UV stabilizované elektroinštalačné rúrky

© www.fotolia.de

pre použitie vo vonkajšom prostredí
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Rúrky stabilizované proti UV žiareniu vo vonkajšom prostredí
Ochrana pre elektroinštalácie
Plastové elektroinštalačné rúrky, ktoré
sa používajú vo vonkajšom prostredí, sú
vystavované vetru, dažďu a slnečnému
žiareniu. Pôsobením UV žiarenia rúrky
obyčajne krehnú, lámu sa a menia farbu.
Firma FRÄNKISCHE preto vyvinula tuhé
plastové rúrky stabilizované voči UV žiareniu, ktoré sa vyznačujú vysokou odol-

nosťou voči starnutiu a stálofarebnosťou
a zaručujú tak dlhú životnosť. Aj naďalej
majú všetky prednosti porovnateľných
tuhých plastových rúrok a navyše presviedčajú svojou robustnosťou a odolnosťou proti korózii spôsobovanej
kyselinami a lúhmi.
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Elektroinštalačné rúrky stabilizované proti UV žiareniu
FPKu-ES-F-UV sivá
Ťažká tuhá plastová rúrka pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí, stabilizovaná proti
UV žiareniu, z modifikovaného PVC, farba sivá RAL 7035, odolná proti šíreniu plameňa, v kusoch po 3 m, na jednej strane zakončená hrdlom.

FPKu-ES-F-UV cierna
Ťažká tuhá plastová rúrka pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí, stabilizovaná proti
UV žiareniu, z modifikovaného PVC, farba čierna RAL 9005, odolná proti šíreniu plameňa, v kusoch po 3 m, na jednej strane zakončená hrdlom.

FPKu-EM-F-UV biela
Stredne ťažká tuhá plastová rúrka pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí, stabilizovaná
proti UV žiareniu, z modifikovaného PVC, biela, odolná proti šíreniu plameňa, v kusoch
po 2 m, na jednej strane zakončená hrdlom, balená do znova uzatvárateľných krabíc.

FFKu-EM-F-UV Highspeed
Stredne ťažká plastová pancierová ohybná hadica pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí, z modifikovaného PVC s vysoko klznou vnútornou vrstvou, farba čierna RAL 9005,
odolná proti šíreniu plameňa. Až 10 rokov si udržiava stabilitu proti UV žiareniu.

FFKuS-ES-F-UV Highspeed
Ťažká plastová ohybná hadica pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí, stabilizovaná
proti UV žiareniu, z modifikovaného PVC s vysoko klznou vnútornou vrstvou, s plastovým plášťom, čierna, odolná proti šíreniu plameňa a s vysokou rázovou pevnosťou pri nízkych teplotách.

Co-flex-PP-UV – rozrezaná, uzatvárateľná ohybná hadica
Co-flex-PP-UV je rozrezaná, uzatvárateľná ohybná hadica, stabilizovaná proti UV,
z modifikovaného polypropylénu, čierna.
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Kabuflex® R – UV
Ohybná káblová ochranná hadica z PE-HD, bezhalogénová, združená konštrukcia,
zvonku vlnitá a s vnútornou vrstvou, čierna, vysoká tlaková a rázová pevnosť, UV
stabilita až 10 rokov.

Vonkajšie prostredie kladie na technické riešenia vysoké nároky
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Pre každú oblasť použitia to najlepšie riešenie

Vo vonkajšom prostredí existujú pre
elektroinštalácie najrôznejšie oblasti
použitia. Či už ide o montáž satelitnej
paraboly, o spoľahlivé vonkajšie osvetlenie alebo o inštaláciu solárnych kolektorov – voľba správnej rúrky je
rozhodujúca.

Bežné plastové rúrky pôsobením UV žiarenia krehnú a lámu sa. Bezpečnosť a
funkcia takejto inštalácie potom už nie je
zaručená.

Praktické príslušenstvo, ako sú príchytky clipfix, hrdlá a oblúky, uľahčuje
inštalatérom montáž.

© www.fotolia.de

Elektroinštalačné rúrky FRÄNKISCHE stabilizované
proti UV žiareniu presviedčajú mnohými prednosťami:

■

Odolnosť voči UV žiareniu

■

Vysoká odolnosť voči starnutiu

■

Odolnosť voči korózii

■

Vysoká pevnosť v tlaku

■

Jednoduchá inštalácia zásluhou
nalisovaných hrdiel

■

Odolnosť voči šíreniu plameňa

■

Chemická odolnosť
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Pohľad do budúcnosti
Rodinný podnik FRÄNKISCHE, založený
v roku 1906, dnes vedie v tretej generácii Otto Kirchner.
Máme vedúce postavenie vo vývoji,
výrobe a predaji technicky vysoko kvalitných systémov vlnitých plastových
rúr pre drenáže, elektroinštalácie, technické zariadenia budov a priemysel.
V strede záujmu je pri našej činnosti
predovšetkým stálosť, vývoj a inovácie výrobkov a dôsledná orientácia na
zákazníka.
V našom hlavnom sídle v dolnofranckom Königsbergu i v ďalších tuzemských i zahraničných lokalitách pracujú
naši zamestnanci na progresívnych riešeniach.
FRÄNKISCHE – Váš partner pre komplexné a technicky náročné úlohy.
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