
Продукти от неръждаема стомана за инсталации в :

– Резервоари за питейна вода
– Шахтови конструкции
– Пречиствателни станции за отпадъчни води
– Депа
– Метан-танкове

Стандартни части за тръбопроводи
Комплексната тръбна система



➤➤➤ Нашата продуктова гама
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a NR 1 Фитинги и удължители фиксирани
NR 2 Фитинги и удължители подвижни(без скица)

b NR 3 Компенсатор – дълго изпълнение
NR 4 Компенсатор – късо изпълнение (без скица)

c NR 5 - 13 Профилни части:
F-, FF-, FFR-, T-образни части (виж скица),
TT-, Q-, FFK-, N- и X-образни части

d NR 14 Тръбна конзола (виж скица)
NR 15 Тръбна подпора (без скица)
NR 16 Тръбно окачване (без скица)

e NR 17 Фланцова цедка (филтър)
f NR 18 Входна дюза
g NR 19 Преливен трихтер
h NR 20 Захранваща тръба стояща

NR 21 Захранваща, отвеждаща тръба лежаща(без
скица) вижте проспект Хигиена PG 8

i NR 22 Отвеждаща турбина
с отточна тръба (виж скица)
с отточно коляно (без скица)
NR 23 - 24
Тръбен шарнир подвижен и неподвижен
NR 25 Електролитна сепарация
вижте проспект Хигиена PG 8



➤➤➤ Стандарти от неръждаема стомана
Къде дебнат опасности
Ръждясалите тръбопроводи поради изтъркване и
миграция(освобождаване на микроелементи)отдават
значителен обем частици в транспортираната среда.
Металната повърхност става грапава, напукана и не-
хомогенна, т.е. идеална среда за бактерии и гъбички.
Особено при питейната вода налице са рискове от
повлияване на вкуса до токсичност. Снимката показва
тръби от нормална стомана, които след кратко
съхранение вече са със сериозни щети от корозия.
Абсолютно недопустимо за приложение в областта на
питейната вода!

Сигурната алтернатива :
Неръждаемата стомана с подходящата за този
материал обработка се отличава с голяма износо-
устойчивост – дори при високи налягания,
температури и силна абразия.
➤ хигиенична
➤ оптимални съотношения на протичане

➤➤➤ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - професионално обработена

➤ извънредно устойчива на корозия
➤ десетилетия без нужда от поддръжка
➤ максимална наличност и безаварийна работа
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PG 4 Стандартни части за тръбопроводи

Нашите стандартни части за тръбопроводи
изпълняват всички изисквания :
➤ фитинги и удължители създават място за монтаж
➤ оптимални съотношения на протичане
➤ минимални монтажни разходи
➤ с умерени цени и дълъг живот - продуктите от

неръждаема стовмана спестяват скъпо струващи
санирания

➤ компенсатори поемат монтажен и строителен
толеранс

Продуктите от неръждаема стомана на ХУБЕР са най-
доброто решение за областите водоснабдяване и
канализация в бита и в промишлеността. Затова и
Вие изберете материала, който задоволява и най-
високите изизсквания :
➤ ненадмината дълготрайност
➤ абсолютна защита от корозия посредством

байцване в пълна баня и пасивиране
➤ сигурност при планирането и ценови предимства

чрез стандартни продукти
➤ безопасност за човек и околна среда чрез

хигиенични условия на най-високо ниво

Прегледна тръбопроводна мрежа


