på frostfri

dybde er utfordrende.

Bruksområder:

- Overvannsledninger

- Separering av fellesledninger

- Stikkrenner

Isovarm VA - DVO rør



Isovarm DVO rør og deler leveres med 

ekspansjonspakning og krympestrømpe

som utgjør muffeskjøt

Isovarm DVO kan leveres med trekkerør

for varmekabel

Dimensjoner:

DN200/315 til DN800/1200

Isovarm VA  - DVO rør



Frostsikre løsninger / grunne grøfter

Benytt isoleringsplater i veikryssing

Lave driftskostnader / trimme anlegg

Over 45 år som markedsleder i Norge

Erfaring viser at løsningene fungerer over tid 

Grunne grøfter i sårbar natur og 

bruk av lette maskiner og fiberduk 

gjør dette miljøvennlig og skånsomt.

Isovarm VA



Isoterm AS har i mer enn 45 år vært en av Nordens ledende produsenter 

og leverandører av tekniske rørsystemer. 

All produksjon foregår i våre lokaler på Ringebu i Gudbrandsdalen og 

våre eiere ønsker å bygge dette videre slik at Isoterm kan styrke sin 

posisjon i det nordiske markedet.

Vi ønsker å være ditt førstevalg innenfor våre produktområder og vil gjøre 

det vi kan for at du som vår kunde skal bli fornøyd.

Isoterm i dag og fremover….



SMART REG

Møt vinteren med full kontroll!

Takk for oss!


