Niezawodne systemy rur dla
przyszłych pokoleń
Asortyment produktów

egeplast – Niezawodne systemy rur dla przyszłych pokoleń
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egeplast to innowacyjny producent systemów rur z tworzyw
sztucznych, od dziesięcioleci wyznaczający nowe kierunki
rozwoju w branży. Klienci w ponad 30 krajach w pełni polegają na wysokiej jakości produktach i rozwiązaniach kon-

sultingowych oferowanych przez egeplast. Wśród naszych
klientów są największe i najbardziej wymagające zakłady
użyteczności publicznej i operatorzy sieci rurociągów na
świecie.

Centrala firmy oraz zakład produkcyjny znajdują się w Greven/Niemcy

Dr.-Ing. Thorsten Späth, kierownik działu zarządzania produktem, i
Dr.-Ing. Michael Stranz, kierownik działu rozwoju nowych produktów

Asortyment produktów egeplast pozwoli stawić czoła niemal
każdemu wyzwaniu, przed którym staną nasi klienci. Nasza
oferta to przede wszystkim inteligentne systemy rur do zastosowania w nowoczesnych technologiach bezwykopowego
układania i renowacji rurociągów. Nasze produkty zapewniają najwyższe bezpieczeństwo inwestycji naszych klientów. Systemy rur egeplast tworzone są z myślą o przyszłości.
Firma egeplast posiada długą tradycję prac badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uznawana jest za centrum innowacji w dziedzinie rur wielowarstwowych. O naszej przewadze technologicznej świadczy ponad 60 patentów na
unikalne produkty oraz procesy produkcyjne. Licencje egeplast posiadają wiodący producenci maszyn do produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych, tacy jak Krauss Maffei Berstorff i Battenfeld Cincinnati.

Firma egeplast, założona w roku 1908 przez Engelberta
Grötera, od czterech pokoleń pozostaje firmą rodzinną i nadal zarządzana jest przez jej właścicieli. Inicjały założyciela firmy znajdują się w jej nazwie. Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy każdego dnia zapewniają obsługę i
wsparcie dla naszych klientów.
Centrala firmy oraz zakład produkcyjny znajdują się w Greven/Niemcy. Zakład ten to najnowocześniejsza fabryka
produkująca systemy rur z polimerów w Europie. Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów powstają przy ich udziale w osobnym centrum technologicznym.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą
oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami.
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SLM® 3.0
System rur z płaszczem ochronnym zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie układania
dodatkowy płaszcz ochronny z PEplus

Krótki opis
SLM® 3.0 to opatentowany system rur
wielowarstwowych z płaszczem ochronnym najnowszej generacji. Rury te zapewniają operatorom sieci wysoką trwałość i wydajność przy zastosowaniu alternatywnych technologii układania. Zastosowanie tego systemu rur umożliwia
firmom inżynieryjnym i wykonawcom
perfekcyjne zaplanowanie prac.

rura rdzeniowa z PE 100-RC

Zalety produktu | Struktura produktu
n Dodatkowa warstwa ochronna (powierzchnia ścieralna)

mmaß
uckrohrs

dodatkowy płaszcz
ochronny

umożliwia uniknięcie uszkodzeń podczas instalacji nowych rur ciśnieniowych.
n Zgrzewanie zgodnie z wytycznymi DVS: możliwość
zgrzewania doczołowego bez usuwania płaszcza
ochronnego, wykonywanie odgałęzień siodłowych na
nieuszkodzonej rurze ciśnieniowej
n Zastosowanie technologii układania bezwykopowego jest
PASmożliwe
10 75 bez zmniejszania żywotności (z powodu uszkodzeń)
Typ oraz
2 obniżania współczynnika bezpieczeństwa.
n Jeden system rur do wszystkich technologii układania
(bezwykopowo i w wykopach otwartych)

PAS 1075
Typ 3

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

układanie metodą „black
box”, np. za pomocą horyzontalnych przewiertów kierunkowych, berstliningu, reliningu i
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach
otwartych bez podsypki
piaskowej, płużenie i
frezowanie

układanie w wykopach
otwartych z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

trójniki

kolana

kształtki siodłowe

połączenia
kołnierzowe

Łuki gięte

odgałęzienia

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Systemy rur ciśnieniowych

redukcje

kształtki
elektrooporowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przyłącza domowe | rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe |
rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 25 – 1 600 mm

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

Rura rdzeniowa, kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie)
Płaszcz ochronny z modyfikowanego polietylenu PEplus

SDR

SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody i PN 10 dla gazu;
Dla wyższych ciśnień roboczych patrz HexelOne® SLM

Warianty
dodatkowy płaszcz ochronny

rura rdzeniowa
z PE 100-RC

kanał kablowy

SLM® KKS
System SLM® KKS to rury ciśnieniowe z PE 100-RC posiadające dodatkowy płaszcz ochronny i zintegrowany przewód kablowy między rurą rdzeniową a płaszczem ochronnym. Pozwala to na wprowadzenie kabla jako przewodnika w celu
zmostkowania prądu katodowego. W ten sposób rury z ochroną katodową mogą być rekonstruowane bezwykopowo bez
konieczności pozbawiania pozostałych starych rur ochrony katodowej przez korozją.

Formy dostawy
§
§
§
§

Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Sztangi (6, 12 lub 20 m)
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
SLM® 3.0

Instrukcja
układania
SLM® 3.0

Tabele
zgrzewania

Raporty
projektowe

Cennik

Poradniki dla podmiotów podejmujących decyzje

Systemy rur ciśnieniowych
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SLM® DCT
System rur ze zintegrowanym systemem wykrywania uszkodzeń do układania bezwykopowego
dodatkowy płaszcz ochronny z PEplus

Krótki opis
SLM® DCT to system rur z PE 100-RC
z dodatkowym płaszczem ochronnym
i zintegrowanymi taśmami przewodzącymi. Umożliwiają one kontrolę integralności systemu rur bezpośrednio po
ułożeniu. Co więcej, pozwalają na stałą lokalizację ułożonego systemu rur.

taśmy przewodzące do
lokalizacji rur i sprawdzania integralności
rura rdzeniowa z PE 100-RC

Zalety produktu | Struktura produktu
dodatkowy płaszcz
ochronny

n Możliwość sprawdzenia integralności systemu rur na po-

trzeby odbioru prac budowlanych
n Zwiększone bezpieczeństwo pracy
n Możliwość stałej lokalizacji
n Zastosowanie technologii układania bezwykopowego jest

taśmy przewodzące
do sprawdzania integralności i lokalizacji

możliwe bez zmniejszania żywotności (z powodu uszkodzeń) oraz obniżania współczynnika bezpieczeństwa.

PAS 1075
Typ 3

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

sprawdzanie integralności po ułożeniu bezwykopowym, jak również możliwość stałej lokalizacji

układanie metodą „black
box”, np. za pomocą horyzontalnych przewiertów kierunkowych, berstliningu, reliningu i
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach
otwartych bez podsypki
piaskowej, płużenie i
frezowanie

układanie w wykopach
otwartych z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

trójniki

kształtki siodłowe

redukcje

Łuki gięte

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!

kształtki
elektrooporowe

8

Systemy rur ciśnieniowych

złączki i kształtki przejściowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przyłącza domowe | rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe |
rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 25 – 1 600 mm

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

Rura rdzeniowa, kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie)
Płaszcz ochronny z modyfikowanego polietylenu PEplus

SDR

SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody i PN 10 dla gazu;
Dla wyższych ciśnień roboczych patrz HexelOne® DCT

Warianty
SLM® OD
Na zamówienie egeplast może dostarczyć rury z płaszczem ochronnym z wbudowanym drutem lokalizacyjnym.

Formy dostawy
§
§
§
§

Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Sztangi (6, 12 lub 20 m)
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Instrukcja
układania
SLM® DCT

Raporty
projektowe

Cennik

Poradniki dla podmiotów podejmujących decyzje

Systemy rur ciśnieniowych
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egeLiner®
System fabrycznie fałdowanych rur z PE do renowacji w technologii ciasnopasowania

Krótki opis
egeLiner® to rury polietylenowe do stosowania w ograniczonej przestrzeni. Rury są odkształcane i fałdowane w procesie obróbki termomechanicznej podczas produkcji. Dzięki zmniejszonemu przekrojowi możliwe jest nawinięcie na
bęben rury o znacznej długości, nawet w przypadku większych wymiarów. Po ułożeniu rura egeLiner® jest następnie
poddawana procesowi rewersji poprzez ogrzanie parą. W
procesie tym wykorzystywana jest pamięć kształtu rury PE,
która wraca do swojego wyjściowego, okrągłego przekroju. W efekcie uzyskujemy nową, statyczną, niezależną rurę
ciasnopasowaną w starym rurociągu.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Możliwość stosowania w ograniczonej przestrzeni
n Niewielki wpływ na ruch uliczny

(jego przepływ jest prawie niezakłócony)
n Niższe koszty wykopów dzięki możliwości wprowadze-

nia rury przez wykopy punktowe lub istniejące studzienki
n Duża wytrzymałość statyczna
n Duża wydajność hydrauliczna dzięki niewielkiej redukcji

przekroju i mniejszej chropowatości powierzchni ścian
przed rewersją

po rewersji

Możliwości układania

ciasnopasowanie

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

trójniki

kolana

kształtki siodłowe

połączenia
kołnierzowe

Łuki gięte

odgałęzienia

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Systemy rur ciśnieniowych

redukcje

kształtki
elektrooporowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Renowacja rur ciśnieniowych

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 100 – 450 mm

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

PE 100, PE 100-RC (odporność na pękanie)

SDR

SDR 26 | SDR 17,6 | SDR 17

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

Zgodne z DVGW GW 335-A2;
INSTA SBC EN ISO 11298 (Nordic Polymark) | EN ISO 11297 | EN ISO 11298 | EN ISO 11299

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 10 dla wody

Warianty
egeLiner® High-T
Do zastosowań przemysłowych egeplast oferuje rury egeLiner® High-T stworzone z myślą o mediach o podwyższonej temperaturze. Specjalnie opracowane materiały PE umożliwiają stałe stosowanie przy temperaturach do 70°C.

Formy dostawy
§ Specjalny bęben
§ Długość zależna od rozmiaru

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
egeLiner®

Instrukcja obróbki
egeLiner®

Raporty
projektowe

Systemy rur ciśnieniowych
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HexelOne® SLM
System wysokociśnieniowych rur z PE
dodatkowy płaszcz ochronny z PEplus

rura zewnętrzna
z PE 100

Krótki opis

warstwa środkowa wykonana z PE
o wysokiej wytrzymałości w celu uzyskania większej
odporności na wysokie ciśnienie
rura rdzeniowa z PE 100-RC

egeplast HexelOne® SLM to wzmocniona, monokompozytowa rura wysokociśnieniowa z polietylenu. Wzmocnienie
umożliwia zastosowanie w obszarach
„zwiększonego ciśnienia”, innymi słowy
przy ciśnieniach roboczych przekraczających możliwości rur z PE opisanych
powyżej. Powód: Rury te charakteryzują się dwukrotnie wyższą wytrzymałością niż rury z PE opisane powyżej.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Dopuszczalne ciśnienie robocze 30 barów dla wody i 16

barów dla gazu
n Rury te mogą być również układane bezwykopowo dzięki

płaszczowi ochronnemu i rurze rdzeniowej z PE 100-RC
n Mniej połączeń dzięki możliwości dostarczania odcinków

o długości do 145 m
n Połączenie metod zgrzewania zgodnie z wytycznymi DVS:

doczołowe i elektrooporowe
n W 100 % nadają się do recyklingu
standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

układanie metodą „black
box”, np. za pomocą horyzontalnych przewiertów
kierunkowych

układanie w wykopach
otwartych bez podsypki
piaskowej, płużenie i
frezowanie

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

kolana HexelPress®

adaptery kołnierzowe
HexelPress®

złącza HexelPress®
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Systemy rur ciśnieniowych

kształtki przejściowe
HexelPress®

kształtki elektrooporowe

W ofercie egeplast znajduje się szeroki wybór kształtek
HexelPress® do stosowania na budowie za pomocą zaciskarki hydraulicznej, jak również kształtek
HexelPress® fabrycznie wyposażonych w
łącznik rur HexelOne® do zgrzewania złożonego na placu budowy. Kształtki są wyprodukowane ze stali (zastosowanie do
gazu) lub stali szlachetnej (zastosowanie
do wody lub gazu). Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe | rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 90 – 160 mm

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

Rura rdzeniowa z PE 100-RC (odporność na pękanie) | PE 100

SDR

SDR 11

Technologia łączenia

Połączenie metod zgrzewania doczołowego i elektrooporowego

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074; EN 12201; EN 1555; PAS 1075; TÜV Süd: MUC-KSP-A3005

Ograniczenia produktu

Średnica zewn. 160 mm (dla wody) tylko do 25 bar

Warianty
HexelOne®
Rury HexelOne® są również dostępne bez płaszcza ochronnego do układania w wykopach otwartych na podsypce piaskowej. Dostępne są również wersje z warstwami ochronnymi
z DCT-, SLA®- lub 3L.

Formy dostawy

Zwój

Bęben

§
§
§
§

 ztangi (12 m)
S
Inne długości na zamówienie
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Asortyment
produktów
HexelOne®

Instrukcja
układania
HexelOne®

Raporty
projektowe

Systemy rur ciśnieniowych
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SLA® Barrier Pipe
Rury nieprzepuszczalne do ochrony wody pitnej i środowiska
dodatkowy płaszcz ochronny z PEplus

Krótki opis
System SLA® Barrier Pipe skutecznie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń. Metalowa nieprzepuszczalna bariera zapewnia stałą ochronę wrażliwych mediów, jak
również środowiska. Co więcej, właściwości elektryczne umożliwiają lokalizację rury oraz sprawdzenie jej integralności po ułożeniu.

certyfikowana
warstwa barierowa z aluminium
rura rdzeniowa z PE 100-RC

Zalety produktu | Struktura produktu
dodatkowy płaszcz
ochronny

n System nieprzepuszczalnych rur dopuszczony do ukła-

dania w gruntach zanieczyszczonych i podatnych na
zanieczyszczenie (certyfikat KIWA)
n Możliwość instalacji systemów transportowania wody
pitnej i ścieków w jednej trasie z niewielkim odstępem
n Specjalny dodatkowy płaszcz ochronny umożliwia
układnie bezwykopowe rur ciśnieniowych bez ich
uszkadzania.
n Możliwość sprawdzenia integralności systemu rur na
potrzeby odbioru prac budowlanych

warstwa
barierowa,
certyfikat KIWA

PAS 1075
Typ 3

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

nieprzepuszczalność,
nawet przy układaniu
bezwykopowym

układanie wiązek rur z
wodą pitną i ściekami w
pojedynczej trasie

sprawdzanie integralności po ułożeniu bezwykopowym, jak również możliwość stałej lokalizacji

układanie metodą „black
box”, np. za pomocą horyzontalnych przewiertów kierunkowych, berstliningu, reliningu i
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach otwartych bez podsypki piaskowej,
płużenie i frezowanie | układanie w wykopach otwartych
z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

trójniki

redukcje

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.

Łuki gięte

Skontaktuj się z nami!
kształtki siodłowe
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połączenia
kołnierzowe

Systemy rur ciśnieniowych

złącza
mechaniczne

kształtki
elektrooporowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przyłącza domowe | rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe | rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 25 – 630 mm

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

Rura rdzeniowa, kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie)
Płaszcz ochronny z modyfikowanego polietylenu PEplus

SDR

SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; KIWA BRL-K17101

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody; Dla wyższych ciśnień roboczych patrz HexelOne® SLA

Warianty
System rur SLA® Barrier Pipe może zostać dopasowany do konkretnych zastosowań dzięki inteligentnej wielowarstwowej
konstrukcji lub zastosowaniu kombinacji różnych materiałów.
rury do transportu
gazu i ścieków

rury przemysłowe z ciśnieniową
rurą rdzeniową z PP-R

rury przemysłowe odporne na
działanie transportowanych mediów
z warstwą barierową

Formy dostawy
§
§
§
§

Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Sztangi (6, 12 lub 20 m)
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
SLA® Barrier Pipe

Instrukcja
układania
SLA® Barrier Pipe

Raporty
projektowe

Cennik

Poradniki dla podmiotów podejmujących decyzje

Systemy rur ciśnieniowych

15

3L Leak Control
Stale monitorowany system rur wykrywający i raportujący uszkodzenia

dodatkowy płaszcz ochronny z PEplus

Krótki opis
System 3L Leak Control zapewnia
100% monitoring przecieków dla
ochrony gleby i wody. Jednostka monitorująca podłączona do rury emituje alarm przy najmniejszym uszkodzeniu rury. Wiadomości są wysyłane bezpośrednio do centrum kontroli lub na smartfon. System może automatycznie odłączać połączone systemy rur, aby skutecznie zapobiegać
katastrofom na wczesnym etapie.

warstwa przewodząca
prąd / warstwa lokalizacyjna z aluminium
rura rdzeniowa z PE 100-RC

Zalety produktu | Struktura produktu
dodatkowy płaszcz
ochronny

n Stały monitoring rurociągu, precyzyjne wykrywanie

przecieków
n Oszczędność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami dwuprzewodowymi
n Możliwość układania w wykopach otwartych i bezwykopowo (zarówno w przypadku nowych konstrukcji, jak
też do renowacji)
n Bezpieczne zgrzewanie połączeń zgodne z DVS 2207
n Spełnia wymagania ciągłego monitoringu przecieków
określone w ATV-DVWK-A 142 dotyczące transportu wody
pitnej w strefach ochronnych II o wysokim ryzyku skażenia

przewodząca prąd
warstwa pośrednia

PAS 1075
Typ 3

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

stały monitoring
przecieków i wykrywanie
uszkodzeń

nieprzepuszczalność,
nawet przy układaniu
bezwykopowym

sprawdzanie integralności po ułożeniu bezwykopowym, jak również możliwość stałej lokalizacji

układanie metodą „black
box”, np. za pomocą horyzontalnych przewiertów kierunkowych, berstliningu, reliningu i
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach otwartych bez podsypki piaskowej,
płużenie i frezowanie | układanie w wykopach otwartych
z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

trójniki

redukcje

Łuki gięte

studzienki
umożliwiające
monitoring
złączki i kształtki przejściowe
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Systemy rur ciśnieniowych

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Zastosowania przemysłowe | rury ciśnieniowe i grawitacyjne do transportu ścieków |
instalacje biogazowe, np. rury do transportu substratu | przyłącza domowe i rury transportowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 25 – 1 600 mm

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

Rura rdzeniowa, kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie)
Płaszcz ochronny z modyfikowanego polietylenu PEplus

SDR

SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; TÜV Süd: MUC-KSP-A3014

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody i PN 10 dla gazu;
Dla wyższych ciśnień roboczych patrz HexelOne® 3L

Warianty
Elastyczny dobór materiałów do specjalnych zastosowań
Wymogi mogą być mocno zróżnicowane, szczególnie przy
zastosowaniach przemysłowych. Dla wyższych wymogów
dotyczących temperatury, ciśnienia i odporności na transportowane media oferujemy indywidualnie dopasowane
rozwiązania dzięki zastosowaniu innych wysokowydajnych
tworzyw sztucznych, np. PP-R lub PA do rur rdzeniowych.

Formy dostawy
§
§
§
§

Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Sztangi (6, 12 lub 20 m)
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
3L Leak Control

Instrukcja
układania
3L Leak Control

Raporty
projektowe

Poradniki dla podmiotów podejmujących decyzje

Systemy rur ciśnieniowych
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90 10® RCplus
Ekonomiczne dzięki rezygnacji z zastosowania podsypki piaskowej

Krótki opis
90 10® RCplus to system rur z PE 100-RC z kolorowymi,
zintegrowanymi wymiarowo warstwami zewnętrznymi lub
znacznikami paskowymi do oznaczenia rodzaju medium.
Dzięki wysokiej odporności materiału PE 100-RC na powolny wzrost pęknięć, stosowanie podsypki i obsypki piaskowej nie jest konieczne bez utraty bezpieczeństwa i wytrzymałości. System 90 10® RCplus nadaje się do układania
w wykopach otwartych na podsypce piaskowej lub bez
niej, jak również poprzez płużenie i frezowanie.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Wysokie bezpieczeństwo stosowania dzięki użyciu ma-

teriałów odpornych na obciążenia punktowe
n Redukcja kosztów wykopów w porównaniu z zastoso-

integrierte

waniem podsypki piaskowej dzięki ponownemu użyciu
Indikatorschicht
gruntu z wykopów.
n Oszczędność zasobów dzięki mniejszemu przemieszczeniu gruntu i wyeliminowaniu konieczności składowania
PAS 10 75
wykopanego gruntu
n Skrócenie czasu trwania robót, redukcja emisji
Typ 2

Możliwości układania

zintegrowane wymiarowo, kolorowe warstwy
zewnętrzne; opcjonalne
znaczniki paskowe

Normmaß
des Druckrohrs

PAS 1075
Typ
1 lub 2

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

układanie w wykopach otwar- układanie w wykopach
tych bez podsypki piaskowej, otwartych z podsypką
płużenie i frezowanie
piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

trójniki

kolana

kształtki siodłowe

połączenia
kołnierzowe

Łuki gięte

odgałęzienia

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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redukcje

kształtki
elektrooporowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przyłącza domowe | rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe |
rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 25 – 1 600 mm (powyżej średnicy zewn. 630 mm tylko oznaczenia paskowe)

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

PE 100-RC (odporność na pękanie)

SDR

SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody i PN 10 dla gazu; dla wyższych ciśnień roboczych patrz
HexelOne®; układanie bezwykopowe: patrz SLM® 3.0

Warianty
Oznaczanie według indywidualnych
specyﬁkacji
Rury egeplast 90 10® RCplus posiadają
zintegrowane wymiarowo kolorowe warstwy zewnętrzne Inne obszary zastosowania, np. rury gaśnicze, również mogą
zostać oznaczone osobnym kolorem. Od
średnicy zewnętrznej 630 mm egeplast
oferuje kolorowe oznaczenia paskowe
zgodnie z podaną specyfikacją.

Formy dostawy
§
§
§
§

Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Sztangi (6, 12 lub 20 m)
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Ulotka: Podnosimy
standardy

Instrukcja
układania
9010® RCplus

Raporty
projektowe

Cennik

Poradniki dla podmiotów podejmujących decyzje

Systemy rur ciśnieniowych
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egeXXL
System dużych rur do 1 600 mm

Krótki opis
Duże średnice rur PE również zapewniają pewne korzyści, np. umożliwiają wykonywanie trwałych połączeń
zgrzewanych. Szeroki zakres kształtek
wykonanych z PE 100 pozwala na budowanie rurociągów transportowych z
jednorodnych materiałów.
grubość ściany do 100 mm

Zalety produktu | Struktura produktu
n System rur z jednorodnych materiałów, włączając rury,

kolana, kołnierze i technologie łączenia dopasowane
do konkretnych zastosowań
n System do układania nowych rur i renowacji starych, możliwość układania w wykopach otwartych i bezwykopowo
n Kolorowe znaczniki paskowe do oznaczania poszczególnych mediów

wielowarstwowa struktura i znaczniki paskowe

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

Swagelining

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

układanie na dnie
zbiorników wodnych

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

trójniki

Łuki gięte

odgałęzienia

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!

połączenia
kołnierzowe
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redukcje

kształtki
elektrooporowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Rury transportowe i doprowadzające | ścieki | linie chłodzące |
rury do transportu mediów przemysłowych

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 450 – 1 600 mm

Medium

Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe

Materiał

PE 100, PE 100-RC (odporność na pękanie)

SDR

SDR 33 – SDR 11 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody do średnicy zewnętrznej 1 200 mm

Warianty
egeXXL – warianty wielowarstwowe
W naszej ofercie znajdują się duże
rury o średnicy zewnętrznej 1 600 mm
do układania bezwykopowego lub
wyposażone w warstwy przewodzące
prąd elektryczny, takie jak wersja DCT
lub system bezpiecznych rur 3L.
W przypadku wyższych wymagań
oferujemy rury egeXXL z innych materiałów, np. polipropylenu.

Formy dostawy
§S
 ztangi (6, 12 lub 20 m)
§ Długości specjalne do 30 m
§ Prefabrykacja

Dodatkowa dokumentacja

Raporty
projektowe

Cennik

Systemy rur ciśnieniowych
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egeMDR
System rur z PE z połączeniami kielichowymi blokującymi działanie siły poosiowej

Krótki opis
egeMDR to system rur ciśnieniowych
z polietylenu wyposażone w koniec
bosy z blokadą siły poosiowej.
Pozwala na szybkie układanie i obróbkę bez utraty odporności na wysokie ciśnienie. Co więcej, układanie może odbywać się niezależnie od
temperatury i warunków atmosferycznych.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Przeszkolenie w zgrzewaniu nie jest wymagane
n Szybkie układanie i obróbka
n Blokada siły poosiowej, brak konieczności stosowania

bloków oporowych
n Możliwość układania przy obecności resztek wody w rurze.

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych bez podsypki
piaskowej

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

kolana
z kielichami

trójniki
z kielichami

kształtki
kołnierzowe

dwuzłączki
i złączki naprawcze

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Najważniejsze dane
Zastosowanie

Rury doprowadzające | rury transportowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 90 – 450 mm

Medium

Woda pitna

Materiał

PE 100-RC (odporność na pękanie)

SDR

SDR 17 / SDR 11

Technologia łączenia

Połączenia kielichowe z blokadą siły poosiowej

Normy/Aprobaty techniczne

Rury z certyfikatem DVGW / kielichy z certyfikatem DVGW;
DIN 8074/75; DIN EN 12201; DVGW GW 335 A2 / B3

Ograniczenia produktu

W chwili obecnej rury dopuszczone są do stosowania do transportu mediów płynnych

Warianty
Indywidualnie dostosowany system
połączeń kielichowych
Rury egeMDR są również dostępne z
płaszczem ochronnym, jak również w
wersjach do innych zastosowań, np.
do kanalizacji.
W rozdziale zatytułowanym „Systemy
rur bezciśnieniowych - egeDrain” można znaleźć warianty szczelinowe i perforowane.

Formy dostawy
§ Sztangi (6, 12 lub 20 m),

Długości specjalne do 30 m
§ Odpowiednie długości rur są przygotowywane i

ukosowane w obrębie końca bosego (w fabryce)

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
egeMDR

Instrukcja obróbki
egeMDR

Raporty
projektowe

Cennik

Systemy rur ciśnieniowych
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egeHome
Rury do przyłączy domowych do układania bezwykopowego dla Ery cyfrowej

dodatkowy płaszcz ochronny z PEplus

Krótki opis
egeHome umożliwia jednoczesne układanie przyłączy domowych (gazu/wody) i pustej rury osłonowej dla kabli światłowodowych. System ten to połączenie rur ciśnieniowych z
PE 100-RC z dodatkowym płaszczem ochronnym oraz przewodem kablowym egecom ® Microduct Mono. Pozwala na
ekonomiczne przyłączanie budynków do sieci światłowodowych oraz infrastruktury użyteczności publicznej, nawet
przy zastosowaniu bezwykopowej technologii układania.
Przeprowadzanie dodatkowych wykopów w celu podłączenia szybkiego Internetu nie jest konieczne.

rura ege-com® Microduct Mono
rura rdzeniowa z PE 100-RC

Zalety produktu | Struktura produktu
n Redukcja kosztów wykopów dzięki wielofunkcyjności

rozwiązania
n Mechanicznie chronione wiązki rur o zwiększonych właściwościach ochronnych mogą być układane bez dodatkowego płaszcza ochronnego (bezpośrednio w wykopie)
n Układanie bezwykopowe / w wykopach otwartych bez
podsypki piaskowej
n Możliwość późniejszego wprowadzenia kabli światłowodowych.

dodatkowy płaszcz
ochronny
Rura ege-com®
Microduct Mono

PAS 1075
Typ 3

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

układanie metodą „black
box”, np. za pomocą
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach
otwartych bez podsypki
piaskowej

układanie w wykopach
otwartych z podsypką piaskową

Elementy systemu

łącznik prosty

zaślepki

łączniki gazoszczelne

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Systemy rur ciśnieniowych

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przyłącza domowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 32 – 50 mm, ege-com® Microduct: 7 x 1,5 mm (inne na zamówienie)

Medium

Woda pitna | gaz

Materiał

Rura ciśnieniowa: kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie) | ege-com®
Microduct Rura Mono: kalibrowana i sygnowana, z PE-HD, niski współczynnik tarcia, ryflowana
powierzchnia wewnętrzna

SDR

SDR 11

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2

Ograniczenia produktu

Maksymalna średnica zewn. 50 mm

Warianty
Indywidualnie dostosowany,
wielofunkcyjny system
System egeHome dostępny jest również z kilkoma rurami Microduct o różnych wymiarach.

Formy dostawy
Standardowa długość zwoju wynosi 100 m.
Dostępne są również zwoje o długości 50 m lub sztangi.

Dodatkowa dokumentacja

Ulotka
egeHome

Systemy rur ciśnieniowych
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egeReline PP
System rur do reliningu rur długich starych systemów kanalizacyjnych
PP zgodne z DIN EN 1852

Krótki opis
egeReline PP to rura długa z polipropylenu do renowacji lub wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych poprzez relining rur długich. Materiał PP bez wypełniacza zapewnia dużą wytrzymałość statyczną, żywotność
i wydajność.

łatwa w inspekcji warstwa wewnętrzna

Zalety produktu | Struktura produktu
n Biała warstwa wewnętrzna umożliwia łatwą i skuteczną

inspekcję.
n Zewnętrzny Certyfikat określający minimalny kąt zgięcia

zgrzewanych doczołowo połączeń PP
n Technologia połączeń zgrzewanych zapewnia szczelność

zapobiegającą infiltracji i eksfiltracji, jak również odporność na penetrację przez korzenie.
n Surowce zastosowane przez egeplast pozwalają na stosowanie dużych sił podczas wciągania rury do wnętrza
kanału.
standardowy wymiar rury

Możliwości układania

relining rur długich

Elementy systemu | Kształtki

Łuki gięte

kolana segmentowe

odgałęzienia

kształtki
elektrooporowe

kołnierze ścienne

kształtki siodłowe

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!

kielichy dogrzewane
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złącza adapterowe

Systemy rur bezciśnieniowych

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Renowacja/wymiana grawitacyjnych rur kanalizacyjnych

Grupy docelowe

Zakłady przemysłowe i utylizacji odpadów | Firmy inżynierskie i remontowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 160 – 630 mm

Medium

Ścieki

Materiał

PP zgodne z DIN EN 1852

SDR

SDR 17,6 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe

Normy/Aprobaty techniczne

Zgodne z DIN 8077/78 i DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, karta charakterystyki RSV 3,
karta charakterystyki ATV-M 127-2, DVS2207-11

Ograniczenia produktu

Tylko do renowacji rur długich metodą reliningu

Warianty
Opcjonalnie dostępne w kolorze pomarańczowo-brązowym.
egeDrain:
do zbierania, retencji i odprowadzania
W rozdziale zatytułowanym „Systemy
rur bezciśnieniowych - egeDrain” można znaleźć systemy rur szczelinowych i
perforowanych.

Formy dostawy
§
§
§
§

 ztangi (6, 12 lub 20 m)
S
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Instrukcja
układania
egeReline PP

Static

Systemy rur bezciśnieniowych
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egeModul PP
System krótkich modułów rurowych do renowacji starych systemów kanalizacyjnych
metodami berstliningu i TIP
rury lite z PP zgodne
z DIN 8077 i DIN EN 1852

Krótki opis
egeModul PP to krótkie moduły rurowe z polipropylenu do renowacji lub
wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych. Materiał PP bez wypełniacza zapewnia dużą wytrzymałość
statyczną, żywotność i wydajność.

wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu
uszczelki trójwargowej i złącza typu wcisk-zatrzask

Zalety produktu | Struktura produktu
n System krótkich modułów rurowych do wszyst-

kich technologii układania (od reliningu, przez
TIP, po berstlining)
n Ekonomiczny proces renowacji, możliwy do
przeprowadzenia z jednej studzienki do drugiej
n Gwarancja szczelności zgodnie z DIN EN
1277 testowana przy maksymalnym ciśnieniu 2,5 bara przy odchyleniu kątowym maksymalnie 3° w obszarze rękawa
n Zatrzaskiwane złącze zapobiega przesunięciom w obszarze rękawa przy wciąganiu

dodatkowa nakrętka blokująca do
instalacji niekierunkowej

zatrzask blokujący działanie
siły poosiowej

biała, łatwa w
inspekcji warstwa
wewnętrzna

trójwargowa uszczelka zapewniająca szczelność przy
odchyleniu kątowym do 3°

Odporność na promieniowanie
UV, czarna warstwa zewnętrzna

Możliwości układania

relining jednorurowy

technologia TIP (Tight in Pipe)

berstlining

Elementy systemu | Kształtki

moduły połączeń
studzienek

kołnierze ścienne

kielichy dogrzewane

złącza adapterowe

kształtki siodłowe

kształtki siodłowe

kształtki
elektrooporowe

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Systemy rur bezciśnieniowych

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Renowacja/wymiana grawitacyjnych rur kanalizacyjnych

Grupy docelowe

Zakłady przemysłowe i utylizacji odpadów | firmy inżynieryjne, firmy remontowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 160 – 630 mm

Medium

Ścieki

Materiał

PP zgodne z DIN EN 1852

SDR

SDR 17,6 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Mechaniczna, połączenie zatrzaskowe blokujące działanie siły poosiowej; materiał uszczelniający
SBR lub olejoodporny NBR

Normy/Aprobaty techniczne

Zgodne z DIN 8077 i DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, karta charakterystyki RSV 2, karta
charakterystyki RSV 3, karta charakterystyki RSV 8, karta charakterystyki DWA M-143 część 15

Ograniczenia produktu

Tylko do układania w kanalizacji grawitacyjnej

Warianty
Moduły egeDuct®
egeplast produkuje również dostosowane do indywidualnych projektów krótkie moduły rurowe z rur kanalizacyjnych egeDuct®.
egeDrain:
do zbierania, retencji i odprowadzania
W rozdziale zatytułowanym „Systemy
rur bezciśnieniowych - egeDrain” można znaleźć systemy rur szczelinowych i
perforowanych.

Formy dostawy
§
§
§
§

 tandardowe długości montażowe (0,5 m – 1,95 m)
S
Dostępne również większe długości montażowe > 1,95 m
Moduły szczelinowe i perforowane na zamówienie
Paletyzacja stacjonarna

Dodatkowa dokumentacja

Instrukcja
układania
egeModul PP

Static

Raporty
projektowe

Systemy rur bezciśnieniowych
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egeModul PE
System krótkich modułów rurowych do renowacji starych systemów kanalizacyjnych metodą reliningu

rury lite z PE-HD zgodne
z DIN 8074/75

Krótki opis
egeModul PE to krótkie moduły rurowe z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) do renowacji lub wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych.
Wysoka plastyczność zastosowanego
PE-HD pozwala na długotrwałe użytkowanie odnowionej kanalizacji.

wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu
uszczelki trójwargowej i złącza typu wcisk-zatrzask

Zalety produktu | Struktura produktu
n Ekonomiczny proces renowacji, możliwy

do przeprowadzenia z jednej studzienki
do drugiej
n Gwarancja szczelności zgodnie z DIN EN
1277 testowana przy maksymalnym ciśnieniu 2,5 bara przy odchyleniu kątowym
maksymalnie 3° w obszarze rękawa
n Zatrzaskiwane złącze zapobiega przesunięciom w obszarze rękawa przy wciąganiu

dodatkowa nakrętka blokująca do
instalacji niekierunkowej

zatrzask blokujący działanie
siły poosiowej

biała, łatwa w
inspekcji warstwa
wewnętrzna

trójwargowa uszczelka zapewniająca szczelność przy
odchyleniu kątowym do 3°

Odporność na promieniowanie
UV, czarna warstwa zewnętrzna

Możliwości układania

relining jednorurowy

Elementy systemu | Kształtki

moduły połączeń
studzienek

kołnierze ścienne

kielichy dogrzewane

złącza adapterowe

elementy adapterowe

kształtki siodłowe

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Systemy rur bezciśnieniowych

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Renowacja/wymiana grawitacyjnych rur kanalizacyjnych

Grupy docelowe

Zakłady przemysłowe i utylizacji odpadów | firmy inżynieryjne, firmy remontowe | firmy budowlane

Wymiar

Średnica zewn. 160 – 630 mm

Medium

Ścieki

Materiał

PE-HD zgodnie z DIN 8074/75

SDR

SDR 17,6 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Połączenie mechaniczne, zatrzaskowe blokujące działanie siły poosiowej; materiał uszczelniający SBR
lub olejoodporny NBR

Normy/Aprobaty techniczne

Wymiary zgodne z DIN 8074, Material zgodne z DIN 8074/75, DIN EN ISO 11295, dane RSV 3

Ograniczenia produktu

Tylko do reliningu (berstlining: patrz egeModul PP)

Warianty
egeModul PE SLM®
Na potrzeby konkretnych projektów
egeModule PE możne być również wyposażony w warstwę ochronną.
egeDrain:
do zbierania, retencji i odprowadzania
Systemy rur szczelinowych lub perforowanych opisano w części „Systemy rur
bezciśnieniowych egeDrain”.

Formy dostawy
§
§
§
§

 tandardowa długość sztangi (0,5 m – 1,95 m)
S
Możliwe większe długości sztangi > 1,95 m
Wersja szczelinowa lub perforowana na zamówienie
Paletyzacja stacjonarna

Dodatkowa dokumentacja

Instrukcja
układania
egeModul PE

Static

Systemy rur bezciśnieniowych
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System rur kanalizacyjnych egeDuct®
System kielichowy z PP bez wypełniacza
pomarańczowo-brązowy z niebieskimi
paskami do wody deszczowej
pomarańczowo-brązowy do ścieków

Krótki opis
Grawitacyjny system kanalizacyjny egeDuct® PP jest
zgodny z normą DIN EN 1852. Dzięki zaawansowanej
technologii połączeń wtykowych instalacja jest łatwa,
bezpieczna i ekonomiczna. System składa się z rur kanalizacyjnych i rur na wodę deszczową o klasie sztywności obwodowej SN 10+ i SN 16+. Kompletny system
gwarantuje wysoką jakość i długą trwałość.

olejoodporny system uszczelniający
z wbudowanym pierścieniem nośnym

Zalety produktu | Struktura produktu
n PP bez wypełniacza przekłada się na najwyższe bezpie-

czeństwo zarówno podczas instalacji jak i eksploatacji.
n Doskonała odporność chemiczna
n Brak zagrożenia związanego z biogeniczną korozją
n
n
n
n

wywołaną działaniem kwasu siarkowego
Dobra odporność termiczna
Bardzo wysoka odporność na ścieranie
Olejoodporny system uszczelniający
Blokada zabezpieczająca w postaci wbudowanego
pierścienia nośnego w masie uszczelniającej

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki
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odgałęzienia

kolana

redukcje

dwuzłączki

kielichy
dogrzewane

złączki
elektrooporowe

Systemy rur bezciśnieniowych

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
studzienki

Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane
Zastosowanie

System kanalizacji grawitacyjnej

Grupy docelowe

Spółki zajmujące się utylizacją odpadów, spółki przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

średnica zewn. 110 – 500 mm (630 mm na zamówienie)

Medium

Ścieki | woda deszczowa

Materiał

PP (polipropylen) bez wypełniaczy zgodny z normą DIN EN 1852

SDR

SN 10+ i SN 16+

Technologia łączenia

Połączenia wtykowe | lub elektrooporowe

Normy/Aprobaty techniczne

DIN EN 1852, DIN EN 681-2

Ograniczenia produktu

Tylko do układania w otwartych wykopach na podsypce piaskowej; instalacja bezwykopowa:
patrz egeReline PP | egeModul PP

Warianty
egeDrain:
do zbierania, retencji i odprowadzania
Opis systemów szczelinowych i perforowanych znajduje się w części „Systemy rur bezciśnieniowych egeDrain“.

Formy dostawy
§S
 ztangi (1, 3 i 6 m)
§ Z kielichami wtykowymi montowanymi

fabrycznie

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
egeDuct®

Static

Systemy rur bezciśnieniowych
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System rur kanalizacyjnych egeFuse®
Zgrzewany system z PE ze zintegrowaną technologią zgrzewania

Krótki opis

lite rury PE-HD zgodne
z normą DIN 8074/75

Grawitacyjny system kanalizacyjny
egeFuse® jest wykonany z polipropylenu; rury i elementy łączące dostarczane są jednocześnie jako jeden
komponent na miejsce instalacji, gdzie
zgrzewany jest bosy koniec rury i kielich elektrooporowy. Wysoka plastyczność wykorzystanego materiału PE-HD
umożliwia dalsze funkcjonowanie naprawionego kanału ściekowego bez
żadnych pęknięć ani szczelin.

zintegrowane zgrzewanie w rurze

Zalety produktu | Struktura produktu
n Łatwe i ekonomiczne układanie dzięki kombinacji zgrze-

wanych połączeń kielichowych ze zintegrowanymi nagrzewnicami.
n W obszarze zgrzewania nie jest konieczna obróbka.
n Potwierdzona szczelność zgodna z normą DIN EN 1277
przy podwyższonych wymogach testowych do 2,5 bara.
n Biała warstwa wewnętrzna o średnicy zewnętrznej do
630 mm ułatwiająca inspekcje

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

Elementy systemu | Kształtki

kolana

odgałęzienia

trójniki

kształtki
elektrooporowe

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!

złącza adapterowe
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elementy
adapterowe

Systemy rur bezciśnieniowych

kielichy
dogrzewane

kształtki siodłowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Nowa konstrukcja zgrzewanych grawitacyjnych kanałów ściekowych

Grupy docelowe

Spółki zajmujące się utylizacją odpadów i spółki przemysłowe | firmy inżynieryjne, firmy
remontowe | firmy budowlane

Wymiar

średnica zewn. 225 – 710 mm

Medium

Ścieki

Materiał

PE-HD zgodnie z DIN 8074/75

SDR

SDR 17,6 / SDR 17

Technologia łączenia

Technologia łączenia za pomocą zgrzewania zgodna z normą DVS 2207 i specyfikacjami producenta

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75, wymiary zgodne z DIN EN 12666, DIN EN 1610,
kartą charakterystyki DWA A -127 i DWA A-139, DIN 4124

Ograniczenia produktu

Tylko układanie w otwartych wykopach na podsypce piaskowej; instalacja bezwykopowa:
patrz egeReline PP | egeModul PP | egeModul PE

Warianty
SL® Sewer System
W przypadku łączenia techniką zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego egeplast oferuje również rury kanalizacyjne SL® z gładkimi końcami.
egeDrain:
do zbierania, retencji i odprowadzania
Systemy rur szczelinowych lub perforowanych opisano w części „Systemy rur
bezciśnieniowych egeDrain”.

Formy dostawy
§S
 tandardowe długości sztangi (0,5 m - 12 m)
§ Możliwe większe długości sztangi > 12 m

Dodatkowa dokumentacja

Instrukcja
układania
egeFuse®

Static

Raporty
projektowe

Systemy rur bezciśnieniowych
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egeDrain
Rury sączące do zbierania i odprowadzania

otwory i szczeliny zgodnie z wymaganiami klienta

Krótki opis
egeplast oferuje bogaty asortyment rur
perforowanych. W portfolio znajdują
się rury szczelinowe egeModul i perforowane rury PE 100 do stosowania
w kopalniach odkrywkowych, a także
szczelinowe rury egeDuct® do odwadniania terenów przemysłowych.

wykonane z niezmieszanych materiałów
wysokiej jakości bez wypełniacza

Zalety produktu | Struktura produktu
n Zastosowanie jako wielofunkcyjna rura są-

cząca (1/3), rura sącząca tunelowa (1/2),
rura częściowo sącząca (2/3), rura całkowicie sącząca (3/3).
n Minimalna powierzchnia dostępu do wody
wynosi 100 cm²/m, mniejsze lub większe
powierzchnie dostępu do wody możliwe
wielofunkcyjna
przy dowolnym nachyleniu terenu.
rura perforowane
n Duże długości sztangi
n Szeroka gama wyposażenia
120°

180°

220°

rura sącząca
tunelowa

rura częściowo
perforowana na
obwodzie

360°

rura całkowicie
perforowane

Możliwości układania

Zależna od wybranych
aplikacji

Układanie bezwykopowe

relining rur długich

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

Elementy systemu | Kształtki

kształtki do
połączeń
kielichowych

kształtki
kielichowe

kształtki
elektrooporowe

kielichy
dogrzewane

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiąKształtki odpowiedzaniach dostosowanie dla wybranego
nych do nietypowych
systemu rur
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Systemy rur bezciśnieniowych

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Rury do wody źródlanej | rury transportowe i odwadniające

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

średnica zewn. 90 – 630 mm

Medium

Woda deszczowa | woda gruntowa |woda podziemna | odcieki ze składowisk

Materiał

PE 100, PE 100-RC (odporność na pękanie), PP

SDR

SDR 17, SDR 11 (PE) | SDR 26, SDR 22, SDR 17,6 (PP)

Technologia łączenia

Połączenia wtykowe i zgrzewane w zależności od wybranego systemu rur

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75, DIN EN 12201, DIN 8077/78, DIN EN 1852

Ograniczenia produktu

W przypadku substancji gazowych nie stosuje się połączeń elastomerowych

Warianty
Systemy odwadniające dopasowane do
potrzeb klienta
Różne technologie łączeń, również połączenie blokujące działanie siły poosiowej, przekładają się na szeroki
zakres możliwych zastosowań. Ponadto można regulować szerokość szczelin i obwód otworów perforacyjnych.

Formy dostawy
§S
 ztangi
§ Moduły 0,5 m – 1,95 m
§ Inne długości na zamówienie

Dodatkowa dokumentacja

Ulotka o rurach
pobierających
wodę źródlaną

Systemy rur bezciśnieniowych
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®

Macroduct High-T

System rur ochronnych do kabli elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia

zmodyfikowany polietylen z bardzo dobrą
stabilnością termiczną

Krótki opis
ege-com® Macroduct High-T to rura wykonana z polietylenu, wykorzystywana
do ochrony kabli wysokiego i najwyższego napięcia do 380 kV. Dzięki zastosowaniu specjalnego surowca PE-HD
charakteryzuje się zwiększoną stabilnością termalną zapewniając wytrzymałość na długotrwałe i wysokie obciążenia termiczne. Dzięki temu dystrybutorzy energii mogą zapewnić długi okres
użytkowania sieci.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Większy zakres temperatur niż w przypadku

standardowych rur PE zgodnych z DVS 2201-1.
n Dłuższy okres użytkowania przy wyższych obciążeniach

termicznych niż w przypadku standardowych rur PE
zgodnych z DIN 8074.
n Monitorowane i certyfikowane przez TÜV-Süd
n Zgrzewane
n Elastyczne i plastyczne

standardowe wymiary rury

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

Elementy systemu | Kształtki
egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Łuki gięte
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kształtki
segmentowe

Systemy rur do ochrony kabli

rozwiązania specjalne

Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Rura ochronna do kabli wysokiego i bardzo wysokiego napięcia

Grupy docelowe

Operatorzy sieci elektrycznych | firmy budowlane

Wymiar

średnica zewn. 20 – 1 200 mm

Medium

Kable elektroenergetyczne

Materiał

Modyfikowany, stabilizowany termicznie PE-HD

SDR

SDR 33 – SDR 7.4

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

TÜV Süd: MUC-KSP-A3018, odporność termiczna wg ISO 24033

Ograniczenia produktu

Do 70°C

Warianty
Macroduct High-T SLM®
dodatkowa ochrona przy bezwykopowych
technikach układania

Macroduct High-T PP
Rura ochronna wykonana z polipropylenu z fabrycznie wmontowanym kielichem do układania w otwartych wykopach

Formy dostawy
§
§
§
§

Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

 ztangi (6 i 12 m)
S
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Ulotka
Macroduct High-T

Raporty
projektowe

Broszura
ege-com®
Macroduct

Instrukcja
układania
ege-com®

Systemy rur do ochrony kabli
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®

Macroduct Protective Pipe System

Rury ochronne do kabli elektroenergetycznych do 30 kV

Krótki opis
Rura ochronna ege-com® Macroduct wykonana z polietylenu jest stosowana do kabli elektroenergetycznych
średniego napięcia do 30 kV. Oferta obejmuje rury wielowarstwowe i lite zgodne z najnowszymi wymogami
normy DIN 16874. Rury można połączyć mechanicznie,
za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczołowego.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Średnica zewnętrzna ≥ 75 mm
n Rura w wersji podstawowej jest w kolorze czarnym, do-

stępna również w wersji z kolorową warstwą zewnętrzną i/lub paskami.
n Możliwe układanie w otwartych wykopach i bezwykopowe
n Zgrzewane
n Elastyczne i plastyczne

dostępne w wersji z
kolorową warstwą
zewnętrzną i paskami

standardowe wymiary rury

Możliwości układania

horyzontalne przewierty
kierunkowe

układanie w wykopach
otwartych bez podsypki
piaskowej, płużenie i
frezowanie

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

Elementy systemu
egeplast oferuje kompletne systemy rur:
Informacje o bogatym asortymencie akcesoriów znajdują
się w katalogu „Akcesoria ege-com®“.
połączenia wtykowe,
zaciskowe i skręcane
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Systemy rur do ochrony kabli

narzędzia

Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Rury ochronne do kabli elektroenergetycznych do 30 kV

Grupy docelowe

Operatorzy sieci elektrycznych | firmy budowlane

Wymiar

średnica zewn. ≥ 75 mm

Medium

Kable elektroenergetyczne

Materiał

Jakość rur ciśnieniowych zgodna z DIN 8074 (PE100) lub PE-HD zgodny z DIN 16874

SDR

SDR 11, 17 i 17,6 (inne na zamówienie)

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 16874

Ograniczenia produktu

Do 30 kV

Warianty
Macroduct SLM®
dodatkowa ochrona przy bezwykopowych
technikach układania

Rura ochronna Macroduct
do płużenia, frezowania i układania bezwykopowego;
Wymiary 75 – 400 mm, zgodne z normą DIN 16876

Formy dostawy

Zwój

Drum on request

§
§
§
§

 ztangi (6 i 12 m)
S
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
ege-com®
Macroduct

Broszura
Akcesoria
ege-com®

Instrukcja
układania
ege-com®

Systemy rur do ochrony kabli
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®

Microduct Multi

System wiązek rur ege-com® Microducts

Krótki opis

skalibrowane

ege-com® Microduct Multi to wiązka kilku rur ege-com®
Microduct Mono. Wiązki rur stosowane są przy sieciach
takich jak FttH („Fiber to the home” - bezpośrednio do
domu użytkownika), sieci szkieletowych lub sieci typu
„ostatnia mila”. Przeznaczone są do bezpośredniego
układania w ziemi oraz do wciągania lub wsuwania do
kanałów kablowych, rur ege-com® Macroduct Mono lub
innych systemów rur.

nieskalibrowane

Zalety produktu | Struktura produktu
n Szeroka gama kolorystyczna obejmuje rury w naturalnym

kolorze, w paski lub w jednolitym kolorze; standardowo
płaszcz jest pomarańczowy lub czarny, opcjonalnie w paski.
n Wersja standardowa: z cienkim elastycznym płaszczem zewnętrznym; Możliwe wersje ze sztywną i skalibrowaną rurą
zewnętrzną.
n Rura rdzeniowa bez skręceń i naprężeń.
n Różne wiązki składające się z maksymalnie 24 rur ege-com®
Microduct Mono plus rura rdzeniowa

nieskalibrowany
płaszcz zewnętrzny

skalibrowana
rura zewnętrzna

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką piaskową

wpłukiwanie

wciąganie lub wsuwanie
do kanałów kablowych, rur
ege-com® Macroduct Mono
lub innych systemów rur

Elementy systemu
egeplast oferuje kompletne systemy rur:
Informacje o bogatym asortymencie akcesoriów znajdują
się w katalogu „Akcesoria ege-com®“.
narzędzia

Złącza, zaślepki,
redukcje, elementy
gazoszczelne

Skontaktuj się z nami!

przyłącza domowe
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obudowy

Systemy rur do ochrony kabli

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Ochrona kabli telekomunikacyjnych (np. kabli miedzianych lub światłowodowych) w sieciach takich
jak FttH, FttB, FttC („Fibre to the Home/Building/Curb“ czyli doprowadzonych bezpośrednio do domu
użytkownika, budynku lub lokalnego węzła sieci) lub typu „ostatnia mila”

Grupy docelowe

Operatorzy sieci elektrycznych | firmy budowlane

Wymiar

Wersje wiązek z rurą prowadzącą lub bez (FR): 2-krotne, 3-krotne, 4-krotne, 5-krotne, 6-krotne,
7-krotne, 8x7+1x12, 9-krotne + FR, 10-krotne, 12-krotne, 12-krotne + FR, 14-krotne, 18-krotne,
22x7+1x12, 24-krotne, 24x7+1x14 Wersje di (”direct installed” - bezpośrednio zamontowane),
skalibrowane, i db (”direct buried” - bezpośrednio zakopane), nieskalibrowane

Medium

Kable telekomunikacyjne (wiązka włókien, mini- i mikrokable)

Materiał

Poliolefina

Wiązki

Wersja standardowa: kabel ege-com® Microduct Multi db z cienkim, elastycznym płaszczem zewnętrznym
Dodatkowa wersja: kabel ege-com® Microduct Multi db z litą skalibrowaną rurą zewnętrzną

Technologia łączenia

Połączenia wtykowe

Regulacja/Technologia
układania

Instrukcja układania, instrukcja układania KRV A 535b

Ograniczenia produktu

Wiązki max. 25 rur Mono

Warianty
Microduct Mono

Microduct średnica zewnętrzna

Microduct Multi protec

bezpośrednio zakopane średnica zewnętrzna 7 do 20 mm
bezpośrednio zamontowane średnica
zewnętrzna 5 do 12 mm

Przewód detekcyjny umożliwia

dodatkowa ochrona przy bezwykopowych technikach układania

określenie lokalizacji.

Oznaczanie laserem i kodem
kreskowym
odporne na uszkodzenia oznaczanie
wysokiej jakości laserem/kodem kreskowym na potrzeby logistyki i dokumentacji sieci

Formy dostawy
Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
ege-com®
Microduct

Broszura
Akcesoria
ege-com®

Instrukcja
układania
ege-com®

Systemy rur do ochrony kabli
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®

Microduct LSOH

System rur o zmniejszonej palności do zastosowania w budynkach

Krótki opis
Dzięki zastosowaniu specjalnego połączenia materiałów rury ege-com® Microduct LSOH charakteryzują się niską
palnością i ograniczonym wydzielaniem
dymu. Akronim LSOH oznacza „Low
Smoke free Of Halogen“ (niska emisja
dymu, bez halogenu). Rury są wykorzystywane w sieciach takich jak FttH („Fibre to the Home”) wewnątrz budynków.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Rury LSOH charakteryzują się niską palnością. Materiał, z

którego są wykonane, spełnia wymagania normy DIN 4102,
klasa materiałów budowlanych B1
n Bez halogenów
n Niska emisja dymu: minimalne wydzielanie dymu w przypadku pożaru
n Wersja standardowa: biała nieprzezroczysta, ryflowana powierzchnia wewnętrzna

Możliwości układania

wciąganie lub wprowadzanie do kanałów kablowych

układanie na tynku lub
pod nim

Elementy systemu
egeplast oferuje kompletne systemy rur:
Informacje o bogatym asortymencie akcesoriów znajdują
się w katalogu „Akcesoria ege-com®“.
Skontaktuj się z nami!
narzędzia
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Systemy rur do ochrony kabli

przyłącza domowe

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Ochrona kabli telekomunikacyjnych w sieciach takich jak FttD („Fibre to the Desk”); przeznaczone do
zastosowania w budynkach

Grupy docelowe

Operatorzy sieci elektrycznych | firmy budowlane

Wymiar

Wersje wiązek z rurą prowadzącą i bez (FR)

Medium

Kable telekomunikacyjne (wiązka włókien, mini- i mikrokable)

Materiał

Poliolefina o zmniejszonej palności

Wiązki

Rury ege-com® Microduct Multi db z cienkim, elastycznym płaszczem zewnętrznym

Technologia łączenia

Połączenia wtykowe

Regulacja/Technologia
układania

Instrukcja układania

Warianty
Microduct Mono
bezpośrednio zakopane średnica zewnętrzna 7 do 20 mm
bezpośrednio zamontowane średnica zewnętrzna 5 do 12 mm

Microduct Multi
wiązka max. 24 Microduct Mono rur plus rura
prowadząca

Formy dostawy
Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
ege-com®
Microduct

Broszura
Akcesoria
ege-com®

Instrukcja
układania
ege-com®

Systemy rur do ochrony kabli
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®

Macroduct Multi-M, -S i -L

System wiązek rur ege-com® Macroducts

Krótki opis
Multi-L

Multi-S

Multi-M

Rury ege-com® Macroduct Multi składają się z kilku rur ege-com® Macroduct Mono ochraniających kable egecom® Macroduct Mono, które tworzą
rurę złożoną. Składa się ona z kilku
rur o takich samych lub innych wymiarach, których dobór zależy od wymagań użytkownika.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Szeroka gama kolorów: Rura w wersji podstawowej jest w

kolorze czarnym, dostępna również w wersji z kolorową
warstwą zewnętrzną i/lub paskami.
n Możliwe są różne wiązki: z płaszczem (-M), połączone metodą
back-to-back (-S) lub luźno skręcone (-L).
n Multi-M:
- dostępne w formie wkładu lub w wersji do bezpośredniego wkopania
- pojedyncze rury są wyprodukowane zgodnie z danymi standardami
- możliwe oznaczenie rury rdzeniowej oraz zastosowanie różnych
kolorów

2-krotne
40 x 3,7
50 x 4,6

3-krotne
40 x 3,7
50 x 4,6

4-krotne
32 x 2,0

4-krotne
40 x 2,5
z
32 x 2,0

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

wciąganie do ochronnych
rur kablowych / płytek
kablowych (Multi-M)

Elementy systemu
egeplast oferuje kompletne systemy rur:
Informacje o bogatym asortymencie akcesoriów znajdują
się w katalogu „Akcesoria ege-com®“.
połączenia wtykowe,
zaciskowe i skręcane
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Systemy rur do ochrony kabli

narzędzia

obudowy

Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Ochrona kabli telekomunikacyjnych (np. kabli miedzianych lub światłowodów)

Grupy docelowe

Operatorzy sieci elektrycznych | firmy budowlane

Wymiar

Wersja wypełniacza: 32 do 40 mm; 3-krotne i 4-krotne
Wersja do bezpośredniego wkopywania: 32 do 50 mm; 2-krotne, 3-krotne i 4-krotne

Medium

Kabel telekomunikacyjny

Materiał

PE-HD

Wiązki

Multi-M: Poliolefinowy płaszcz ochrania rury Macroduct
Multi-S: Rury Macroducts są połączone metodą back-to-back
Multi-L: Kilka luźno zwiniętych rur Macroduct

Technologia łączenia

Połączenia wtykowe, zaciskowe i skręcane

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074 (PE 100), DIN 16874, DIN 16876

Ograniczenia produktu

Wiązki składające się z maksymalnie 5 rur Mono

Warianty
Macroduct Mono
Wymiary 32 – 63 mm

Zastosowania specjalne
SLA®, SLM®, DCT

Zastosowania specjalne
średnica zewnętrzna (przewód detekcyjny) z wbudowanym chipem RFID

Formy dostawy
Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
ege-com®
Macroduct

Broszura
Akcesoria
ege-com®

Instrukcja
układania
ege-com®

Systemy rur do ochrony kabli
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®

Multi-ﬁt-Sealing (MfS)

Do zabezpieczania używanych i nieużywanych rur ege-com® Micro- i Macroducts
jednostka zabezpieczająca
z elementem
montażowym

dwie rozdzielne
warstwy wewnętrzne

Krótki opis

wyjmowany krążek
zabezpieczający

Obudowa ege-com® Multi-fit stosuje
się do zabezpieczania wypełnionych
lub niewypełnionych rur ege-com®
Micro- i Macroduct. Obudowa egecom® Multifit z rozdzielną warstwą
wewnętrzną i zewnętrzną jest łatwa
w układaniu Jest dostępna jako system
zabezpieczający do wersji wielokątnej i okrągłej.

zaślepka

dwie rozdzielne
warstwy zewnętrzne

Zalety produktu | Struktura produktu
System zabezpieczający do wersji wielokątnej i okrągłej
System zaciskowy do wersji wielokątnej i okrągłej
Zamocowane rury rdzeniowe
Brak naprężeń rur rdzeniowych w obrębie elementu
zabezpieczającego
Wersja wielokątna
n Brak ryzyka nieprawidłowego ułożenia
n Stała szczelność ciśnieniowa do 0,5 bara
n
n
n
n

Wersja okrągła

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

Elementy systemu
egeplast oferuje kompletne systemy rur:

krążek zabezpieczający z dławicą kablową

Informacje o bogatym asortymencie akcesoriów znajdują
się w katalogu „Akcesoria ege-com®“.
zaślepka do zamknięcia
rury lub wiązki rur
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wyjmowany krążek
zabezpieczający do
układania wzdłużnego

Systemy rur do ochrony kabli

Skontaktuj się z nami!
narzędzia

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Do zabezpieczania wypełnionych lub niewypełnionych rur ege-com® Micro- i Macroduct

Grupy docelowe

Operatorzy sieci elektrycznych | firmy budowlane

Wymiar

ege-com® Macroduct: 32 – 50 mm
ege-com® Microduct: do 24x7 plus rura prowadząca
Wersja db (bezpośrednio wkopana)

Medium

Kabel telekomunikacyjny (wiązka włókien, mini i mikrokable)

Materiał

Poliolefina

Regulacja/Technologia
układania

Instrukcja układania

Warianty | Więcej dodatkowych akcesoriów

MfS-t
(ege-com® Macroduct)

MfS-t-MD-Multi
(ege-com® Microduct Multi)

50 / 7x12
50 / 8x10
50 / 2 k
40 / 5x10
32 / 3x10

24x7+1x14
22x7+1x12
8x7+1x12
12x7+1x14
7x14
7x12

Połączenia wtykowe
i skręcane
do rur ege-com®
Macroduct Mono

Złączki, zaślepki, redukcje i elementy gazoszczelne
do rur ege-com® Microduct Mono

Formy dostawy
Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
ege-com®
Macroduct

Broszura
ege-com®
Microduct

Broszura
Akcesoria
ege-com®

Instrukcja
układania
ege-com®

Systemy rur do ochrony kabli
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egeIndustry
System rur ciśnieniowych z PE 100 / PE 100-RC

Krótki opis
System rur ciśnieniowych egeIndustry
wykonany z PE 100 / PE 100-RC obejmuje całą gamę zastosowań rurociągów w przemyśle. Poza dostawą systemu rur, egeplast oferuje również prefabrykację konstrukcji zgrzewanych w
fabryce, a także wytwarzanie specjalnych komponentów zgodnie ze specyfikacjami klienta.

Zalety produktu | Struktura produktu
n
n
n
n
n

Rura i kształtki wykonane z odpornego na korozję polietylenu
Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta
Możliwa prefabrykacja
Możliwość personalizacji
Niska waga

lita rura wykonana z
PE 100 / PE 100-RC

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

układanie nadziemne
– podwieszenie –

układanie nadziemne
– grunt –

układanie wewnątrz
budynków

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

50

trójniki

kolana

kształtki siodłowe

połączenia
kołnierzowe

Systemy rur do zastosowań przemysłowych

Łuki gięte

redukcje

odgałęzienia

kształtki
elektrooporowe

egeplast oferuje kompletne systemy rur
wykonanych z PE 100 i PE 100-RC o
szerokiej gamie zastosowań, a także
dopasowanych komponentów i rozwiązań
dostosowanych do nietypowych warunków
układania lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Rury doprowadzające | rurociągi kanalizacyjne | rury transportowe | przemysłowe systemy rur

Grupy docelowe

Zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

średnica zewn. 32 – 1 600 mm

Medium

Woda przemysłowa | ścieki | skompresowane powietrze | gazy

Materiał

PE 100, PE 100-RC (odporność na pęknięcia)

SDR

SDR 17 – SDR 11

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

DIN 8074/75, EN 12201

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody i PN 10 dla gazu | wartość graniczna temperatury roboczej:
w zależności od zastosowania - średnio 40° C

Warianty
Struktura warstwowa 90 10®
i warstwa ochronna SLM®
Jako alternatywa dla czarnej rury litej,
dostępna jest również struktura ze zintegrowaną kolorową warstwą zewnętrzną. Inne obszary zastosowania mogą
być również odpowiednio oznaczone, np. rury przeciwpożarowe. Ponadto egeplast oferuje system znakowania paskami w różnych kolorach zgodnie ze specyfikacją. Możliwe są również inne wersje warstw ochronnych do
układania w trudnym terenie.

Formy dostawy
Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

§
§
§
§

 ztangi (6, 12 lub 20 m)
S
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Technical Basis
Polyethylene

Raporty
projektowe

Systemy rur do zastosowań przemysłowych
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egeSlurry®
System rur do transportu mediów ściernych

Krótki opis
System rur egeSlurry® zaprojektowano z myślą o hydraulicznym i pneumatycznym transporcie materiału ściernego.
Dzięki nowoczesnej wielowarstwowej konstrukcji z odpowiednio dobranymi warstwami wewnętrznymi rury ciśnieniowe egeSlurry® zapewniają najwyższą możliwą trwałość i wydajność w środowisku przemysłowym. Ponadto
układanie rur, wykonanych z odpornego na korozję, elastycznego i plastycznego surowca, jest ekonomiczne.

odporna na ścieranie warstwa
wewnętrzna

Zalety produktu | Struktura produktu
n Zwiększona trwałość rur transportowych dzięki zintegro-

wanej ochronie przed zużyciem
n Rzadsza konieczność przeprowadzania konserwacji,

zmniejszenie kosztów i czasu przestoju
n Montaż przy wykorzystaniu znanych technik łączenia,

takich jak zgrzewanie lub połączenia kołnierzowe

wewnętrzna warstwa
chroniąca przed
ścieraniem rur i kształtek

n W pełni zintegrowany system z kształtkami, które rów-

nież są chronione przed zużyciem
n Prefabrykowany system rur do stosowania w trudnych

warunkach przemysłowych
standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

układanie nadziemne
– przenośniki rurowe –

układanie nadziemne
– grunt –

układanie pod poziomem
wody

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

Łuki gięte

połączenia
kołnierzowe

kolana segmentowe

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przemysłowe rury transportowe do hydraulicznego i pneumatycznego przemieszczania substancji
stałych i zawiesin

Grupy docelowe

Zakłady przemysłowe, przemysł materiałów budowlanych (cement, piaskowiec, gips), górnictwo,
kopalnie soli, budowa tuneli

Wymiar

średnica zewn. 160 – 630 mm

Medium

Ścieki z zawartością elementów ściernych i media przemysłowe

Materiał

Rura ciśnieniowa: polietylen i polipropylen odporny na działanie elementów ściernych. Odporna na
ścieranie warstwa wewnętrzna: zoptymalizowana poliolefina w zależności od zastosowania

SDR

SDR 17 – SDR 7.4

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia kołnierzowe i inne złącza mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

Wymiary zgodne z DIN EN 12201

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 10; wyższe ciśnienie robocze na zamówienie

Warianty
egeSlurry® – także w wersji z wyższą temperaturą roboczą lub piorunochronem
egeSlurry® dostępna również z dodatkową warstwą ochronną (SLM®). Można zastosować warstwy przewodzące
w celu ochrony przed naładowaniem
elektrostatycznym np. podczas transportu suchego pyłu (patrz: egeStatic na
następnej stronie). Dodatkowe opcje
opisano w części „Systemy rur dopasowane do potrzeb klienta”.

Formy dostawy
§
§
§
§

 ztangi (6, 12 lub 20 m)
S
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Podstawa
Techniczna
Polietylen

Ulotka
egeSlurry®

Systemy rur do zastosowań przemysłowych
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egeStatic
System rur odprowadzających ładunki elektrostatyczne
odporność
elektrostatyczna

Ω
1016
1014
1012
1010
108
106
104
102
10
10-2
10-4
10-6

izolacja
elektrostatyczna
(PE 100)

wzrost ładunku statycznego

Krótki opis
egeStatic to system rur przewodzący ładunek elektryczny. Wiele zastosowań w przemyśle wiąże się z transportem suchego gazu, substancji proszkowych i łatwopalnych. W takich warunkach zagrażających wybuchem
należy podjąć działania ochronne, aby zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu rur, zbiorników i elementów instalacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
i środowiska.

wyładowanie
elektrostatyczne
(egeStatic)
przewodzenie
elektrostatyczne
wysoka
konduktywność

Zalety produktu | Struktura produktu
n Szczelność ciśnieniowa do 10 barów
n Indywidualne rozwiązania zgodne z wymaganiami
n
n
n
n

klienta
Możliwa prefabrykacja
Możliwość dopasowania do potrzeb klienta
Niska waga
Bez tendencji do korozji

właściwość odprowadzania
ładunku elektrycznego dzięki
specjalnej strukturze rur i
kształtek

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

układanie nadziemne
– podwieszenie –

układanie nadziemne
– przenośniki rurowe –

układanie nadziemne
– grunt –

układanie wewnątrz
budynków

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

Łuki gięte

połączenia
kołnierzowe

kolana segmentowe

egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
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Systemy rur do zastosowań przemysłowych

Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przemysłowe rury do hydraulicznego i pneumatycznego transportu mediów

Grupy docelowe

Zakłady przemysłowe: cementownie, budowa kopalń i tuneli, przemysł chemiczny, przemysł
paszowy, przemysł elektryczny i samochodowy

Wymiar

średnica zewn. 160 – 630 mm

Medium

Suche gazy | pył lub proszek | ciecze łatwopalne

Materiał

Na bazie polietylenu

SDR

SDR 17 – SDR 7.4

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia kołnierzowe i inne złącza mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

Wymiary zgodne z DIN EN 12201

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 10; wyższe ciśnienie robocze na zamówienie

Warianty
egeStatic z warstwą ochronną (SLM®)
dostępna jest również wersja egeStatic
z warstwą ochronną do alternatywnych
technik układania

Formy dostawy
§ Sztangi (6, 12 lub 20 m),

Długości specjalne na zamówienie

Dodatkowa dokumentacja

Podstawa
Techniczna
Polietylen

Systemy rur do zastosowań przemysłowych
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egeTherm High-T
System rur do transportu mediów o temperaturach do 95°C

Krótki opis
System rur egeTherm High-T jest przystosowany do bezpiecznego transportowania mediów o stałej temperaturze
+70°C w 50-letnim okresie eksploatacyjnym. Wykorzystano materiały najnowszej generacji odpowiednie dla
mediów o podwyższonej temperaturze.

Zalety produktu | Struktura produktu
n Możliwe zastosowanie przy wyższych temperaturach,

także przy krótkotrwałym ogrzewaniu do 95°C, np. podczas przepłukiwania rurociągu
n Możliwość zmniejszenia dodatkowego ogrzewania promieniami słonecznymi dzięki zastosowaniu białej warstwy
zewnętrznej
n Możliwość stabilizacji warstwy zewnętrznej promieniami UV
n Możliwe zgrzewanie zgodnie z DVS 2207-1
n Wysoka elastyczność i plastyczność

rura lita,
czarna, opcjonalnie ze
zintegrowaną wymiarowo
białą warstwą zewnętrzną

standardowy wymiar rury ciśnieniowej

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

układanie nadziemne
– grunt –

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień
egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych
warunków układania
lub wymagań funkcjonalnych.

złączki

rozwiązania specjalne

Łuki gięte

Skontaktuj się z nami!
kształtki segmentowe
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Najważniejsze dane
Zastosowanie

Przyłącza domowe | rury transportowe | rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe

Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadów | zakłady przemysłowe | firmy budowlane

Wymiar

średnica zewn. 20 – 630 mm

Medium

Woda przemysłowa | ścieki | solanka | płynne mieszanki substancji

Materiał

Odporne na temperaturę materiały PE-HD

SDR

SDR 33 – SDR 7,4

Technologia łączenia

Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne

Normy/Aprobaty techniczne

TÜV Süd: MUC-KSP-A3017; DIN 8074, DIN EN 12201-2, ISO 24033, DIN EN ISO 22391-2

Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 przy temperaturze 20°C, wytrzymałość zależy od przewidywanego okresu
użytkowania i temperatury mediów.

Warianty
egeTherm High-T
z warstwą ochronną (SLM®)
Dostępna jest również wersja egeTherm High-T z warstwą ochronną do
alternatywnych metod układania. Dodatkowe opcje, np. wbudowany system kontroli jakości i lokalizacji rury
po ułożeniu.

Formy dostawy
Bęben
Duży bęben na
zamówienie

Zwój

§
§
§
§

 ztangi (6, 12 lub 20 m)
S
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Dodatkowa dokumentacja

Broszura
egeTherm High-T

Cennik

Systemy rur do zastosowań przemysłowych
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Systemy rur dostosowane
dla zastosowań specjalnych

Krótki opis
Rozmaite zastosowania w przemyśle wiążą się z różnymi
oczekiwaniami w stosunku do systemów rur w zależności
od branży. Odporność na ścieranie, odporność chemiczna, ochrona przed naładowaniem elektrostatycznym, stałe monitorowanie systemów lub zwiększona odporność
na ciśnienie: Można indywidualnie łączyć właściwości
rur egeplast, aby osiągnąć zamierzony cel. Rurociągi i
kształtki takie jak kolana, trójniki itp. wchodzące w skład
przemysłowych systemów rur są dostępne w egeplast.

Zalety produktu | Struktura produktu
n
n
n
n
n

Połączenie sprawdzonych funkcji systemu
Możliwość zgrzewania
Wysoka trwałość
Wysoka elastyczność i plastyczność
Wysoka odporność chemiczna

5

4

3

2

1

możliwość
indywidualnego dostosowania

Możliwości układania

Możliwości układania
zależą od wybranego
systemu rur

układanie metodą „black
box”, np. za pomocą horyzontalnych przewiertów kierunkowych, berstliningu, reliningu i
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

układanie nadziemne
– grunt –

układanie wewnątrz
budynków

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień
egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych warunków układania lub wymagań funkcjonalnych.

połączenia mechaniczne

Łuki gięte

rozwiązania specjalne

kształtki segmentowe
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Skontaktuj się z nami!

Najważniejsze dane

Warstwa

1

Rura do mediów
Rura do mediów jest dopasowana do zastosowania. Może być wyposażona w warstwę odporną na ścieranie,
na zamówienie wykonaną ze specjalnego odpornego na temperaturę polietylenu do transportowania mediów o
wysokich temperaturach do 95°C (egeTherm High-T) lub zapobiegających naładowaniu statycznemu (egeStatic).
Wybór materiałów do rur do mediów
PE 100

2

Warstwa

3

Warstwa

4

Warstwa

5

PP

PP-HM

Rury wysokociśnieniowa HexelOne® zaprojektowano z myślą o stosowaniu w warunkach wysokiego ciśnienia do 32 barów.

A

Warstwa

PE 100-RC

PP-R
B

Poliamid

A

B

HexelOne®

Warstwy
wewnętrzne

Odporne chemicznie warstwy wewnętrzne można
stosować przy transporcie mediów agresywnych.

Warstwa wzmacniająca
np. zwiększona odporność na ciśnienie dzięki środkowej warstwie z rozciągniętego PE 100 lub włókien

Koekstrudowana warstwa pośrednia/zewnętrzna
może być stosowana np. jako warstwa wskaźnikowa; na zamówienie możliwe jest dodanie zewnętrznej warstwy
odpornej na ścieranie lub białej warstwy zewnętrznej w celu zmniejszenia nagrzewania promieniami słonecznymi.

Warstwa metaliczna
np. nieprzepuszczalna warstwa zaporowa z aluminium, zabezpieczająca przed chemikaliami lub do przeprowadzania testu integralności i/lub stałego monitorowania rurociągu

Odporna na ścieranie warstwa ochronna
chroniąca przed uszkodzeniami zewnętrznymi
PEplus

PP

Poliamid

Formy dostawy

Zwój

Bęben
Duży bęben na
zamówienie

§
§
§
§

Sztangi (6, 12 lub 20 m)
Długości specjalne do 30 m
Prefabrykacja
Teleskopowanie przy dostawach
kontenerowych

Systemy rur do zastosowań przemysłowych
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egeFit®
Komponenty i kształtki zgodne ze specyﬁkacjami

Krótki opis
egeplast oferuje kształtki segmentowe wykonane z rur,
zaprojektowane z uwzględnieniem klasy ciśnienia i wymogów. Wszystkie kształtki mogą być wykonane w ramach oferowanych funkcji (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry®
lub podobnych). Aby ułatwić pracę na placu budowy,
cały zespół, składający się z rury i/lub kształtek, może
zostać zaprojektowany i prefabrykowany zgodnie ze
specyfikacjami klienta.

da 225 SDR17

100
300

2500
2775

2775
2500

108

da
3
15

3300
500

według pomiarów klienta
n Zgrzewanie w fabryce
n Przedstawianie rysunków roboczych do zatwierdzenia
n Oszczędność czasu na placu budowy dzięki prefabrykacji

957,5
50

55

50

700

300

n Indywidualnie wytwarzane kształtki i zespoły, projekt

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Zalety produktu | Projekt produktu dopasowany do potrzeb klienta

Vorschweißbund mit
Losflansch PN10 / DN200

Możliwości układania

układanie w wykopach
otwartych z podsypką
piaskową

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven, Germany
Tel. +49.2575.9710-0
www.egeplast.de

układanie nadziemne
– podwieszenie –

układanie nadziemne
– przenośniki rurowe –

Erstellt durch

AF

Genehmigt Fertigung Anzahl

Kunde / Projekt

HTI Feldtmann KG

2 Stück

Sachnummer

790.C78S-25216042.010 / Absetzbecken

Schwanenhals 1.6.590
OD225 / T-Stück 315

układanie nadziemne
– grunt –

Dokumentenart

Angebot

Maßstab

1 : 20

Änd.

Ausgabedatum

09.03.2015

Spr.

Blatt

DE 1

układanie wewnątrz
budynków

Elementy systemu | Kształtki segmentowe i zespoły dopasowane do klasy ciśnienia
egeplast oferuje kompletne systemy
rur o szerokiej gamie zastosowań i
dopasowanych elementach i rozwiązaniach dostosowanych do nietypowych warunków układania lub wymagań funkcjonalnych.
Skontaktuj się z nami!
Łuki
gięte

60

kształtki
segmentowe

Systemy rur do zastosowań przemysłowych

rozwiązania
specjalne

Przykłady

1

2

3

4

5

6

8

9

7

1. Zgrzewanie rur egeFit® przy produkcji kształtek egeplast 2. Kształtka specjalna: rozgałęźnik 45° z kołnierzem, średnica zewn. 630 mm 3. Komponenty systemu SLA® Barrier Pipe 4. Kolana segmentowe egeFit® 5. Kolano typu łabędzia szyja z PE 100, średnica zewn. 800 mm z kołnierzem w kształcie litery V i luźnym kołnierzem, zgodne ze specyfikacjami klienta 6. Trójnik z PE 100 dopasowany do klasy ciśnienia z jednostronnie zwężonym kanałem i kolankiem segmentowym przy wyjściu 7. Zgrzewany trójnik z PE 100 ze specjalnym przyłączem kołnierzowym i złączką kołnierzową z luźnym kołnierzem 8. Specjalne przyłącze kołnierzowe egeSlurry® o średnicy zewnętrznej 355 mm; SDR 13,6; DN 300; PN 10 wiercone 9. Kolanko segmentowe z PE 100 wygięte na trzech poziomach zgodnie ze specyfikacjami klienta

Systemy rur do zastosowań przemysłowych
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Serwis
Pracownicy naszego działu sprzedaży lub działu technicznego dokładnie wyjaśnią, jakie są korzyści stosowania produktów
egeplast i jak poszczególne rozwiązania mogą pomóc firmom osiągnąć bezpieczeństwo inwestycyjne.

Doradztwo na etapie planowania projektu

Darmowa pomoc on-line
www.webkalkulator24.de
www.hdd-planer.de

Przygotowanie dokumentów przetargowych

Wsparcie na placu budowy

Wynajem maszyn do zgrzewania, szczęk zaciskowych i akcesoriów

Seminaria

§ Seminarium dotyczące horyzontalnych
przewiertów kierunkowych
§ Kontrola ciśnienia w rurach plastikowych
§ Seminarium z planowania w zakresie horyzontalnych przewiertów kierunkowych i technologii rur
§ Szkolenia indywidualne w naszym centrum
szkoleniowym w Greven i na placu budowy
§ i wiele więcej (informacje o bieżących wydarzeniach
dostępne na stronie www.egeplast.eu)
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Uwagi
Informacje zawarte w tym dokumencie opracowano na podstawie stanu wiedzy na dzień jego sporządzenia. Informacje zamieszczono dla celów szkoleniowych i doradczych, ich dokładność i kompletność nie może być przedmiotem roszczeń. Nie
ponosimy odpowiedzialności za zamieszczone treści. Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian. Nasz dział obsługi
klienta chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące np. układania i zastosowania naszych produktów.

Wydawca:
egeplast international GmbH
Wydanie:
Październik 2015
Telefon:
Fax:
E-mail:

+49 25 75 9710-0
+49 25 75 9710-110
info@egeplast.de

Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli klient nie stosuje się do informacji zawartych w tym dokumencie odnośnie do właściwej instalacji i obróbki, a także odpowiedniego zastosowania naszych produktów. Należy przestrzegać odpowiednich
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, obowiązujących norm, wytycznych i zasad a także dodatkowych przepisów.
W przypadku zakupu i dostawy naszych produktów obowiązują wyłącznie aktualne w danej chwili ogólne warunki handlowe firmy, które można znaleźć na stronie www.egeplast.de.
Przedruk lub powielanie niniejszego dokumentu, w całości lub części, wymaga pisemnej zgody firmy egeplast international GmbH.
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