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Beskrivning
Notera att rören säljs i meter och standardlängd är
5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
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Teknisk specifikation

Artikelnr d Längd

PL-PE100-17-125-050M 125 50m

PL-PE100-17-160-050M 160 50m

PL-PE100-17-180-050M 180 50m

PL-PE100-17-125-100M 125 100m

PL-PE100-17-160-100M 160 100m

PL-PE100-17-180-100M 180 100m
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Protectaline
Systemet består av en kärna av kvalitet PE100 eller PE80 med ett aluminiumskikt utvändigt och ett
skyddande skikt av PE.

Snabbt och enkelt att installera Förutom att röret skyddar vattnet mot föroreningar har systemet
samma fördelar som PE-rör i övrigt: Snabbt och enkelt att installera, flexibelt, korrosionssäkert
material med låg vikt.

Systemet är typgodkänt av WRAS och DWI.

Dimensionsområde Protecta Line tillverkas i dimensionerna 25,32,63,90,110,125,160 och 180, 225, 250,
280, 315, 355 mm.

Rörlängder Protecta Linerören levereras i raka 12 eller 6 m-längder (63-355 mm) eller på rulle i 50
eller 100 m-längder i dimensionerna.

Skarvmetoder Protecta Line skarvas med mekaniska kopplingar, med elsvetsmuffar eller stumsvets.

Rördelar Beroende på skarvmetod finns ett antal olika rördelar tillgängliga.

Det unika med Protecta Line Protecta Line erbjuder ett komplett sortiment av produkter med det
skyddade aluminiumskiktet.

Som hittills enda leverantör levererar GPA hela systemet enligt samma skyddsklass, även rördelarna.

Protecta Line rör

Standard blå PE100 eller PE80 rör med diffusionstät skyddsbarriär av aluminium och yttre skyddslager
av PE

Raka längder i 6 och 12 m, på rulle i 25, 50 och 100 m

beroende på dimension

Sammanfogning med Protecta Line mekaniska kompressionskopplingar upp till 63 mm. Från 63 mm
upp till 180 mm kan ”Fluid” kompressionskoppling användas

Även lämplig för stumsvetsning och elmuffsvetsning i storlekar från 90 mm och uppåt

Mörkt brunstripade rör för enkel identifikation
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Material PE
PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi
allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens
behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper
Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent
mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta
GPA.
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