Wkłady uszczelniające
Press seal
P-PIPE

Karta katalogowa P-PIPE Basic SSG
Uniwersalny gumowy wkład uszczelniający do rur z
systemem segmentów dla Ø 110 -160 mm
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Innowacja wsród wkładów
uszczelniających.
P-PIPE Basic SSG jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym
do stosowania w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz w konstrukcji przewodów podziemnych i rurociągów.
Ze względu na swoją podzielność, system zapewnia trwałe uszczelnienie zarówno nowo instalowanych, jak i już ułożonych rur Ø110,
125, 135 i 160 mm – za pomocą czterech pierścieni segmentowych umieszczanych w przewiertach lub lub tulejach o Ø 200 mm.
Dzięki oznaczonym segmentom i zintegrowanej funkcji kontroli
poprawności montażu, zwiększone zostaje bezpieczeństwo stosowania, a czas montażu zostaje znacznie skrócony.
Dzięki zintegrowanym korkom zaślepiającym, system P-PIPE Basic
SSG nadaje się także do zamykania otworów rezerwowych.
P-PIPE Basic SSG, Nr zamówienia: HSD 200-SSG 110-160

P-PIPE Basic –
najważniejsze zalety.

Zasady działania technologii
ﬁrmy Hauff – inteligentna różnica.

• system segmentów dla rur Ø 110, 125, 135
i 160 mm
• możliwy montaż na istniejących rurach
• segmenty z dokładnym oznaczeniem średnicy

Elastyczność i całkowita szczelność.
Wystarczy odrywać segmenty, aż do
uzyskania odpowiedniej średnicy.

• do przewiertów lub rur przepustowych Ø 200 mm
• szerokość uszczelnienia 40 mm, szczelność do 1 bar
• zabudowana kontrola poprawności montażu
• ceownik: maksymalna stabilność przy minimalnym
zastosowaniu materiału
• stal szlachetna V2A (AISI 304L)

Widoczna i odczuwalana kontrola
poprawności montażu.

• dostawa zawiera korek zaślepiający

Through-the-wall intelligence.

Cable and Pipe Sealing Systems

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

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-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
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ciąg dalszy nastąpi...

Dane zamieszczone w tej 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, które nie mogą być używane z powodu wad materiałowych. Nie dostarczamy części zamiennych z powodu usterek, które powstały w transporcie, z powodu niewłaściwego
magazynowania, bądź też z powodu nieprawidłowego montażu i jego następstw.

Zasady działania Hauff-Technik – inteligentna różnica

