Gumowy wklad uszczelniajacy
Press seal
P-PIPE

Karta katalogowa ADS
Zestaw uszczelniający ADS
Do rur preizolowanych oraz karbowanych rur osłonowych do kabli

Zestaw uszczelniający
z opatentowanymi
pierścieniami wzmacniającymi.
Zestaw uszczelniający wyznacza nowe standardy w uszczelnianiu rur karbowanych. Tajemnicą sukcesu są opatentowane pierścienie wzmacniające. Rozkładają one nacisk tak
równomiernie, że uniemożliwiają powstawanie deformacji
i uszkodzeń rury karbowanej. Rezultat: nieinwazyjne uszczelnienie bez uszkodzeń na karbach rur. Dołączony pierścień
izolacyjny centruje karbowaną rurę (Øzew.63 - 200 mm) w przewiercie lub w rurze przepustowej (Øwew. 100 - 250 mm) i
zapewnia czyste i pewne zamknięcie ściany.
Nr katalogowy: ADS 200/140 - Thermo Single/Ecoflex

Zestaw uszczelniający ADS –
najważniejsze zalety:

Hauff-Technik – zastosowanie

• gazo- i wodoszczelność do 1,5 bara
• uszczelnienie ochronne - równomierny nacisk
•opatentowane pierścienie wzmacniające – brak
uszkodzeń na karbach rur
• centrowanie rury za pomocą dostarczanego
pierścienia izolacyjnego
• wbudowana kontrola poprawności montażu
• ceownik prostokątny: maksymalne
bezpieczeństwo przy minimalnym zużyciu
materiału
• prosty montaż

Through-the-wall intelligence.

Montaż z karbowaną rurą osłonową

Cable and Pipe Sealing Systems

Przewiert/rura
przepustowa
D = Øwew. (mm)

Zakres zastosowania
rury karbowanej
d = Øzew. (mm)

100

60 - 63

ADS 100/d Typ/producent rury

125

75 - 80

ADS 125/d Typ/producent rury

150

75 - 110

ADS 150/d Typ/producent rury

200

110 - 162

ADS 200/d Typ/producent rury

250

162 - 200

ADS 250/d Typ/producent rury

Numer katalogowy

Przykład zamówienia: D  = 200 mm
d = 140 mm
Typ rury = Thermo Single
Producent rury = Ecoflex
ADS 200/140 – Thermo Single/Ecoflex

D = Øwew. przewiert/rura przepustowa
d = Øzew. rura karbowana
Inne rozmiary na zapytanie.
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Przekrój zestawu uszczelniającego
Wklad uszczelniający

Pierścienie wzmacniające

Widok szczegółowy

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Rober-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Jesteśmy dla Państwa.
Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania.
Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Phone + 49 7322 1333-0
Fax
+ 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

ads_pl_140131

Prosimy o kontakt z:
Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911

Dane zamieszczone w instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej znajomości techniki oraz doświadczeniach. Nie powodują one zwolnienia osób wykonujących montaż oraz użytkowników z powodu dużej ilości możliwych oddziaływań podczas montażu oraz w trakcie użytkowania, od przeprowadzania własnych prób i badań.
Dostarczamy wszystkie części zamienne dla części, które nie mogą być używane z powodu wad materiałowych. Nie dostarczamy części zamiennych z powodu usterek, które powstały w transporcie lub z powodu niewłaściwego magazynowania albo spowodowane zostały nieprawidłowym montażem i jego następstwami.

Dane techniczne ADS

