CALPEX alacsony hőmérsékletű rendszerek
Rugalmasan és hatékonyan a biztos jövőbe

NEU!

CALPEX alacsony hőmérsékletű rendszerek
Helyi központi- és távfűtés-rendszerekhez

CALPEX – a rugalmas alacsony hőmérsékletű rendszer megbízható fűtéshez és melegvíz-ellátáshoz:
rugalmas, energiatakarékos, megbízható, gyors és professzionális.
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.

CALPEX 75+75/202
80 m-es tekercsig, max. 70 000 kg/órás
tömegárammal (1,6 MW 20°C-os ΔT-nél)

Új! 2. generációs CPX-Clip burkolatok
Tovább javítottuk a már bevált terméket

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

A CALPEX-Clip burkolatok tökéletesen védik
a a földbe fektetett elágazásokat és
csatlakozókat.
A tovább javított tömítőgyűrűk lehetővé
teszik, hogy a CALPEX csövek akár 20 fokos
szögben csatlakozzanak, ezzel könnyítve
az elhelyezést.

beste
A CALPEX elvezethető a legbonyolultabb
útvonalon is. Bármilyen meglévő közművezeték
kikerülhető, akár 1000 m-es tekerccsel is.
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Rugalmasan a biztos jövőbe
A Calpex alacsonyhőmérsékletű rendszer 5 erőssége

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

25%-kal nagyobb rugalmasság - akár 30%-kal kisebb hajlítási sugár
A kisebb hajlítási sugár megkönnyíti a csőfektetést.
Kisebb erőbefektetéssel és a nagy rugalmassággal az árok szűk
íveiben is el lehet vezetni a csövek. Csökkennek a költségek, és
növekszik a rendszer üzembiztonsága.

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

ÚJ!

CALPEX PUR-KING

λ50 0.0199 W/mK

Rugalmas a csőfektetés, köszönhetően a kis hajlítási sugaraknak és az alacsony erőbefektetésnek.
Csúcsminőségű, kompozit-rendszerű hőszigetelő hab a legtartósabb lambdaértékekkel.

Kiváló energetikai tulajdonságok

Jellegzetes hullámosság a védjegy

Rugalmasság az építkezésen

A CALPEX PUR-KING forradalmian új
hőszigetelő habja elérte a világszerte
legalacsonyabb lambda értéket: 0.0199 W/
mK.
A finom pórusú és zártcellás PUR-KING
nagynyomású hab minimálisra csökkenti a
hővezető képességet és a legnagyobb
energiahatékonyságot biztosítja. A CALPEX
kiváló energetikai tulajdonságait független
anyagvizsgáló laboratóriumok igazolják. A
CALPEX PUR-KING használata csökkenti a
fűtési költségeket és fenntarthatóan emeli
az energiahatékonyságot.

A CALPEX szabadalmaztatott külső
köpenye a hullámos kontúrjával a
legrugalmasabb elhelyezést teszi lehetővé,
és véd a mechanikai behatások ellen.
Calpex-szel szűk hajlítási sugarak
valósíthatók meg és a csövet csekély
erőfelhasználással lehet az árok szűk
kanyaraiban elvezetni.

A CALPEX szűk hajlítási sugara lehetővé
teszi, hogy a ráncképződés nélküli
legkisebb tekercsben szállítsuk ki az
építkezésre. Végteleníthető csővezetékeket
szállítunk és csökkentjük a föld alatti
kötések számát. Így a CALPEX minden
elhelyezési körülmények között, minimális
tervezéssel korlátozás nélkül
felhasználható és így további költségek
takaríthatók meg vele.
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Megbízhatóan és gyorsan
Hogy a határidők biztonságosan és idegeskedés nélkül tarthatók legyenek

NEU!
Eintrittswinkel
bis 20°

Lorem ipsum
dolor sit amet,

Hosszú élettartamú, megbízható termékmegoldásokat szállítunk a legmagasabb minőségben.
A hosszú szállítási méretek és a fejlett szerelési technológia csökkentik a csőfektetési ráfordításokat.

Elsőosztályú alkatrészek

Tartós biztonság

Kevesebb földmunka

Az oldhatatlan présidomok a megbízható
kötést, a szerszám nélkül
megmunkálható CALPEX-CLIP borítás
pedig gyors és egyszerű utólagos
szigetelést biztosít.

CALPEX – csúcsminőségű, hosszútávon
víztömör kompozit rendszer. Külső behatás
miatti
vezetéksérülés esetén nem képződnek
üregek, melyekben a felgyülemlett víz az
épületbe folyhatna.

A kompozit csövek kis külső átmérőinek
köszönhetően a CALPEX-rendszer szűk
munkagödrökbe fektethető. Ez a kis méret
csökkenti a földmunkákat, gyorsítja az
építkezést, és így költségbeli
megtakarítást
eredményez.

ÚJDONSÁG!
CPX-Clip burkolatoknál, ø 76 – 126 mm

• könnyebben szerelhető
• nagyobb belépési szög, akár 20°
• szerszámmentes
• tömörség 0,3 bar-ig bevizsgálva
univerzális szigetelő anyagok használata
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Professzionális
Szaktanácsokkal, tapasztalattal és innovációval együtt

Innováció, sokéves tapasztalat, valamint az igényeknek megfelelő, egyedi szaktanácsadás.

További előnyök a megrendelőnél

Egy erős piaci márka
A Brugg Pipesystems csapata magas
minőségi igényességgel, innovatív termékekkel 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.

• EN 15632-1 /-2 szabvány szerint gyártunk.
• A csöveink anyaga a jól bevált PEXa.
• Az LLD-PE borítás kiváló mechanikai védelmet nyújt.
• 		
•
• Egyszerűen letekerhető,
kifinomultan készített tekercsek.

• Különleges vastagságú szigetelések
kérésre szállíthatók.

• Különleges idomok rövid határidővel szállíthatók.
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Széles választék
Az Ön munkájához is - CALPEX és CALPEX PLUS

CALPEX-DUO fűtés

CALPEX-UNO fűtés
Typ
CALPEX-UNO

DN

mm
25/ 76

20

Zoll

Min. hajl.

Max. tek.

Typ

Min. hajl.

Max. tek.

”

sugár (m)

hossz (m)

mm

sugár (m)

hossz (m)

¾

0.45

1000*

25+25/ 91

0.55

715*

0.65

715*

25+25/111 PLUS

0.75

450*

0.50

1000*

32+32/111

0.60

450*

0.70

715*

32+32/126 PLUS

1.20

291*

0.55

715*

40+40/126

1.00

291*

0.75

450*

40+40/142 PLUS

0.85

260*

0.60

450*

50+50/162

1.10

149

1.20

291*

50+50/182 PLUS

1.30

86

1.00

291*

63+63/182

1.20

86

0.85

260*

63+63/202 PLUS

1.40

80**

0.70

260

75+75/202

1.40

80**

0.90

149

1.00

149

25/ 91 PLUS
32/ 76

25

1

32/ 91 PLUS
40/ 91

32

1¼

40/111 PLUS
50/111

40

1½

50

2

50/126 PLUS
CALPEX-DUO

63/126
63/142 PLUS
75/142

65

2½

75/162 PLUS
90/162

80

3

100

4

90/182 PLUS
110/162
110/182
110/202 PLUS
CALPEX-QUADRIGA

1.20

86

1.10

149

1.20

86

1.40

80**

1.30

86

1.50

80**

ÚJ!
* CALPEX PUR-KING 0.0199 W/mK λ50 - val
egyéb méretek 2018 őszétől szállíthatók

125

5

140/202

125

5

1.40

160/250		

150
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-

12 (szálban)

Max. tek.

Typ

125/182
125/202 PLUS

80
**ajánlatkérésre
CALPEX-DUO szaniter

CALPEX-UNO szaniter

Zoll

Min. hajl.

Max. tek.

mm

”

sugár (m)

hossz (m)

28+22/ 91 20+16

3

⁄ 4+ 5⁄ 8

0.55

715

1000

32+22/111 25+16

1+ 5⁄8

0.60

450

0.50

1000

40+28/126 32+20

11⁄4+ 3⁄4 1.00

291

1¼

0.55

715

50+32/126 40+25

1 ⁄2+1

1.00

291

40

1½

0.60

450

50

2

1.00

291

DN

Zoll

Min. hajl.

”

sugár (m)

hossz (m)

22/ 76

16

5

⁄8

0.45

1000

28/ 76

20

3

⁄4

0.50

Üzemi paraméterek

32/ 76

25

1

Max. megengedett üzemi hőmérséklet: 95°C

40/ 91

32

Max. hőmérséklet huzamos üzemben: max. 80°C

50/111

Max. üzemi nyomás: 6/10 bar

63/126

Typ
mm

Termék felépítése

		

PEXa haszoncső

Typ

PUR szigetelés

mm

LLD-PE védőköpeny
Felhasználási területek
Helyi fűtési hálózatok, ivóvíz, szennyvíz és
hűtési vezetékek, ipari- és uszodatechnika

DN

1

DN

Zoll

Min.

Max.

”

hajl. sugár (m)

tek. hossz (m)

25+25+28+22/142

20+20+20+16

3

⁄ 4+ 3⁄ 4+ 3⁄ 4+ 5⁄ 8

0.70

180

32+32+28+22/142

25+25+20+16

1+1+3⁄4+5⁄8

0.70

180

32+32+32+22/142

25+25+25+16

1+1+1+5⁄8

0.70

180

40+40+40+28/162

32+32+32+20

1

⁄4+11⁄4+11⁄4+3⁄4

1.10

105

További méretek ajánlatkérésre
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Csőrendszerek a jövő számára
Távhő - Ipar - Benzinkutak - Rendszercsomagok

Csőrendszerek esetén mi vagyunk az Ön
partnere
Mi vagyunk az Ön partnere, ha folyadékok
továbbításához kell hatékony megoldást
találni. Projektmérnökeinknek, fejlesztési
részlegünknek, a saját gyáregységünknek
és professzionális szerelő csapatunknak
köszönhetően képesek vagyunk
megbízhatóan és szakértelemmel
végigkísérni az Ön projektjeit – távhő- és
hűtésrendszerek, benzinkutak, ipari és
különleges alkalmazások terén,

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
GYUR'MA Kft
2045 Törökbálint,
TT Ipartelep
tel.: +36 1 371 3000,
+36 20 381 3000
posta@gyurma.hu
www.gyurma.hu
www.brugg.hu
A company of the BRUGG Group

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

Vevőre szabott megoldások
A Brugg teljeskörűen kínál szimpla és
dupla falú, valamint hőszigetelt
vezetékrendszereket. Ez a know-how teszi
lehetővé, hogy projektrendelésekre
egyedi termékeket gyártsunk.

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

