Deelbare buizen

Herbruikbare bescherming
voor bestaande kabels en leidingen
Het ondergronds netwerk van kabels en leidingen is van groot belang voor onze
economie: verkeersinformatiesystemen, spoorwegen, ziekenhuizen, kantoren en
luchthavens… Als door graafwerkzaamheden storingen ontstaan, kan de schade
hoog oplopen. Het kan zelfs mensenlevens kosten! Een goede bescherming van de
kabels en leidingen – ook tijdens werkzaamheden – is cruciaal.

Deelbare buizen geven bescherming

PION Kunststoffen heeft als motto ‘Capable in Cable Protection’. Als specialist in
kabelbescherming bieden wij uiteenlopende oplossingen voor het beschermen
van in bedrijf zijnde kabels en leidingen. Het betreft hier met name buizen in
twee delen die de kabelbundel veilig omsluiten. De belangrijkste soorten zijn
de PP Klembuis en de HDPE of PVC Klikbuis.

Polypropyleen Klembuis met geïntegreerd verbindingssysteem

Dit is een eenvoudig en zonder gereedschap te plaatsen en te demonteren
robuuste PP Klembuis met trekvaste koppeling. Deze deelbare buis beschermt
kabels en leidingen ook over grote afstanden. Ook bij zware omstandigheden,
zoals sterk wisselende temperaturen of chemische belasting met bijvoorbeeld
zuren, dieselolie of pekelzout. De buis kent een buigradius van 10˚ per strekkende
meter, zodat oneffenheden of een bochtig traject geen probleem vormen.
De afsluitende schuifklemmen zijn in verschillende kleuren leverbaar,
desgewenst met uw eigen opdruk.
z.o.z. »

PP Klembuis met deelbare mof
aan te sluiten op mantelbuis

Voordelen van
PP Klembuis
– geïntegreerde (trekvaste)
verbinding (geen open stukken
of zichtbare kabels)
– buigradius van max. 10° per meter
– hoge schedeldrukbelasting
– klemmen ook leverbaar
in diverse kleuren en met opdruk
– snelle installatie zonder gereedschap
of hulpmiddelen
– duurzaam, chemisch bestendig
materiaal
– eenvoudig te demonteren
en te hergebruiken
– diverse verloopmoffen en
T-aftakking beschikbaar
– afmetingen: 60 x 4,3 / 110 x 5,0 /
110 x 6,0 / 160 x 9,5 mm op lengte
van 1 meter

PP Klembuis met geïntegreerde
deelbare mof-spie verbinding
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HDPE of PVC Klikbuis: robuust en simpel

Voor zware omstandigheden adviseren wij het gebruik van de HDPE Klikbuis,
waarvan wanddikte en materiaal een hoge schedelbelasting mogelijk maken,
zodat deze buis ook ondergronds te gebruiken is. Vragen de omstandigheden
om een minder robuust type, dan volstaat de PVC uitvoering. Belangrijke
voordeel van de klikbuizen is de eenvoudige en snelle installatie. Je koppelt
de buizen door simpelweg de delen te laten verspringen, dus zonder
verbindingsmoffen.
Klikbuis is leverbaar in de volgende afmetingen
In HDPE: 58 x 4,0 / 83 x 4,0 / 110 x 5,0 / 120 x 5,0 / 160 x 9,5 mm
In PVC: 116 x 3,0 mm

PION Kunststoffen: capabel in kabels

Als gespecialiseerd leverancier van deelbare beschermbuizen hebben wij een
oplossing voor uiteenlopende omstandigheden. Zo kunnen we ook deelbare
buizen met H-profiel leveren, standaard van 40–250 mm, en op verzoek ook in
uitvoeringen van bijvoorbeeld 315 of 400 mm. Alles hangt af van uw specifieke
toepassing. Ligt de buis langdurig bovengronds en is er aanzienlijke kans op
schade? Ligt de deelbuis ondergronds en rijdt er verkeer overheen? Kent het
traject bochten of horizontale niveauverschillen? Wij adviseren u graag over
de beste oplossing voor uw situatie. Maak gebruik van onze expertise op dit
gebied. Neem contact op!

Voordelen van HDPE
of PVC Klikbuis
– robuust en slagvast
– hoge schedeldrukbelasting
– snelle, voordelige installatie
zonder gereedschap of hulpmiddelen
– eenvoudig te demonteren en
te hergebruiken
– geen losse onderdelen,
dus altijd compleet
– eigen bedrukking is mogelijk

Bel voor meer informatie met onze verkoop binnendienst.
Telefoon 033 253 86 30.

Robuuste HDPE Klikbuis

PVC Klikbuis
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