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Съвременен град.
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Какво може да се случи.

Представвете си, какво става при една 

авария на водопровод?



3/2/2018 4

В световен мащаб до 60% от водата се губи поради течове.

Това се равнява на около 14,00 $ милиарда всяка година!
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Пълна гама електро-фитинги и машини за РЕ тръби. 
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Dn 20 - Dn 630 

PN 16 за вода

PN 10 за газ

PE 80 - жълт цвят

PE 100 - черен цвят
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СВО:

1 - Уличен водопровод 

PE100RC PN10 от DN63 до 

DN225

2 - Водовз. скоба от PE100 

PN16 на ел.заварка за 

връзка между 

полиетиленови напорни 

тръби

DNул.водопр. x DNсво

3 - Муфа от PE100 PN16 на 

ел.заварка

4 - Уличен водопровод 

PE100RC PN10/16 от DN25 

до DN63

5 - Преход PE100/месинг с 

външна резба и муфа от 

PE100 на ел.заварка

6 - ТСК с охр. гарнитура
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СВО – детайл водовземане:

1 - Уличен водопровод PE100RC PN10 

от DN63 до DN225

2 - Водовз. скоба от PE100 PN16 на 

ел.заварка за връзка между 

полиетиленови напорни тръби

DNул.водопр. x DNсво

3 - Муфа от PE100 PN16 на ел.заварка

4 - Уличен водопровод PE100RC 

PN10/16 от DN25 до DN63

Водовземната скоба се заварява върху 

работещ водопровод под налягане. Има 

вграден резец и уплътнителен O-пръстен, 

които позволяват без допълнително 

оборудване, пробиване на водовземен 

отвор в работещ водопровод под 

налягане!
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Водовземна скоба с гъвкав захват:

• Водовземане от уличен водопровод PE100RC с диаметри 

от DN63 до DN225

• Присъединяване на СВО с диаметри от DN25 до DN32

Водовземната скоба се заварява върху 

работещ водопровод под налягане. Има 

вграден резец и уплътнителен O-пръстен, 

които позволяват без допълнително 

оборудване, пробиване на водовземен 

отвор в работещ водопровод под 

налягане!
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Водовземна скоба с подложна част:

• Водовземане от уличен водопровод PE100RC с 

диаметри от DN63 до DN225

• Присъединяване на СВО с диаметри от DN40 до 

DN63

Водовземната скоба се заварява върху 

работещ водопровод под налягане. Има 

вграден резец и уплътнителен O-пръстен, 

които позволяват без допълнително 

оборудване, пробиване на водовземен 

отвор в работещ водопровод под 

налягане!
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Преход PE100/месинг с външна резба 

и муфа от PE100 на ел.заварка
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• QBox

• SBox Lite
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• Пълен набор от оборудване и инструменти
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GIS/PL2-4

WIS 4-32-08 

BS EN1555-3

BS EN12201-3

BS ISO 8085

BS ISO 4427

• Качествен контрол гарантиран от IIP, KIWA, BSI, DVGW, SAI Global! 
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