AFLEX CEVI ZA ZAŠČITO

SI

AFLEX CEVI ZA ZAŠČITO
UPORABA IN OPIS

PREDNOSTI:

Kabelska kanalizacija AFLEX z dvojno steno je izdelana iz
polietilena visoke gostote, namenjena je zaščiti kablov,
cevi itd. v naslednjih aplikacijah:

•
•

•
•
•
•
•
•

elektro distribucija: visoki in nizko napetostni vodi,
telekomunikacije: optični kabli, TV-multimedijske
linije,
cestna signalizacija,
železniški sistemi,
zaščita vodovodnih in drugih cevi,
cestni prepusti ...

Sestavljena je iz dveh tubolarnih elementov, medsebojno
koekstrudiranih, zunanjega narebrenega (zaradi večje
odpornosti na površinski pritisk, ekstremne lahkosti
in fleksibilnosti) in notranjega gladkega (za čim lažjo
vpeljavo kablov).
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•
•
•
•
•
•

Odpornost na kemikalije.
Ni potrebna posebna priprava jarkov za
polaganje cevi.
Fleksibilnost cevi omogoča enostavno polaganje
na vseh terenih in konfiguracijah.
Omogoča enostavno izogibanje oviram tudi
brez uporabe lokov in podobnih pripomočkov.
Absorbira vdrtine povzročene od kamnov
in drugih udarcev, brez posebne škode za
uporabnost.
Primerna je za vgradnjo v mokre, vlažne, in
agresivne terene.
Lahkost cevi olajša skladiščenje, transport in
instalacijo.
Za spoj dveh cevi se uporablja enostavna spojka.

KARAKTERISTIKE
•

•
•
•
•
•

Cevi se izdelujejo v različnih standardnih barvah:
rdeča - energetika,

rumena - telekomunikacije,

zelena - optika,

črna z vzdolžnimi rdečimi
črtami - energetika,

modra - vodovod,

črna ali črna z vzdolžnimi črtami
za označitev namembnosti.

Možnost različnega obarvanja cevi (za predhodno dogovorjene količine).
Cevi AFLEX se izdelujejo v standardnih dolžinah v kolutih po 50 m z žico za uvlek (od Ø 40 do 110 mm) ali v
palicah po 6 m (Ø 110 mm), kompletiranih z eno spojko za spajanje.
Cevi AFLEX z dvojno steno so izdelane po standardu SIST EN ISO 61386-24. Odpornost na udar je do -25 °C.
Material cevi je obstojen v temperaturnem območju od -50 °C do +90 °C brez spremembe osnovnih značilnosti.
Električna izolacijska odpornost je večja od 100 MΩ.
Električna upornost je večja od 800 kV/cm.

TABELA 1
Zunanji nazivni premer cevi

Notranji deklarirani premer cevi
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40

33

Kolut (50 m)

50

40

Kolut (50 m)

63

52

Kolut (50 m)

75

61

Kolut (50 m)

90

77

Kolut (50 m)

110

92

Kolut (50 m) / Palice (6 m)

Notranji premer cevi di se določi po SIST EN ISO 3126.
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Vrsta pakiranja

ZASUTJE IZKOPA
Zasutje izkopa je zelo pomembna operacija pri izvedbi kabelske kanalizacije, izvedeno mora biti, kot prikazuje
skica, kar kanalizaciji omogoča, da se odzove na deformacije terena. Prva plast je izvedena z ustreznim zasipnim
materialom, tako da objame cev.
4 plast - plast vegetalne zemlje

3 plast - drugo polnjenje

2 plast - prvo polnjenje

Vaš prodajalec:

APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenia
T: +386 (0)3 713 24 50 | F: +386 (0)3 713 24 54
www.aplast.si | info@aplast.si

JANUAR 2017 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in vsebinskih ter tehničnih sprememb. Skice in slike so simbolične.

1 plast - prvo zasutje okoli cevi

