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MOZAIK
Kedves Partnereink!
Az elmúlt időszak mindannyiunk számára nehéz helyzetet teremtett. Az Euroﬂow a járvány okozta válságos
időszakban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett is igyekezett maximálisan kiszolgálni a partnereit.
Hogy csökkentsük a fertőzés kockázatát, munkatársaink egyik része az irodában, másik része otthonról
dolgozott. Partnereink részére 24 órás ügyeletet vezettünk be, a készleteinket megnöveltük, és kedvezményes árakat biztosítottunk hibaelhárításra alkalmazott
termékeinkre. Bízunk benne, hogy a nehezén már túl
vagyunk, és hamarosan újra felvehetjük a kapcsolatot
személyesen is!
Üdvözlettel
az Euroﬂow csapata

Az Euroﬂow Zrt. mindig kiemelt szerepet szánt Partnerei és saját kollégái szakmai képzésének. E munka jelentősége felértékelődött az elmúlt időszakban, a karantén, a bezártság heteiben, hónapjaiban. Így születtek meg cégünk
oktató, továbbképző célzatú anyagai, melyekből az aktuális Mozaikban a légszelepek, valamint a PE gömbcsapok és
PE gyorskötők témakörét tesszük közzé.

A.R.I. LÉGSZELEP TERMÉK ISMERTETŐ
Az IVÓ és SZENNYVÍZ légszelepek funkciója
•

1.1., kis mennyiségű levegő (buborékok) eltávolítása a hálózatból

•

1.2., nagy mennyiségű levegő (légzsák) eltávolítása a hálózatból

•

2., nagy mennyiségű levegő beszívása hálózatba

•

3., speciális funkciók:
pl.: föld alatti beépítés, szivattyúvédelem, kosütés védelem,
energiahatékonyság növelés, stb.

HOGYAN KERÜL A LEVEGŐ A HÁLÓZATBA?
pl.: szennyvíz gyűjtő vagy fogadóaknából történő kiemelés során
pl.: bármilyen típusú forgókerekes mérés során
pl. bármilyen típusú járókerekes szivattyúzás során

MIÉRT OKOZ GONDOT A LEVEGŐ JELENLÉTE A
HÁLÓZATBAN?
•

Kis levegő mennyiség: az oldott oxigén korrodálja a fémeket

•

Nagy levegő mennyiség (légzsák, mely a buborékokból áll össze) dugóként viselkedik, ami
jobb esetben „csak” szivattyúzási energia többletet igényel, de rosszabb esetben elzárja a
vezetéket

EZEKET TEHÁT EL KELL TÁVOLÍTANI!

MIKOR KELL BESZÍVNI A LEVEGŐT?
•

Nagy vízmennyiség egyszerre történő távozásakor
Pl.: gyors hálózat ürítés szabad kiömlőn, vagy tűzcsapon keresztül, csőtöréskor, kosütés
elkerülésére

ILYENKOR KELL VILLÁMGYORSAN
és EGYSZERRE
NAGY LEVEGŐMENNYISÉGET
BESZÍVNI
(vákuum elkerülése)

MIKOR KELL MÉG BESZÍVNI A LEVEGŐT?
•

A kosütés elkerülésének egy speciális, de nagyon hatékony és nagyon szellemes
megoldása

LÁSSUK EZEK UTÁN A MŰSZAKI MEGOLDÁSOKAT:
•

1.1., kis mennyiségű levegő (buborékok) eltávolítása a hálózatból (egyszeres működésű
automata légszelep ivóvízre) AVK s701/10-001

•

1.1., kis mennyiségű levegő (buborékok) eltávolítása a hálózatból
•

•

1.2., nagy mennyiségű levegő (légzsák) eltávolítása a hálózatból

2., nagy mennyiségű levegő beszívása hálózatba

EGYSZERRE és IVÓVÍZRE
AVK s701/40-010
(háromszoros működésű, azaz kombinált automata légbeszívó-légtelenítő szelep)

•

1.1., kis mennyiségű levegő (buborékok) eltávolítása a hálózatból
•

•

1.2., nagy mennyiségű levegő (légzsák) eltávolítása a hálózatból

2., nagy mennyiségű levegő beszívása hálózatba

EGYSZERRE és SZENNYVÍZRE
AVK s701/70 010
(háromszoros működésű, azaz kombinált automata légbeszívó légtelenítő szelep)

•

3., speciális funkciók:

pl.: föld alatti beépítés ivóvízre , szennyvízre

BANIDES termékválaszték
1) PE gömbcsapok

világvezető a
gázszállításban
1 millió feletti eladások
PE20 - PE250.
PE gömbcsapok
EN1555-4, GIS/V7-2
szerint
teljesen automatizált
gyártási folyamat,
TISZTA PE100 alapanyag.
NINCSEN alapanyagújrahasznosítás

2) PE szelepek lefúvató- és mintavételező csonkkal
leágazás kialakításakor, javításkor és nyomásméréskor, szivárgás
megállapításakor, gázpótláskor, stb…

BANIDES termékválaszték
a) Push Fit Fitting / PERRSO®

PERRSO Cap Push Fit Fitting

PERRSO Coupler Push Fit Fitting

•

Helyettesíti az EF karmantyút, vagy
egyéb kötéseket

•

PE20 PE25 PE32

•

Szerszám nem kell

•

Zárás jelzése egy kattanással

•

Vész esetére tökéletes

•

Gyors beépítés még a kis helyeken is

•

Megelőzi a veszélyes hegesztést

•

Nem kell a minősített hegesztő

BANIDES termékválaszték
b) "Smart" megoldások (RPC)

RPC: nyomás alatti leágazás (megfúrás)

RPC

megfúró szerszám
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