Uszczelnienia
przepustów typu Easy fit
z elastycznym kołnierzem uszczelniajàcym i redukcjami

Uszczelnienia Easy fit i elastyczne kołnierze uszczelniajàce sà najbardziej wygodnym i pewnym sposobem, aby uzyskaç
niezawodne i szczelne przejÊcie rur przez Êcian´ studzienki. ˚adne dodatkowe otwory nie muszà byç wiercone poza
otworem rury. Rury mogà wejÊç do studzienki nawet pod kàtem 12 stopni dzi´ki elastycznemu kołnierzowi uszczelniajàcemu.
Kołnierze wykonane sà z wysokiej jakoÊci kopolimeru Protex, który łàczy wysokà elastycznoÊç z doskonałà odpornoÊcià na paliwa
i wody gruntowe.

Zalety

Szczegóły techniczne

• Instalacja jednoosobowa

•U
 szczelnienia nylonowe wzmocnione włóknem szklanym
z elastycznym kołnierzem uszczelniajàcym

• Jeden pojedynczy otwór do wiercenia
• Monta˝ w Êcianach studni z betonu, stali, PE i GRP
•K
 ołnierze do uszczelniania wszystkich marek i Êrednic rur,
w tym faliste rury osłonowe.
•K
 ompatybilny ze wszystkimi rodzajami paliw, mieszankami
etanolu do E85 i biodiesla

•T
 rzy rozmiary uszczelnieƒ i nakładek dostosowane
do zewn´trznej Êrednicy rur
•K
 ompatybilny ze wszystkimi rodzajami paliw,
w tym z etanolem E85 i biodieslem

• Mo˝liwe dwustronne uszczelnienie przepustów rur
• Kàt wejÊcia rur do 12 stopni
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Uszczelnienia sà przeznaczone do wszystkich marek i rozmiarów rur
Uszczelnienie rurowe Easy Fit wymagajà wywiercenia tylko jednego
otworu w Êcianie studzienki, bez koniecznoÊci wiercenia otworów na Êruby.
Ka˝da obudowa Easy Fit jest wyposa˝ona w zatrzaskowà (na kołnierzu
korpusu) uszczelk´ Protex. Zainstalowana na zewnàtrz obudowa
skr´cana jest nakr´tkami szeÊciokàtnymi.
Aby ułatwiç instalacj´ przez jednego pracownika, obudowy sà
wyposa˝one w kołki ustalajàce.
Dwie cz´Êci obudowy sà razem skr´cone za pomocà Êrub, dokr´conych
od wewnàtrz do maks. 0,7 kgm za pomocà klucza imbusowego.

Easy Fit: wymiary i elementy
TEF0035

Korpus „Easy Fit”, mały
Do rur o Êrednicy zewn´trznej do 40 mm
2x małe obudowy

max 40 mm

2x płaskie uszczelki
3 x nierdzewne Êruby imbusowe + osadzone nakr´tki

4 7/8”
TEF0055

123 mm

Korpus „Easy Fit”, Êredni

Do rur o Êrednicy od 50 do 90 mm
lub rura osłonowa o Êrednicy zewn´trznej do 117 mm

max 90 mm

2x Êrednie obudowy
2x płaskie uszczelki
4x nierdzewne Êruby imbusowe + osadzone nakr´tki

7”
178 mm

TEF0075

Korpus „Easy Fit”, du˝y

Do rur o Êrednicy od 90 do 125 mm
lub rura osłonowa do 145 mm Êrednicy zewn´trznej
2x du˝e obudowy

max 125 mm

2x płaskie uszczelki
5x nierdzewne Êruby imbusowe + osadzone nakr´tki

9”
228 mm

Narz´dzia: Piła do otworów i klucz imbusowy
Narz´dzia do

Kod

TEF0035

HS3125

Opis
Piła do otworów 3 1/8” - 80 mm

TEF0055

HS5018

Piła do otworów 5 1/8” - 130 mm

TEF0075

HS6058

Piła do otworów 6 5/8” - 168 mm

Âruby

ACB034

Klucz imbusowy 3/16, z ràczkà
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Elastyczne kołnierze uszczelniajàce ProTex
Obudowa TEF0035 do rur o małych Êrednicach „Easy Fit”
TRP3522

Do rur ze Êrednicà zew. 22 mm = TRP3535 + redukcja TRI3522

TRP3525

Do rur ze Êrednicà zew. 25 mm = TRP3535 + redukcja TRI3525

TRP3532

Do rur ze Êrednicà zew. 32 mm = TRP3540 + redukcja TRI4032

TRP3535

Do rur ze Êrednicà zew. 35 mm

TRP3540

Do rur ze Êrednicà zew. 40 mm

TRPC35

ZaÊlepka do zaÊlepienia przepustu TEF0035

TRP5550

Do rur ze Êrednicà zew. 50 mm

TRP5563

TRP5563 Do rur ze Êrednicà zew. 63 mm

TRP5575

TRP5575 Do rur ze Êrednicà zew. 75 mm

Obudowa TEF0055 do rur o Êrednich Êrednicach „Easy Fit”

TR5584

Do rury osłonowej ze Êrednicà zew. 90 mm i TD390x
lub CE390x redukcja do rur / kabli

TRP5590

Do rur ze Êrednicà zew. 90 mm

TRPD90

PierÊcieƒ uszczelniajàcy do rury osłonowej SP3501 3,5”

TRP5596(A)

Do rur TD390x lub uszczelnieƒ kablowych CE390x.
TRP5596A = z zaworem kontrolnym

TRP55117(S)

Do rury osłonowej SP4501 4.5 ”, nylonowe zaciski.
_S = zaciski ze stali nierdzewnej

TRPD117

PierÊcieƒ uszczelniajàcy do rury osłonowej 4,5 ”(SP4501)

TRPC55

ZaÊlepka do zaÊlepienia przepustu TEF0055

Obudowa TEF0075 do rur o du˝ych Êrednicach „Easy Fit”
TRP7590
TRP75110(A)
TRP75125
TRP75145(S)

Do rur ze Êrednicà zew. 90 mm
Do rur ze Êrednicà zew. 110 mm lub przejÊciówki TD490x.
TRP55110A = z zaworem kontrolnym
Do rur ze Êrednicà zew. 125 mm
Do 6” rury osłonowej (SP6001), zaciski nylonowe.
_S = zaciski ze stali nierdzewnej

TRPD145

PierÊcieƒ uszczelniajàcy rury osłonowej 6 ”(SP6001)

TRPC75

ZaÊlepka do zaÊlepienia przepustuTEF0075

Redukcje do rurociàgów Fogs i kabli elektrycznych
Redukcja

Rury FOGS

Wkładki

Redukcja

Redukcja

Materiał, rozmiar przewodu lub gwint dławika kablowego

TD3900

1” + 2 x 3/4”

CS1050
CS0575

1” do 1/2”
3/4” do 1/2”

CE3900

NBR, 6 x 14 + 5 x 19 mm

TD3902

1 x 1 1/4” + 2 x 3/4”

CS0575

3/4” do 1/2”

CE3901.50

Alu, 5 x M20

TD4900

4 x 1”

CS1075

1” do 3/4”

CE3901.52

Alu, 3 x M20 + 2 x M25

TD4902

3 x 1 1/4”

CS1210
CS1275

dla 1 1/4” do 1”
1 1/4” do 3/4”

Mogà byç dost´pne redukcje do innych rodzajów rur.
Skontaktuj si´ z nami, aby uzyskaç wi´cej informacji.
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Opis produktu
Funkcje uszczelnieƒ przepustów:

WłaÊciwoÊci elastycznych kołnierzy uszczelniajàcych:

Aby zapobiec wyciekaniu przechowywanych płynów ze
studzienki zbiornika lub przedostawanie si´ wody gruntowej,
powinny zostaç u˝yte profesjonalne i szczelne uszczelnienia
przepustów. Uszczelnienia rur składajà si´ z dwóch cz´Êci:

• Elastyczne kołnierze mogà uszczelniaç wszystkie rodzaje rur
(PE, stal, faliste rury osłonowe) i Êrednice rur powszechnie
stosowane podczas budowy stacji paliw.

• Korpus zainstalowany w Êcianie studzienki zbiornika.
• Elastyczny kołnierz uszczelniajàcy do uszczelnienia rury
wejÊciowej, standardowo zainstalowany na wewn´trznej
kraw´dzi korpusu, a jeÊli wymagane jest podwójne
uszczelnienie, druga nakładka jest zainstalowana na
zewn´trznej kraw´dzi przepustu.

WłaÊciwoÊci korpusu przepustu:
• Wyprodukowano z materiału Zytel, zapewniajàcy
wytrzymałoÊç mechanicznà, oraz kompatybilnoÊç
ze wszystkimi paliwami, etanolem, oraz mieszankami
do E85 i biodiesla.
• Mo˝e byç instalowany w studzienkach ze Êciankami
wykonanymi z PE, GRP, stali lub betonu, niezale˝nie
od gruboÊci Êcianki studni.

• Wyprodukowane z kopolimeru ProTex, który zapewnia:
- Długoterminowà elastycznoÊç i integralnoÊç mechanicznà.
- KompatybilnoÊç ze wszystkimi paliwami, mieszankami
etanolu do E85 po biodiesel.
- OdpornoÊç na promienie UV i ozon.
• Materiał jest zatwierdzony przez (Listing UL).
• kołnierz zapewnia wystarczajàcà elastycznoÊç dla kàta
wejÊcia rur do 12 stopni.
• Zaciski ze stali nierdzewnej sà stosowane do elastycznych
kołnierzy uszczelniajàcych zainstalowanych wewnàtrz
studzienki zbiornika.
• Zaciski nylonowe mogà byç stosowane do nakładek
montowanych na zewnàtrz studzienek.
• Dost´pny z zaworem kontrolnym, jeÊli jest wymagany
do systemu paliwowych rur dwÊciennych.

• Wymaga tylko jednego otworu do wywiercenia w Êcianie
studzienki, nie sà potrzebne otwory na Êruby mocujàce.
• Wyposa˝ony w du˝e wewn´trzne i zewn´trzne nakładki
uszczelniajàce z kopolimeru Protex.
• Zapewnia wewn´trzny i zewn´trzny korpus w przypadku
kiedy wymagane jest podwójne uszczelnienie rury.
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• Składanie korpusu przepustu odbywa si´ od wewnàtrz
komory, ze Êrubami i nakr´tkami ze stali nierdzewnej.
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