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ТРУБИ ТА ФІТИНГИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ І
ОХОЛОДЖЕННЯ СТІНАМИ ЧИ СТЕЛЕЮ

Компанія PIPELIFE була створена у 1989 році з ініціативи найбільшого у світі виробника будівельної кераміки, австрійського концерну «Weineberger», заснованого у
1918 році, і бельгійського міжнародного хімічного концерну «Solvay S.A.» (1863 рік).
Нині міжнародний концерн PIPELIFE INTERNATIONAL має виробничі потужності та
представництва в усьому світі.

Поверхні, які обігріваються чи охолоджуються змонтованими під штукатуркою трубами настінного опалення,
передають тепло в навколишнє середовище шляхом випромінювання.
Більш низька температура теплоносія
та сама конструкція виключає «спалювання кисню» в приміщенні, як у
випадку з радіаторним опаленням.
Окрім житлових приміщень, опалення
для стін або стелі раціонально використовувати в спа-салонах, басейнах,
спортзалах, санаторно-профілактичних та лікарняних закладах, офісних
та виробничих приміщеннях.
Система настінного опалення у літній
період може використовуватися для
охолодження. У випадках, коли площі стін недостатньо для охолодження
приміщення, можна залучити площу
стелі.
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СВІТ ІНЖЕНЕРНОЇ САНТЕХНІКИ

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ
EKOPLASTIK
Компанія WAVIN EKOPLASTIK s.r.o., член групи Wavin
Group, є провідним європейським виробником пластикових
трубопровідних систем для водопостачання та опалення з
щорічним обсягом продажу більш ніж 1,6 мільярда крон. Широкий асортимент, високий рівень інновацій та найсучасніші
технології дозволили компанії вийти на провідні позиції світового ринку у своїй галузі.

Продукція компанії відповідає суворим вимогам європейських стандартів і навіть
випереджає їх рівень. Система PPR EKOPLASTIK призначена для подачі холодної
та гарячої води (як питної, так і технічної) в системах автономного та центрального опалення, для систем опалення підлогою та стелями, для подачі повітря.
Переваги системи PPR EKOPLASTIK:
• повний асортимент д.16-250 мм;
• фітинги підходять для всіх типів труб EKOPLASTIK;
• система виробляється з грануляту від провідних європейських виробників;
• унікальна тришарова труба з базальтовим волокном;
• матеріал нового покоління PP-RCT (тип 4).
www.svitsan.com.ua
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ТРУБИ ТА ФІТИНГИ МІДНІ
ПІД ПАЙКУ

IBPGroup – міжнародна корпорація, яка працює на ринку з 1909 р. та проектує, виготовляє і постачає сантехнічну продукцію по всьому світу. Головний офіс знаходиться
в Великобританії, а заводи – в Європі. Компанія WIELAND успішно існує вже майже 2
століття. Її продукція вигідно відрізняється високою якістю та широким асортиментом.
Штаб-квартира компанії – в Німеччині, потужні заводи працюють в Австрії та США.

Мідні труби Sanco і фітинги IBP забезпечують надійне, довговічне, герметичне
з’єднання. Переваги їх використання – це корозійна стійкість (як будь-яких
мідних виробів), зручність монтажу, стійкість до ультрафіолету та до перепадів температури, низький коефіцієнт лінійного розширення, тривалий термін
експлуатації.
У деяких сферах інженерних систем, що працюють в умовах низьких температур (наприклад, в кондиціонуванні), вироби з міді просто незамінні. Мідь має
бактерицидні властивості. Попри високу вартість, вироби все одно вважаються економічними, оскільки не потребують заміни десятки років. А змонтовані
трубопроводи відрізняються привабливим зовнішнім виглядом.
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СВІТ ІНЖЕНЕРНОЇ САНТЕХНІКИ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СИСТЕМ
ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Компанія UNIPAK A/S, яка виробляє широкий спектр хімічної та технічної сантехнічної продукції, була заснована в 1942 році в місті Орхус (Данія). Перший продукт, виготовлений на підприємстві – «Оригінальна паста для герметизації різьб UNIPAK» –
швидко набув широкої популярності в країні. Відтоді виробництво зазнало значних
змін, і зараз продукція UNIPAK A/S успішно реалізується в більш ніж 20 країнах Європи та Азії, куди експортується близько 90% всього обсягу продукції.

Паста для герметизації різьб UNIPAK та MULTIPAК, як і раніше, є основною групою товарів, але зараз вони доповнені іншими товарами схожого призначення,
такими як PTFE стрічки та нитки UNIFLON, льон сантехнічний UNIGARN, матеріали для пайки, мастила на основі силікону, анаеробні герметики та ін.
Сантехнічний льон UNIGARN являє собою чистий натуральний продукт з
тонкого, однорідного, довговолокнистого льону. Разом з ущільнювальними
пастами UNIPAK, MULTIPAК, PAКOL він використовується для ущільнення
різьбових з’єднань в трубопроводах різноманітного призначення і витримує
температурні навантаження до 140 °C і тиск у системах опалення і водопостачання до 16 бар.
www.svitsan.com.ua
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ІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ТРУБ
ECOLINE

Компанія Thermaflex спеціалізується на виготовленні високоефективної технічної
теплоізоляції та сучасних трубопровідних системах з полімерних труб Флексален.
Підприємство сертифіковане у відповідність з європейськими та міжнародними
стандартами контролю якості ISO 9001-2009.

Теплоізоляція EcoLine трубопроводів систем опалення та водопостачання
від лідера галузі, компанії Thermaflex, – європейська теплоізоляція цінового
сегменту «економ».
Ізоляція EcoLine відповідає терміну Halogen Free, тобто не містить в своєму
складі галогенів (хлор, фтор, йод та інші). Таким чином, вона не чинить вплив
на довкілля, а також нейтральна до будь-якого матеріалу труб, що ізолюються. Ізоляція EcoLine пройшла іспити та отримала сертифікати згідно європейських норм та позначається відповідним знаком СЕ.
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СВІТ ІНЖЕНЕРНОЇ САНТЕХНІКИ

ХОМУТИ
AQUER
Хомути для кріплення труб і вентиляційних систем AQUER
(Польща) використовуються при проведенні робіт і монтажу
систем опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції та
кондиціонування. Зазвичай, монтаж систем трубопроводів неможливий без застосування надійного кріплення, що відповідає сучасним вимогам проектування та експлуатації будівель.

Прагнучи забезпечити найвищу якість та задовольнити дедалі більший попит, завод AQUER випускає широкий асортимент кріплень різних розмірів та
призначення для виконання монтажних робіт. Вся продукція виготовлена зі
сталі високої якості (з гальванопокриттям для захисту від корозії).
Основні переваги хомутів AQUER – це висока якість виробів, можливість застосування кріпильних елементів під різні навантаження, застосування в різних сферах будівництва, універсальність і уніфікованість, висока механічна
міцність, довговічність, легкість і простота монтажу.

www.svitsan.com.ua
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СТАЛЕВІ РАДІАТОРИ
HEATVEIL

Heatveil – український виробник панельних сталевих радіаторів. Сталеві батареї –
ідеальне рішення для установки в житлових, громадських та промислових будівлях,
в багатоповерхівках та в приватних будинках для централізованих систем опалення.
Радіатори Heatveil відповідають всім вимогам клієнтів з особливими запитами та критеріям якості європейських стандартів, що підтверджено сертифікатами відповідності.

Для виготовлення радіаторів використовується високоякісна холоднокатана сталь, захищена від корозії
двоетапним процесом фарбування покриттям Frei Lacke (Німеччина). Розробивши унікальну конструкцію радіаторів із П-образними конвективними
ребрами, що приховані за перфорованими панелями, досягнуто максимальних показників тепловіддачі.
Радіатори Heatveil мають профільовані
передню та задню панель, що пофарбовані поліепоксидною емаллю у класичний білий колір RAL 9016 – вони
ідеально гармонують у будь-якому інтер’єрі.
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СВІТ ІНЖЕНЕРНОЇ САНТЕХНІКИ

СТАЛЕВІ ПАНЕЛЬНІ РАДІАТОРИ
PURMO
Пурмо – це назва невеликого містечка в північно-західній
частині Фінляндії. Наприкінці 50-х років фірма «Пурмо-Продукт» купила невелику фабрику радіаторів – так і почалося виробництво перших панельних радіаторів під маркою
Purmo, які повинні були протистояти суворому клімату північної Скандинавії.

На початку 70-х років фірма «Пурмо-Продукт» увійшла в концерн Rettig.
Виробництво радіаторів було модернізовано та автоматизовано. Радіатори
Purmo швидко завоювали Фінляндію, і почався їхній експорт, зокрема до Німеччини. В інших європейських країнах концерн відкривав торговельні офіси.
Сьогодні радіатори Purmo виробляються на двох фабриках: у Фінляндії та у
Польщі, звідки вони постачаються приблизно в 20 країн.
Під маркою Purmo також виробляються радіатори для ванних кімнат, дизайн-радіатори та обладнання для водяного підігріву підлоги.

www.svitsan.com.ua
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АРМАТУРА
IVR
Якість, сервіс та інновації: ось пріоритети компанії IVR. Компанія, створена в 1973 році, пройшовши довгий шлях напруженої праці і розвитку, здобула довіру професіоналів в більш
ніж 60 країнах світу, а продукція відзначена більш ніж 30-ма
авторитетними сертифікаційними організаціями.

Компанія, яка протягом 30 років заслужено користувалася авторитетом серед
кращих світових виробників кульових кранів для водопостачання, газу та індустріального сегмента, нещодавно зробила нові кроки у розвитку виробництва та асортименту.
У 2001 році був побудований новий завод і були зроблені масштабні інвестиції
в нове виробництво та в найсучасніше високоефективне обладнання. Відділ
«Дослідження та Розвитку» компанії IVR, проаналізувавши запити клієнтів і
ринків, створив лінійки нової продукції, серед яких: вентилі для систем опалення, термостатичні вентилі, вузли контролю та обліку, компоненти теплих
підлог.

12

СВІТ ІНЖЕНЕРНОЇ САНТЕХНІКИ

РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ
CAVALETTO
Metalli Stampati Cavaletto S.r.l. – компанія, заснована в
1972 році, сьогодні є лідером у своєму секторі завдяки
професіоналізму, відповідності стандартам якості та
поваги до навколишнього середовища.

20 латунних верстатів для гарячого штампування, токарні верстати й верстати
з ЧПУ забезпечують повну і високотехнологічну виробничу лінію.
Компанія Metalli Stampati Cavaletto S.r.l. використовує тільки сировину, що
відповідає європейським стандартам. Робочий процес, від штампування до
кінцевого продукту, повністю виконаний всередині компанії. Всі сертифікати,
в першу чергу ISO, отримані за всі ці роки, є ще одним підтвердженням уваги,
що приділяється питанню якості.

www.svitsan.com.ua
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СИСТЕМА РОЗУМНОГО БУДИНКУ
TERVIX PRO LINE

Tervix – високотехнологічна німецька компанія з потужностями в Європі та Китаї.
Tervix – це передові розробки та висока якість. Продукція Tervix попередньо тестується й забезпечується докладною інструкцією. Компанія пропонує комплексні
рішення для повного дистанційного керування усіма процесами у вашому домі: світло, газ, тепло, вологість, датчики руху та сигналізація.

Автоматичні системи тепер навчені самі обирати оптимальне джерело тепла
в залежності від тарифу, що діє, регулювати потужність теплових агрегатів,
включаючи їх в оптимальному режимі з найбільшим коефіцієнтом корисної
дії. Сучасні системи автоматики Tervix для систем опалення можуть не лише
підтримувати температуру, а й змінювати її в залежності від зовнішніх умов,
часу доби, дня тижня, від сезону до сезону.
Автоматика Tervix заощаджує, оптимізує витрати та налаштовується на таку
економію, яка не призводить до зменшення вашого комфорту. Вона веде облік та зберігає дані про кількість спожитого енергоносія кожного різновиду,
скільки та з якою ефективністю було вироблено енергії та її вартість.
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СВІТ ІНЖЕНЕРНОЇ САНТЕХНІКИ

АРМАТУРА
AFRISO

Історія Afriso починається в 1869 році з «Підприємства по виробництву термометрів», що стало «першим каменем» сьогоднішньої компанії. В рамках розвитку були
відкриті філії в Східній Європі – найуспішніші з них в Румунії, Польщі та Україні. Сьогодні компанія прагне надати клієнтові найбільш сучасний і технологічний продукт
з урахуванням всіх вимог, гармонії з навколишнім середовищем та інноваційністю.

Серед усього розмаїття виробників запірної та регулюючої арматури, а також
спеціальної автоматики для управління опалювальними системами, різного
роду котельнями та системами ГВС, виділяється німецький виробник Afriso.
Протягом понад 150 років торгова марка зарекомендувала себе як виробник
продукції досконалої роботи, зручної для монтажу, з сучасними технологіями
та постійним прагненням до вдосконалення. Компанія Afriso виробляє опалювальну арматуру, автоматику для регулювання, вимірювальні прилади: манометри, термоманометри, термометри, групи безпеки, термостати, триходові
крани та багато іншого.

www.svitsan.com.ua
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КОТЛИ
ARISTON

Від дня заснування у 30-х роках XX сторіччя Ariston Thermo Group пройшла величезний шлях від невеликого підрозділу до великої міжнародної корпорації з представництвами та заводами на кожному континенті, більш ніж у 150 країнах. Головний офіс та виробництво обладнання знаходяться в Італії.

Діяльність підприємств можна умовно розділити на кілька секторів: виробництво водонагрівачів, котлів, теплових насосів та сонячних колекторів. Крім
цього, компанія Ariston надає сервісні послуги своїм покупцям.
Новітня серія конденсаційних котлів має стильний італійський дизайн та теплообмінник з нержавіючої сталі за спеціальною розробкою. Ці котли легкі в
експлуатації, довговічні та функціональні. Газові котли Ariston добре переносять перепад напруги електроенергії, перебій з подачею газу та інші труднощі.
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ВОДОНАГРІВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНІ
ТА НЕПРЯМОГО НАГРІВУ ARISTON

Водонагрівачі Ariston характеризуються простотою управління, компактністю, зрозумілою установкою, різноманітністю модельного ряду, стильним дизайном, економічністю та ціновою доступністю. Представлені в об’ємах від 50 до 450 л. Комфортне й
економне використання забезпечують запатентовані технології та функції електронного керування.

Відмінною особливістю цього обладнання є наявність пристрою захисного
відключення, яке надійно захищає людину від ураження струмом.
Кожен бак має емальоване внутрішнє покриття для запобігання корозії, а
більшість моделей покриті титановою емаллю. Титан, утворюючи діоксидну
плівку, запобігає утворенню накипу на внутрішній поверхні баку. У поєднанні з магнієвим анодом, що зупиняє процес окислення, він забезпечує повний
захист від корозії. Це значно подовжує строк служби водонагрівача. Також
корпус баку захищений високоякісною та екологічно чистою ізоляцією з циклопентану. Це зберігає температуру нагрітої води та підвищує ефективність
водонагрівачів.
www.svitsan.com.ua
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ТЕПЛОВІ НАСОСИ
ARISTON

Піклуючись про навколишнє середовище, компанія Ariston розробила нову серію водонагрівачів з тепловими насосами. Вони працюють на принципі охолоджувального
циклу зі зміною агрегатного стану: рідина випаровується та конденсується в термодинамічному циклі при різних температурах завдяки стисненню й розширенню.

При випаровуванні рідина забирає
тепло від джерела з нижчою температурою, а при конденсації – віддає
тепло її одержувачу, який має вищу
температуру.
Водонагрівачі з тепловими насосами
здатні нагрівати воду при гранично
низькому споживанні електроенергії
завдяки тому, що 70% тепла для нагріву береться з навколишнього повітря. Він споживає в 3 рази менше
електроенергії для нагріву води, ніж
звичайний водонагрівач. Холодоагент
R134A, що використовується як теплоносій, нешкідливий для озонового
шару Землі, не містить хлор, який завдає шкоди навколишньому середовищу, не токсичний та не горить.
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СВІТ ІНЖЕНЕРНОЇ САНТЕХНІКИ

КОЛЕКТОРИ ТА ЗМІШУВАЛЬНІ ГРУПИ
ДЛЯ КОТЕЛЕНЬ TERMOJET

Termojet – вітчизняний виробник обладнання для котелень, представлений на
ринку України з 2011 року. На власному виробництві працює кваліфікований та
вузькоспеціалізований персонал.

В портфелі продукції понад 100 найменувань виробів, а саме:
• колектори гідравлічні;
• колектори з роздільником гідравлічні;
• роздільники гідравлічні;
• насосні групи швидкого монтажу та інше.
У компанії за плечима більше 1000 успішно реалізованих проектів. Гарантія на
весь асортимент продукції складає 3 роки.

www.svitsan.com.ua
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НАСОСИ ДЛЯ ВК
BOMBAS IDEAL
Історія виробництва насосів Bombas Ideal S.A. починається
з 1902 року. Відтоді їх основна мета полягала в тому, щоб
запропонувати ефективні рішення для будь-яких насосних
потреб у всіх типах установок. Досвід і впроваджені новітні
технології є гарантією якості продукції, що випускається.

На новому заводі в Massalfassar у
Валенсії використовуються новітні
CAD-CAM інструменти для розробки
широкого спектра насосів і насосних рішень, таких як: вертикальні
насоси, горизонтальні насоси, каналізаційні насоси, глибинні насоси,
пожежні насоси, насоси підвищення
тиску тощо.
Гордістю заводу Bombas Ideal є випробувальний стенд із запасом води
266000 літрів, розроблений фахівцями кафедри гідравліки Політехнічного інституту міста Валенсія і побудований в 1997 році.
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РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ДЛЯ
ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Компанія IBAIONDO розпочала свою діяльність у 1965 році в Іспанії, як допоміжне підприємство в галузі виготовлення котлів. Сьогодні це сучасне виробництво, що розробляє, виготовляє та продає під власною маркою напірне обладнання для гідравлічних
установок та систем водопостачання. Компанія задовольняє всі потреби систем опалення та охолодження, де на першому місці – принцип енергоефективності.

В асортименті компанії IBAIONDO більш ніж 500 найменувань продукції: гідроакумулятори для систем водопостачання, розширювальні баки для опалення
та охолодження, баки-акумулятори, гідравлічні стрілки, сепаратори повітря та
шламу, ємності для стисненого повітря.
Розширювальні баки – це незамінний компонент у всіх системах опалення та
охолодження. Вони дозволяють поглинати збільшення об’єму теплоносія, викликане перепадами температури, і підтримувати тиск в нагрівальному контурі в допустимих межах шляхом зменшення чи збільшення об’єму рідини. Вони
також запобігають появі таких явищ, як кавітація, випаровування та вакуум.

www.svitsan.com.ua
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ФІЛЬТРИ ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ
POLLET WATER GROUP
Pollet Water Group володіє більш ніж 30-річним досвідом в
області розробки ультраефективних систем очищення комерційного та побутового призначення. Зворотні осмоси,
системи знезалізнення, пом’якшення та інші побутові фільтри виробляються за допомогою передового обладнання на
розташованому в Бельгії підприємстві. Промисловими системами бренду з успіхом користуються компанії в області очищення води в Європі, Африці та на Близькому Сході.

Фільтри зворотного осмосу від компаній PWG та Fitrons виводять з питної
води 99,8% домішок, включаючи такі
мінерали, як натрій, сульфат, хлор, а
також осад та бактерії. Установки являють собою складний комплекс водопідготовки: від трьох до шести ступенів очищення.
До складу обладнання входять: двоабо триступеневі системи передфільтрації, автоматичний клапан, напівпроникна мембрана та картридж
мінералізації. Pollet Water Group мають корпуси тільки з безпечного та
екологічного пластику, високу якість
усіх матеріалів та збірки.
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ФІЛЬТРИ МАГІСТРАЛЬНІ
POLLET WATER GROUP
Навіть в межах одного бренду магістральні фільтри відрізняються за пропускною здатністю та принципом дії. Колбові фільтри мають широкий вибір картриджів для очищення
води – від найпростіших механічних до спеціалізованих.

Найголовніша
перевага
цього типу фільтрів – їх універсальність: обладнання
врізається в водопровід
як на холодну, так і на гарячу воду, справляється
з будь-якими шкідливими домішками. Завдяки
компактності та великому
асортименту картриджів є
можливість позбутися від
різних проблем води в конкретному місці.
Більш економним варіантом для очищення води від
механічних домішок є промивні фільтри, що проводять механічне очищення
води, при цьому не потребують заміни картриджів
та оснащені манометрами
для контролю рівня забрудненості. Сітка 40 мікронів
затримує усі механічні домішки. Деякі моделі промиваються автоматично та не
потребують нагляду.
www.svitsan.com.ua
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ФІЛЬТРИ БАЛОННІ
POLLET WATER GROUP
Фільтраційні системи Pollet Water Group – це установки водопідготовки, які працюють в автоматичному режимі та забезпечують підготовку питної води та води для господарськопобутового використання.

Системи PWG включають
п’ять серій фільтрів, які
відрізняються
спектром
домішок, що видаляються,
та процесом регенерації.
Фільтри комплексного очищення призначені для видалення солей жорсткості,
заліза, амонію та природних
органічних сполук.
Для об’єктів, де встановлення громіздкої системи
водоочищення неможливе,
PWG розробили рішення
для пом’якшення та знезалізнення води в універсальному компактному дизайні
типу «кабінет». Він не займає багато місця через відсутність окремого баку для
солі, а простота конструкції
забезпечує легкість монтажу та обслуговування.
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КАНАЛІЗАЦІЙНІ ТРУБИ
MAGNAPLAST HT PLUS

У 1995 році в Польщі був здійснений спільний проект «Ostendorf» і «Uponor», двох
лідерів з виробництва полімерних труб – побудований завод Magnaplast. Його основним напрямком стало виробництво систем внутрішньої та зовнішньої каналізації з
полімерів. З 2000 р. компанія «Ostendorf» є 100% його власником. На заводі виробляються системи внутрішньої та зовнішньої каналізації, колодязів, водопровідних труб.

Внутрішня каналізація Magnaplast HTРlus – це система труб і фітингів нового
покоління для ефективного відведення побутових і промислових стічних вод
і дощових вод всередині будівлі. Труби та фітинги діаметром 32 мм, виконані в білому кольорі, діаметром 40-160 мм – в сірому кольорі. Для створення
Magnaplast HTРlus була застосована нестандартна рецептура: до складу поліпропілену були включені натуральні мінеральні матеріали, що забезпечило
істотне зниження шумності та збільшило стійкість стічної системи перед агресивними хімічними елементами.
Новаторське рішення, що полягає в нанесенні сантиметрової шкали безпосередньо на трубах, робить монтаж труб Magnaplast HTРlus ще більш ефективним.
www.svitsan.com.ua
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КАНАЛІЗАЦІЙНІ ТРУБИ
MAGNAPLAST ULTRA DB

Йдучи назустріч європейським і вітчизняним тенденціям впровадження низькошумних систем в нашому щоденному житті та роботі, компанія Magnaplast випустила на
ринок систему шумопоглинальної каналізації нового покоління Ultra dB. Завдяки
складу матеріалу і товщині стінки досягається високий рівень акустичної ізоляції –
близько 16 дБ.

Труби Ultra dB характеризуються двошаровою конструкцією стінки: внутрішня – білого кольору, зовнішня – синя, гладка, стійка до забруднення, з нанесеною сантиметровою шкалою. Внутрішня рівна поверхня білого кольору полегшує інспекцію.
Система Ultra dB застосовується при будівництві безнапірних, дощових і промислових каналізацій з низьким рівнем шуму. Вона використовується для відведення господарсько-побутових, комунальних, а також промислових стічних
вод високого ступеня агресивності (рН2 – рН12), в тому числі з високою концентрацією сірководню і високою температурою (до 95 °С). Труби та фітинги
Ultra dB ідеально підходять для використання в системах водовідведення багатоповерхових будівель.
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КАНАЛІЗАЦІЙНІ ТРАПИ
ТА АКСЕСУАРИ
Завод AQUER виробляє широкий асортимент аксесуарів для
систем каналізації: трапи, приєднання для унітазів, штуцери,
каналізаційні труби, фітинги, перехідники на чавунні труби,
заглушки, пробки-заглушки, люки, елементи витяжних та
водостічних систем та ін.

Трапи для каналізації забезпечують ефективне видалення води з ванних кімнат і душових, а також з балконів, терас, підвалів, пралень, котлових. Трапи бувають прямі та бічні, у свою чергу вони поділяються на регульовані та
нерегульовані. В основному трапи виготовляють із пластику, а його кришка
може бути як із пластику, так і металева. Решітка переважно сталева і буває
не на всіх трапах. Трапи мають дуже широке застосування, як в побуті, так і
в промисловості. Вони забезпечать затримку попадання сміття або великих
часток, які забивають каналізаційні труби. Таким чином трапи просто необхідні на промислових підприємствах, підприємствах громадського харчування, в
громадських місцях, наприклад в лікарнях, в школах, басейнах тощо.
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КАНАЛІЗАЦІЙНІ ЗОВНІШНІ ТРУБИ
MAGNAPLAST

Труби та фітинги зовнішньої каналізації Magnaplast призначені для транспортування побутових і стічних вод, а також дощової води. Безнапірні труби є одним з
найважливіших об'єктів підземної інфраструктури. Тому важливо використовувати рішення, які дозволяють досягти найкращої якості інвестицій при мінімальних
витратах.

Труби зовнішньої каналізації KG виробляються з полівінілхлориду PVH-U. Труби та фітинги можна використовувати, коли температура стічних вод при діаметрах 110-200 мм постійно перевищує 60 °C, а при DN 250-500 – 40 °C.
Каналізаційна система двошарових поліпропіленових труб і фітингів
MAGNACOR використовується для будівництва надійних безнапірних, санітарних, дощових, комбінованих і дренажних мереж. Вона використовується для
відведення побутових і комунальних стічних вод, а також води з паркувань,
доріг, автомагістралей, аеропортів і звалищ. Гладенька внутрішня поверхня
світло-сірого кольору забезпечує добру видимість при огляді каналів за допомогою телекамери.
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КАНАЛІЗАЦІЙНІ КОЛОДЯЗІ
MAGNAPLAST

Уніфіковані каналізаційні колодязі Magnaplast дозволяють складати камери з підіймальними трубами та телескопічними люками в різних варіантах, отримуючи широку сферу їх застосування. Інспекційні колодязі дозволяють проводити експлуатаційні роботи за допомогою спеціального обладнання. Відстійні та дренажні колодязі
є доповненням до каналізаційних систем для відведення дощових і ґрунтових вод.

Пластикові
ревізійні
колодязі
Magnaplast дозволяють забезпечити
зручне обслуговування та контроль за
каналізаційними системами. Вони запроектовані як непролазні та випускаються в трьох діаметрах підіймальних
труб: 315, 400 і 425 мм.
До основних складових частин колодязя відносяться: камера (прохідна
або збірна), підіймальна труба і люк з
телескопічною трубою (або з бетонним
конусом).
Конструктивно пластикові ревізійні
колодязі Magnaplast створені таким
чином, щоб гарантувати можливість їх
швидкого і простого з’єднання з трубами зовнішньої каналізації Magnaplast.
Відповідна вантажність люка (клас
міцності А-D) дозволяє вбудовувати
їх в каналізаційну систему при різних
умовах дорожнього руху: від газонів та
скверів до автодоріг та під’їздів.

www.svitsan.com.ua

29

ДРЕНАЖНІ СИСТЕМИ
PIPELIFE

PIPELIFE – один з потужних європейських виробників пластикових труб з більш ніж
100 різновидів полімерів. В даний час в концерні успішно працюють 34 заводи в
26 країнах світу. Головний офіс розміщується в Австрії. PIPELIFE є провідним постачальником систем пластикових труб для міської інфраструктури, промислових
підприємств та сільського господарства.

Дренажні системи PIPELIFE застосовуються в тих сферах економіки та будівництва, де необхідне регулювання
водного балансу, пониження вологості ґрунтів і відтік надмірної кількості
води: в меліорації; у парках, спортивних майданчиках і зонах відпочинку; як системи водостоків будівель і
підземних споруд; в дорожній інфраструктурі – біля автостоянок, майданчиків, тунелів.
Важливою перевагою гофрованих
труб з ПВХ є мала вага (приблизно в
20 разів менше ваги керамічних труб
такого ж діаметру), завдяки чому транспортування та укладання труб значно
дешевші й швидші. Дренажні системи
Pragma з трубами великого діаметра
(до 1000 мм) з поліпропілену PP-B
призначені для осушення вулиць,
площ, автомагістралей під проїзною
частиною, під тротуарами, по узбіччях.
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ДРЕНАЖНІ БЛОКИ
STORMBOX PIPELIFE

Дренажний блок STORMBOX (PIPELIFE) – інноваційне рішення, що допомагає повністю позбутися проблеми затоплення ділянки, діє за принципом полів фільтрації,
дренажних колодязів та фільтраційних траншей. Основним призначенням дренажних блоків є збір води, її накопичення й утримання, рівномірний розподіл води та
передача її в ґрунт.

Дренажні блоки STORMBOX застосовують як в місцях зі щільним рухом транспорту, так і там, де його мало (присадибна ділянка, автостоянка). Блок вагою
лише 8 кг здатен уміщувати в себе 206 літрів води. Монтаж блоків дуже простий і не потребує багато часу.
Надійність і довготривалість використання блоків забезпечується завдяки
матеріалу – поліпропілену високої якості – надміцного, стійкого до вологи та
перепаду температур. Саме тому системи дренажних блоків STORMBOX ефективно працюють протягом тривалого часу – понад 50 років при щоденній експлуатації з високим завантаженням. Блоки STORMBOX є найбільш економним
варіантом для ефективного відводу стічних вод.
www.svitsan.com.ua
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