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за PE тръби по ЕNORM B 5172, DIN 8074 - за PN16 - за студена вода

от сив чугун (ковък чугун) 
с антикорозионно епоксидно покритие

от POM (полиацетат)

ISO фитингът HAWLE е най-лесния 
начин за  присъединяване на PЕ 
тръби с налягане до  PN  16.

Уплътняващата и задържаща функция 
действа изключително на външния 
диаметър на тръбата, поради което 
един фитинг може да се използва при 
различните степени на налягане.

Работата с ISO-фитинга е лесна и 
удобна. O-пръстена, от еластомер  
уплътнява също и когато няма 
налягане поради предварително му 
натягане  към тръбата.

В съответствие с тръбопроводното 
налягане и механичните сили на 
опъване, уплътнението и затягащия 
пръстен се подлагат на налягане в 
коничната камера, посредством което 
тяхната ефективност нараства.

Връзката е гъвкава и фитинга  може 
да се върти и при нужда да се 
демонтира без въздействието на 
затягащия пръстен и уплътнение.

всички ISO фитинги могат да се 
използват и за PVC  тръби с помощта на 
карбокорунден затягащ пръстен срещу 
допълнително заплащане!

ISO фитинг  HAWLE от POM е  
разработен на основата на сив 
чугун.

Основната идея е да се предложи  
корозоустойчив фитинг  за свързване 
към пластмасови тръби. POM  е 
високoустойчива пластмаса.

Този модел е доказана надеждност 
в продължение на много години 
при изграждането на водопроводи 
от всички степени на налягане 
включително и при вакуум.

Всички вътрешни резби са подсилени 
с пръстен от неръждаема стомана.

Редуктор 
от POM 
с външна  резба 
всяка ISO фитинга с вътрешна резба 
може да се преобразува с външна 
резба.
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ISO-Фитинги за PE тръби

Затягащ пръстен 
„стандартен”

Затягащ пръстен
„карбокорунд”
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Опорна втулка No. 6031  
за водопроводи под налягане или с  
понижено налягане. Внимание!  
Не скосявай тръбата

МОНТАЖ

ДЕМОНТАЖ

Ножицa за тръби Nо. 6050

Острилка Nо. 6000

Изпробване на налягане на готовите тръбопроводи !

Намокряне с вода или лубрикант 
 (Виж. M 5/2) 

Приспособление за демонтажа Nо. 6010

Затягащ пръстен Nо. 6932 за PЕ тръби
Затягащ пръстен Nо. 6931 за PVC тръби

O-пръстен Nо. 6940

Не с масло 

ISO Фитинги Инструкция по монтаж и демонтаж

МОНТАЖ

Чертежите, техническите данни, размерите и теглото са предмет на промяна без предупреждение. 2016


