CALPEX Nizkotemperaturna cev
Fleksibilno proti varni prihodnosti
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CALPEX Nizkotemperaturna cev
Za lokalne in daljinske sisteme ogrevanja

CALPEX – fleksibilna plastična nizkotemperaturna cev za zanesljivo oskrbo z sanitarno vodo in toploto:
fleksibilna, energetsko učinkovita, zanesljiva, hitra in kompetentna.
CALPEX-ov nov, visoko kakovosten, izrazito valovit zunanji plašč olajšuje polaganje in trajno ščiti visoko
kakovosten poliuretanski kompozitni sistem. CALPEX omogoča zanesljiv in hiter dostop do kombiniranih
ogrevalnih sistemov in je energetsko učinkovit sistem, ki traja več desetletij, kar je naložba v varno prihodnost.

Novo: CALPEX 75+75/202
Do 80 metrov na kolut, z pretokom do
13.500 kg/h (470 kW pri TΔ 20°C)

Zanesljiv in prefinjen
CALPEX "clip shells" zagotavljajo
popolno zaščito za odcepe in
priključke pod zemljo.
Neprepustni priključki za sprejem toplote
Vijačni in press priključki ter varilne spojke, za
zanesljive povezave pod zemljo in znotraj stavbe.
CALPEX omogoča,
Vsem obstoječim vodom
z odseki dolžin do 1000
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Fleksibilen način za varno prihodnost
Pet prednosti združene v CALPEX nizkotemperaturni cevi

Fleksibilnost
Omogočeni majhni radiji upogibanja z nizko silo napora

Energetska učinkovitost
Zmanjšanje izgub energije in zmanjšanje stroškov

Zanesljivost
Zanesljivost se odraža v kakovosti in trajnosti

Hitrost
Pospešena gradnja in montaža bosta prihranili čas in denar

Profesionalnost
Sprejemamo predloge, uvajamo inovacije in držimo svoje obljube

Novo: 24% boljša fleksibilnost – 30% manjši radiji upogibanja
Manjši radiji upogibanja omogočajo lažje polaganje
Z majhno silo napora in visoko fleksibilnostjo, je cev lahko speljana skozi
jarek, tudi tam kjer so ostri zavoji. Stroški se zmanjšajo in poveča se zanesljivost delovanja sistema.

da ga nič ne more zmotiti
za plin, vodo, elektriko ali kanalizacijo se lahko enostavno izognemo,

metrov.
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Fleksibilnost in energetska učinkovitost
Tako da lahko ustvarite manjše radije upogibanja brez težav, medtem ko so drage izgube energije na minimumu

Fleksibilno polaganje, zahvaljujoč majhnem radiju upogibanja in nizki sili napora.
Visoko kakovostna izolacijska pena v kombinaciji z najboljšo dolgoročno lambda vrednostjo v sestavljenem sistemu.

Profilirano žljebanje kot zaščitni znak

Fleksibilnost na gradbišču

Odlične energetske lastnosti

CALPEX - s svojim valovitim obrisom in

Izboljšana fleksibilnost cevi CALPEX nam

Zelo nizke toplotne izgube (λ50 0.0216 W/mK)

patentiranim zunanjim plaščem zagotavlja

omogoča proizvodnjo koluta z manjšim

naredijo CALPEX za vodilnega v smislu varče-

zelo visoko stopnjo fleksibilnosti pri pola-

notranjim premerom - tako da lahko doba-

vanja z energijo. Zahvaljujoč visoki kakovosti

ganju in zanesljivo ščiti pred mehanskimi

vimo še večje dolžine. Tako se CALPEX

drobnih por zaprtih celic pri visokotlačnem pen-

vplivi. Z CALPEX-om lahko dosežemo majh-

lahko spopada z vsemi pogoji na trasi brez

jenju, se kvaliteta ohrani dolgoročno. Te izjem-

ne radije upogibanja in usmerjanje cevi oko-

omejitev in z minimalnimi stroški projekti-

ne energetske lastnosti so potrjene z testiranji

li ostrih zavojev na trasi, z nizko silo napora.

ranja, prinaša dodatne prihranke.

neodvisnih institucij. Z uporabo CALPEX cevi
se zmanjšajo stroški ogrevanja in poveča se
energetska učinkovitost na trajnosten način.
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Zanesljivost in hitrost
Tako da se lahko zanesete in izpolnite plan brez stresa

Vrhunska kakovost proizvodov za zanesljive rešitve z dolgo življenjsko dobo.
Manjši stroški polaganja zaradi daljših dolžin kolutov in prefinjene tehnologije vgradnje.

Prvovrstni pribor

Trajna varnost

Manjši izkopi

Ne-odstranljivi "press" priključki za zanes-

CALPEX, kompozitni sistem vrhunske

Zahvaljujoč manjšem zunanjem premeru

ljivo spajanje in CALPEX "clip shells", ki

kakovosti, je vzdolžno vodoneprepusten.

vezane cevi, se CALPEX cevi lahko pola-

se lahko uporabljajo brez uporabe orodja za

Če je cev poškodovana zaradi zunanjih vpli-

gajo v ozke jarke. Manjši volumen zmanj-

enostavno, hitro in varno namestitev dodat-

vov, se ne tvorijo nikakršne luknjice (v kate-

šuje izkope, pospeši potek gradbenih del

ne izolacije, zmanjšujejo stroške polaganja

rih se voda lahko kopiči in teče proti zgradbi).

ter s tem privede do prihrankov.

in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Namesto polaganja več kratkih odsekov cevi,
mi dobavljamo cevi najdaljših možnih dolžin,
kar zmanjšuje število podzemnih spojev.
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Profesionalnost
Nasveti, izkušnje in inovacije vključene

Inovacije, dolgoletne izkušnje in individualno svetovanje, v skladu z zahtevami.

Dodatne prednosti za kupce

Močna blagovna znamka
Podjetje Brugg Pipesystems je sinonim za

Naša razvojna ekipa neprestano analizira

vrhunsko kakovost, inovativne proizvode in

vaše zahteve. Dobljeni rezultati so že vklju-

dolgoletne izkušnje. Nudimo vam individu-

čeni v današnje proizvodne rešitve, katere

alno in ciljno usmerjeno pomoč. Sistem

smo optimalno prilagodili vašim specifičnim

notranje kontrole kakovosti in upoštevanje

potrebam. Z podjetjem Brugg Pypesystems

vseh ustreznih standardov, zagotavlja da

ste na varni strani. Ena od naših prednosti

se naši proizvodni obrati v Nemčiji in Švici

je odlična razpoložljivost zalog.

• Izdelujemo po EN 15632-1 /-2
• Medijske cevi iz preverjenega PEX-a
• Zunanji plašč narejen iz LLD-PE za
odlično mehansko zaščito

• Vijačne, "press"- in elektrovarilne spojke
spadajo v standardno ponudbo

• Nikakršni termično-kompenzacijski ukrepi
niso potrebni

držijo najstrožjih standardov kakovosti.

• Spretno vezani koluti za enostavno polaganje
• Posebne debeline izolacije so na voljo na
osnovi zahteve

• Posebno oblikovani deli, ki so na voljo v
kratkem času
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Seznam cevi

NO

CALPEX in CALPEX PLUS

VO
:C
22% ALPE
izbo X PL
izol ljšana US
acij
a

CALPEX-UNO Ogrevanje

CALPEX-UNO

CALPEX-DUO Ogrevanje

DN Inči

Tip

”

mm
20

25/ 76

Radij

krivljenja (m) dolžine (m)

¾

25/ 91 PLUS
25

32/ 76

1

32/ 91 PLUS
32

40/ 91

1¼

40/111 PLUS
50/111

40

1½

50

2

50/126 PLUS

CALPEX-DUO

63/126
63/142 PLUS

65

75/142

2½

75/162 PLUS
80

90/162

3

25+25/91

0.55

do 715

do 715

25+25/111 PLUS

0.75

do 450

0.50

do 1000

32+32/111

0.60

do 450

0.70

do 715

32+32/126 PLUS

1.20

do 291

0.55

do 715

40+40/126

1.00

do 291

0.75

do 450

40+40/142 PLUS

0.85

do 260

0.60

do 450

50+50/162

1.10

do 149

1.20

do 291

50+50/182 PLUS

1.30

do 86

1.00

do 291

63+63/182

1.20

do 86

0.85

do 260

63+63/202 PLUS*

1.40

do 80

0.70

do 260

75+75/202*

1.40

do 80

0.90

do 149

1.00

do 149
do 86

110/182

1.20

do 86

110/202 PLUS*

1.40

do 80

1.30

do 86

1.50

do 80

125

5

140/202

125

5

1.40

160/250

150

6

-

125/182
125/202 PLUS*

do 80
12 (bars)

CALPEX-UNO Sanitarna voda
Tip

DN

mm

CALPEX-DUO Sanitarna voda
Radij

Dobavne

krivljenja (m) dolžine (m)

”
5/8

0.45

do 1000

¾
1

0.50

do 1000

0.50

do 1000

32

1¼

0.55

do 715

50/111

40

1½

0.60

do 450

63/126

50

2

1.00

do 291

22/ 76

16

Obratovalni parametri

28/ 76

20

Max. dovoljena obratovalna temp95°C

32/ 76

Max. temp. pri neprekinjenem obrat.: 80°C

25

40/ 91

Max. obratovalni tlak: 6 / 10 bar

Inči

Dobavne
dolžine (m)

do 1000

do 149

4

Radij
krivljenja (m)

0.65

1.10

100

110/162

Tip
mm

0.45

1.20

90/182 PLUS

CALPEX-QUADRIGA

Dobavne

Tip

DN

mm

Radij

Inči

Dobavne

krivljenja (m) dolžine (m)

”

20+16
32+22/111 25+16

¾+5/8

0.55

do 715

1+5/8

0.60

do 450

40+28/126 32+20
50+32/126 40+25

1¼+¾ 1 . 00

28+22/91

1.00

1½+1

do 291
do 291

Sestava cevi
PEX-a medijska cev

CALPEX-QUADRIGA Ogrevanje in sanitarna voda

PUR izolacija, penjena s ciklopentanom

Tip

LLD-PE zaščitni plašč

DN

”

mm
25+25+28+22/142

20+20+20+16

Področja uporabe

32+32+28+22/142

25+25+20+16

Lokalna omrežja za ogrevanje, cevi za

32+32+32+22/142

25+25+25+16

pitno vodo, cevi za odpadno vodo, cevi

40+40+40+28/162

32+32+32+20

za hlajenje, industrijska tehnologija in
bazenska tehnologija.

Inči

Radij
krivljenja (m)

Dobavne
dolžine (m)

¾+¾+¾+5/8

0.70

do 180

1+1+¾+5/8

0.70

do 180

1+1+1+5/8

0.70

do 180

¼ +1¼ +1¼ + ¾

1.10

do 105
* Dobavljivo na tahtevo.

CT - CEVNA TEHNIKA d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor, PE: Teharje 1b, 3000 Celje
Tel: 386 (0)3 428 50 40, Fax: 386 (0)3 428 50 45,
E-mail: prodaja@cevna-tehnika.si, www.cevna-tehnika.si

Cevni sLVWHP za SULKRGQost
Ogrevalni sistemi – Industrija – Bencinska postrojenja – Sistemski paketi

Vaš partner za cevne sLVWHPe
Mi smo Vaš partner za reševanje problem-

5ešLWYH zaYVDNHJD kupca

ov na področju cevnih sistemov, za pretok

Podjetje Brugg nudi kompletne usluge na

tekočin in plinastih medijev. Z lastnimi pro-

području eno- in dvostenskih cevi ter izoli-

jektanti, lastnim razvojnim oddelkom, lastno

ranih cevnih sistemov. To znanje nam

proizvodnjo in lastno strokovno ekipo mon-

omogoča izdelavo projekta za specifično

terjev, imamo znanje in sredstva, s pomoč-

prilagojene postavke.

jo katerih lahko nudimo primerno in zanesljivo pomoč pri posameznih projektih, za vse

Kontaktirajte nas!

vrste sistemov daljinskega ogrevanja, ben-

Naši inženirji vam bodo z veseljem svetovali

cinskih postrojenjih, industrijskih postroje-

in našli rešitev po vaši meri.

njih in sistemskih paketih.
Mednarodna mreža
Brugg Rohrsystem AG

Naša globalna partnerska mreža je doseg-

Industriestrasse 39

ljiva na spletni strani kadarkoli. Več kot 34

CH-5314 Kleindöttingen

partnerjev iz 20 različnih držav, bo skrbelo

phone +41 (0)56 268 78 78

za vas, kjerkoli že ste.

fax

+41 (0)56 268 78 79

pipesystems@brugg.com
www.pipesystems.com
C7 CEVN$7(+1,.$ d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor
OE: Teharje 1b, 3000 Celje
+386 (0)3 428 50 51
fax

+386 (0)3 428 50 45

prodaja@cevna-tehnika.si
www.cevna-tehnika.si
Podjetje skupine BRUGG, zastopnik za področje SLO, HR in BIH.

