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Rodzaje systemów
Mepla i Mapress
– Mapress Edelstahl ze stali odpornej
na korozję 1.4401 o wysokiej zawartości molibdenu;
– Mapress C-Stahl ze stali węglowej /
Edelstahl 1.4301;
– Mapress Kupfer z miedzi Cu-DHP;
– Mepla z rurami wielowarstwowymi
PEXb/Al/PE HD i złączkami z PVDF
i mosiądzu lub brązu.

nowych i w prefabrykowanych modułach
instalacyjnych. W systemie Mepla połączenie polega na zaciśnięciu poprzez zaprasowanie rury na kształtce. Jedną z jego zalet
jest wyraźne i szybkie rozpoznawanie nieszczelności na niezaprasowanych połączeniach. (fot. 3 )

Możliwości łączenia obu systemów
Zasadniczą praktyczną cechą systemów
zaciskowych Geberit jest ich kompatybilność. Każdy z materiałów metalowych

3 System Mepla: rury o różnych średnicacha

grudzień

można połączyć z systemem rur wielowarstwowych za pomocą systemowej złączki przejściowej (fot. 4 ). Daje to możliwość
dowolnego połączenia materiałów w zaprojektowanych rozwiązaniach instalacji np.:
w sytuacji gdy poziomy i piony instalacji zaprojektowano w wykonaniu ze stali odpornej na korozję, rozprowadzenia z rur wielowarstwowych. Dzięki szerokiej gamie
złączek przejściowych gwintowanych możliwe są również połączenia z systemami rurowymi o innych technologiach połączeń,
co może być bardzo pomocne szczególnie
podczas wymiany instalacji.Szeroki zakres
średnic obu systemów 12108 mm (Mapress) oraz 1675 mm (Mepla), możliwość
łączenia ich za pomocą odpowiednich złączek w jeden system, uniwersalność narzędzi stosowanych do ich montażu czy
w końcu jakość materiałów, z których oba
te systemy zostały wyprodukowane gwarantuje oszczędność czasu i trwałość połączeń. Oba systemy cechuje prosty montaż
i trwałość użytkowania. Do wykonywania
połączeń zaciskowych we wszystkich systemach Geberit używane są te same elektryczne urządzenia zaciskające (fot. 5 ), do
których wybiera się odpowiednie szczęki/
opaski zaciskowe. Warto zwrócić uwagę,
że technologia połączeń zaciskanych daje

4 Systemowa złączka przejściowa
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Mapress Edelstahl
Mapress C-Stahl/
Edelstahl 1.4301
Mapress Kupfer
Mepla
Tabela. Zastosowanie systemów Mepla i Mapress
materiałowe. Rury wielowarstwowe Mepla charakteryzują się niewielkim ciężarem
z racji ich budowy, na którą składają się
tworzywo sztuczne i aluminium. Również
rury metalowe Mapress są lżejsze niż rury
w systemach tradycyjnych, są to bowiem
rury cienkościenne.

5 Elektryczna zaciskarka systemów

również większemożliwości pod względem
odległości montażowych niż inne rodzaje
połączeń. Zaciskowe systemy rurowe Geberit są szczególnie starannie dopracowane pod tym względem. Mamy więc ujednoliconą metodę wykonania połączeń do
różnych systemów rurowych, o różnym
przeznaczeniu.

Materiały a montaż
Szybkość i łatwość montażu instalacji
w systemach zaciskowych Geberit związanajest również z rurami. Systemy zaciskowe Geberit obejmują różne wykonania

Sposób montażu
Technologia zaciskowa Geberit polega
na wykonaniu połączeń zaciskowych poprzez zaprasowanie. Podczas zaprasowywania następuje oddziaływanie w dwóch
płaszczyznach. W jednej płaszczyźnie dzięki kształtowaniu złączki/rury uzyskuje się
wytrzymałość mechaniczną połączenia.
W drugiej płaszczyźnie odpowiedni rodzaj
uszczelek o przekroju kołowym zapewnia
100% szczelności. Przebieg procesu zaciskania jest automatycznie sterowany i kontrolowany przez urządzenie. Dla małych
średnic rur można korzystać z zaciskarek
ręcznych.Zaciskowa technologia połączeń
w systemach rurowych jest uniwersalna
zarównodo rurociągów z różnych materiałów jak i o różnym przeznaczeniu.

