
CALPEX Alacsony Hőmérsékletű Rendszerek
Rugalmasan és hatékonyan a biztos jövőbe

ÚJ: CALPEX PLUS
22%-kal jobb hőszigetelés
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CALPEX alacsony hőmérsékletű rendszerek
Helyi központi- és távfűtés-rendszerekhez

Megbízható és kifinomult 
A CALPEX-clip borítások tökéletesen 
védik az elágazásokat a föld alatt.

Újdonság: CALPEX 140/202
80 m-es tekercsig, max. 70 000 kg/órás tömegárammal 
(1,6 MW 20°C-os ΔT-nél) 

Tömör csatlakozók egy meleg fogadtatáshoz
Csavarozható, préselhető és hegeszthető idomok a megbízható föld alatti és ház-
beli bekötésekhez

A CALPEX átvezethető a legnagyigényűbb műtárgyakon is.
Meglévő gáz-, víz- vagy elektromos vezeték vagy szennyvízcsatorna könnyedén
kikerülhető az akár 1000 m-es csőszakaszokkal.

CALPEX – a rugalmas alacsony hőmérsékletű rendszer megbízható fűtéshez és melegvíz-ellátáshoz: rugalmas, 

energiatakarékos, megbízható, gyors és hitelesített.

A CALPEX új, csúcsminőségű, hullámozott külső borítása szerelőbarát megoldásokat biztosít, és időtállóan védi a 

nagy hatékonyságú poliuretán kompozit hőszigetelő rendszert. A CALPEX megbízható és gyors megoldást nyújt a 

kompozitcsöves fűtésrendszer elkészüléséhez, hogy az évtizedekig energiatakarékosan működhessen: egy biztos 

befektetés a jövőbe.
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Rugalmasan a biztos jövőbe
5 erősség, amiket a CALPEX Alacsony Hőmérsékletű Rendszer egyesít

Rugalmas
Kis sugarú íven hajlítható alacsony erőbefektetéssel

Energiahatékony 
Csökkenti az energiaveszteségeket és a költségeket

Megbízható
Megbízhatóság minőségben és hosszú élettartamban

Gyors
Felgyorsítja az építkezést és a szerelést: idő- és pénzbeli megtakarítás

Professzionális
Szaktanácsadás és az innováció bizalmat teremt

A CALPEX átvezethető a legnagyigényűbb műtárgyakon is. 
Meglévő gáz-, víz- vagy elektromos vezeték vagy szennyvízcsatorna könnyedén 
kikerülhető az akár 1000 m-es csőszakaszokkal.

ÚJDONSÁG: 24%-kal nagyobb rugalmasság – 30%-kal kisebb hajlítási sugár
Az alacsony hajlítási sugarak megkönnyítik a csőfektetést.
Kis erőbefektetéssel és nagy rugalmassággal: a cső szűk kanyarban is befordítható. 
Így kisebb munkagödör is elegendő, ami csökkenti a költségeket, továbbá az üzem-
biztonság megnövelt.



4

Rugalmasan és energiatakarékosan
Hogy problémamentesen lehessen szűk íveken bekanyarodni, és az energiaveszteségek se forintosodjanak.

Rugalmas a csőfektetés, köszönhetően a kis hajlítási sugaraknak és az alacsony erőbefektetésnek.

Csúcsminőségű, kompozit-rendszerű hőszigetelő hab a legtartósabb lambdaértékekkel.

Erős hullámos borítás a védjegy
CALPEX – a szabadalmaztatott külső borítás 
nagy fokú rugalmasságot nyújt a 
csőfektetésnél, és megbízhatóan véd 
mechanikai behatások ellen.
A CALPEX kis hajlítási sugarakat tesz 
lehetővé, így kis erőbefektetéssel lehet szűken 
kanyarodó nyomvonalon vezetni.

Erős hullámos borítás a védjegy
A CALPEX kis hajlítási sugara a legkisebb te-
kercsben való szállítást teszi lehetővé, anélkül 
hogy gyűrődések keletkeznének az építkezésre 
érkezésig. Így lehet korlátozásmentesen, mi-
nimális nyomvonali feltételek mellett tervezni 
és kivitelezni a CALPEX-rendszereket, ami to-
vábbi megtakarításokat eredményez.

Kiváló energetikai tulajdonságok
Az igen alacsony hőveszteség teszi a CALPEX-
et az energiatakarékosság éllovasává 
 (λ50 0,0216 W/mK). A zártcellás, finom- 
pórusú, csúcsminőségű, magas nyomással 
végzett habosításnak köszönhetően hosszú 
távon megőrzi a minőségét. Ezeket a kitűnő 
energetikai tulajdonságait független vizsgáló 
laborok állapították meg. A CALPEX hasz-
nálatával csökkennek a fűtésköltségek, és 
fenntarthatóan emelkedik az energiahatéko-
nyság.
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Megbízhatóan és gyorsan
Hogy biztosan tarthatóak legyenek a számok és a határidők

Csúcsminőségű termékek hosszú élettartamú, megbízható megoldásokkal

Csökkennek a csőfektetési költségek, köszönhetően hosszú egyben legyártott csöveknek és a kompakt szerelvényeknek.

Elsőosztályú alkatrészek
Az oldhatatlan présidomok a megbízható 
kötést, a szerszám nélkül megmunkálható 
CALPEX-CLIP borítás pedig gyors és egyszerű 
utólagos szigetelést biztosít. Ezek visszavetik 
a csőfektetési ráfordításokat, és hosszú élet-
tartamot szavatolnak. Sok rövid csőszakasz 
lefektetése helyett nálunk a legyártható 
csőhosszoknak nincs felső határuk, így 
minimális a föld alatti toldások száma.

Tartós biztonság
CALPEX – csúcsminőségű, hosszútávon 
víztömör kompozit rendszer. Külső behatás mi-
atti vezetéksérülés esetén nem képződnek 
zárványok, amikben pangó víz gyűlhet össze, 
ami bekerülhet az épület vízellátásába.

Kevesebb földmunka
A kompozit csövek kis külső átmérőinek 
köszönhetően a CALPEX-rendszer kis 
munkagödrökbe fektethető. Ez a kis méret 
minimalizálja a földmunkákat, felgyorsítja az 
építkezést, és így költségbeli megtakarítást 
eredményez.
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Professzionális
Szaktanácsokkal, tapasztalattal és innovációval együtt

Csúcsminőségű termékek hosszú élettartamú, megbízható megoldásokkal

Egy erős piaci márka
A Brugg Pipesystems csapata magas 
minőségi igényességgel, innovatív ter-
mékekkel és sokéves tapasztalattal rendel-
kezik. Egyénileg és célorientáltan adunk 
szakmai tanácsokat. A belső 
minőségellenőrzésünk és a vonatkozó szab-
ványoknak megfelelő munkafolyamataink 
biztosítják a németországi és a svájci 
gyáraink legmagasabb minőségi színvo-
nalát.

A fejlesztő csapatunk folyamatosan ügyel a 
jövő kihívásaira. A nyert felismerések már ma 
is részei a termékmegoldásainknak, amik 
optimálisan illeszkednek az Ön specifikus 
igényeihez. A Brugg Pipesystems-szel Ön a 
biztonságot választja. Egyik erősségünk a 
magas szállítási rendelkezésre állás, 
köszönhetően a helyi raktárainknak.

További előnyök a megrendelőnél
• EN 15632-1 /-2 szabvány szerint gyártunk.
• A csöveink anyaga a jól bevált PEXa.
• Az LLD-PE borítás kiváló mechanikai

védelmet nyújt.
• Csavaros, préselt és hegesztett kötések

részei az alapválasztéknak.
• Nem szükségesek hőtágulási

kompenzátorok.
• Egyszerűen letekerhető, kifinomultan

készített tekercsek.
• Különleges vastagságú szigetelések kérésre

szállíthatók.
• Különleges idomok rövid határidővel

szállíthatók.
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A terméklista egy része
valamint a felhasználás: CALPEX és CALPEX PLUS

 

Termék felépítése

PEXa anyagú cső

PUR-hőszigetelés, ciklopentánnal habosítva

LLD-PE védő borítás

CALPEX-UNO

CALPEX-DUO

CALPEX-QUADRIGA

Üzemi paraméterek

Max. megengedett üzemi hőmérséklet: 95°C

Max. hőmérséklet huzamos üzemben: max. 80°C

Max. üzemi nyomás: 6/10 bar

Alkalmazási területek

Helyi fűtési és hűtési hálózat, ivóvízvezetékek, 

szennyvízcsatornák, ipari és uszodai technológiák 

csövezései

ÚJ: CALPEX PLUS
22%-kal jobbhőszigetelés

CALPEX-UNO ivóvízellátás     CALPEX-DUO ivóvízellátás

CALPEX-UNO fűtés     CALPEX-DUO fűtés
Típus

mm

  25/  76

  25/  91 PLUS

  32/  76

  32/  91 PLUS

  40/  91

  40/111 PLUS

  50/111

  50/126 PLUS

  63/126

  63/142 PLUS

  75/142

  75/162 PLUS

  90/162

  90/182 PLUS

110/162 

110/182

110/202 PLUS* 

125/182

125/202 PLUS*

140/202

160/250 

Hajlítási

sugár (m)

0.45

0.65   

0.50

0.70  

0.55

0.75   

0.60 

1.20  

1.00

0.85  

0.70

0.90

1.00

1.20

1.10

1.20

1.40 

1.30

1.50  

1.40

-

Szállítható

hossz (m)

max. 1000

max.   715

max. 1000

max.   715

max.   715

max.   450

max.   450

max.   291

max.   291

max.   260

max.   260

max.   149

max.   149

max.     86

max.   149

max.     86

max.     80

max.     86

max.     80

max.     80

12 (bars)

Hajlítási

sugár (m)

0.55

0.75  

0.60

1.20  

1.00

0.85  

1.10

1.30  

1.20

1.40  

Szállítható

hossz (m)

max. 715

max. 450

max. 450

max. 291

max. 291

max. 260

max. 149

max.   86

max.   86

max.   80

Típus

mm

  22/  76

  28/  76

  32/  76

  40/  91 

  50/111

  63/126

Bending

radius (m)

0.45

0.50  

0.50

0.55

0.60

1.00

Szállítható

hossz (m)

max. 1000

max. 1000

max. 1000

max.   715

max.   450

max.   291

Típus

mm

28+22/  91

32+22/111

40+28/126 

50+32/126

Hajlítási

sugár (m)

0.55

0.60  

1.00

1.00

Szállítható

hossz (m)

max. 715

max. 450

max. 291

max. 291

CALPEX-QUADRIGA fűtés/ivóvízellátás 
Típus

mm

 25+25+28+22/142

 32+32+28+22/142

 32+32+32+22/142

 40+40+40+28/162 

Hajlítási

sugár (m)

0.70

0.70  

0.70

1.10

Szállítható

hossz (m)

max. 180

max. 180

max. 180

max. 105

Típus

mm

25+25/  91

25+25/111 PLUS

32+32/111

32+32/126 PLUS

40+40/126

40+40/142 PLUS

50+50/162

50+50/182 PLUS

63+63/182

63+63/202 PLUS*

  NÁ       Coll

 mm     ”

  16    5⁄8

  20    3⁄4

  25    1

  32    1¼ 

  40    1½

  50    2

  NÁ 

  mm

  20+20+20+16

  25+25+20+16

  25+25+25+16

  32+32+32+20 

NÁ      Coll 
mm       ”

  20      ¾  

  25 1 

  32 1¼

 40 1½

  50 2

  65  2½

  80 3

100 4

125 5

125 5

150 6

NÁ       Coll

mm     ”

20+16    3⁄4+ 5⁄8

25+16    1+ 5⁄8

32+20 11⁄4+ 3⁄4        

40+25    11⁄2+1  

  Coll 

   ”

  3⁄4+3⁄4+3⁄4+5⁄8

  1+1+3⁄4+5⁄8

  1+1+1+5⁄8

  1⁄4+11⁄4+11⁄4+3⁄4 

*Kérésre rendelhető



Csőrendszerekkel a jövőért
Fűtésrendszerek – Ipar – Benzinkutak – Rendszercsomagok

Az Ön partnere a csőrendszerekhez
Ha Önnek folyadékszállításra szükséges haté-
kony megoldást találnia, mi vagyunk az Ön 
partnerei. A projektmérnökeinknek, a fejlesz-
tési részlegünknek, a saját gyáregységünknek 
és a professzionális szerelő csapatunknak 
köszönhetően készek vagyunk megbízhatóan 
és szakértelemmel művezetni az Ön projektjeit  
– fűtés- és hűtésrendszerek, benzinkutak,
ipari és különleges alkalmazások terén.

Nemzetközi hálózat
A világszerte tevékeny partneri hálózatunk he-
lyben mindig elérhető. Több mint 34 partne-
rünk 20 különböző országban gondoskodik az 
Ön kívánalmairól. 

Magyarországi képviselő: 
GYUR'MA Kft 
H-2045 Törökbálint 
TT Ipartelep
tel.: +36 1 371 3000
tel: +36 20 381 3000 
posta@gyurma.hu

www.gyurma.hu   www.brugg.hu

Brugg Rohrsystem AG

Industriestrasse 39

CH-5314 Kleindöttingen

phone +41 (0)56 268 78 78

fax  +41 (0)56 268 78 79

pipesystems@brugg.com

www.pipesystems.com

Megrendelőspecifikus megoldások
A Brugg teljeskörűen kínál szimpla és dupla 
falú, valamint hőszigetelt csőrendszereket. Ez 
a know-how teszi lehetővé, hogy projektren-
delésekre különleges termékeket gyártsunk.

Hívjon minket!
Mérnökeink szívesen szolgálnak Önnek szak-
tanácsokkal, és megtalálják az optimális me-
goldást..
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