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UV PROTECT COLOR

předizolované potrubí s pláštěm z HDPE
odolným vůči UV záření
v jakékoli barvě

Předizolované potrubí | Tvarovky | Radiačně zesítěné spojky
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Výstavba předizolovaných přenosových sítí v průmyslových závodech a městech dnes
vyžaduje od architektů a investorů nestandardní řešení, které kromě užitkových funkcí mohou také plnit roli prvku moderní architektury životního okolí.

K přepravě médií v nadzemních přenosových sítích se dnes obvykle používá instalace s izolační vrstvou pokrytou pláštěm z pozinkovaného plechu nebo nerezové oceli. Mají však ony mnoho nedokonalostí. RADPOL vyvinul
jedinečné řešení, kterým je kompletní systém předizolovaných potrubí UV PROTECT COLOR. Je to odpověď na
výzvy spojené s používáním klasického potrubí s pláštěm z plechu SPIRO a jejich estetikou v městských prostorech. Technologie UV PROTECT COLOR od RADPOL umožňuje výrobu kompletního systému předizolovaných
potrubí (tvarovky, armatura, spojky) odolného vůči působení UV záření, atmosférickým podmínkám a chemickým látkám s možností výroby všech prvků v jakékoli barvě z palety barev RAL.

Funkcionálnost přede všem
Potrubí UV PROTECT COLOR mají plášť ze speciálně upraveného
HDPE odolného vůči UV záření a také proti mechanickému poškození, působení chemických látek, změnám okolních teplot a zajišťují
plnou těsnost po dobu nejméně 30 let provozu.

Předizolovaný potrubní systém UV PROTECT COLOR je dedikován
k výstavbě a modernizaci všechných druhů nadzemních potrubí,
které vyžadují plnou ochranu proti změnám teploty přenášených
nimi médii.

RADPOL vyrábí kompletní systém předizolovaných potrubí v plném rozsahu průměrů do DN 630 mm. Prvky potrubního systému UV PROTECT
COLOR v rozsahu průměrů pláště do DN 400 mm lze objednat také s
inovativní difuzní bariérou RADPOL vyrobenou na bázi EVOH (předizolované potrubí, tvarovky, armatura a radiačně zesítěné spojky).

UV PROTECT COLOR je dokonalým řešením pro komunální instalace
(teplárenské, parní, chladírenské sítě) a pro průmyslové závody
pro přepravu uhlovodíků, kondenzátů, vody, olejů nebo jiných chemických médií.

Snižujeme provozní náklady
Použití technologie UV PROTECT COLOR od RADPOL výrazně skutečné snižuje náklady na provoz potrubí v dlouhodobé perspektivě.
Je to způsobeno použitím v předizolovaných prvcích ochranného pláště vyrobeného z HDPE místo klasického pozinkovaného plechu nebo
nerezové oceli což významně prodlužuje bezporuchovou životnost. Předizolované potrubí UV PROTECT COLOR, kterého plášť je vyroben
z HDPE, mají také nižší faktor vodivosti tepelné lambda.

Estetika v novem jednání
Předizolovaný potrubní systém UV PROTECT COLOR je to také dříve nedosažitelná estetika a vzhled nadzemních instalací. Můžete si
objednat předizolované potrubí, tvarovky, armaturu a radiačně zesítěné smršťovací spojky, které zvolenou Vámi koloristikou dokonale

zapadnou do okolí a učiní je přátelštějším. Díky široké paletě barev
RAL nadzemní instalace založená na UV PROTECT COLOR může stát
se prvkem malé architektury v městě a v průmyslovém závodě.w
mieście jak i w zakładzie przemysłowym.

Co získáte použitím systému potrubí UV PROTECT COLOR:
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Plnou těsnost potrubí po dobu nejméně 30 let
provozu. Díky ochrannému plášti z HDPE eliminujeme možnost povstávání netěsností, jak tomu
může být v případě pláště z pozinkované oceli bodově svařované. Plnou těsnost spojení mezi připojení zajišťují radiačně zesítěné smršťovací spojky.

Moznost vyrobit potrubí v jakékoli
barvě (podle palety barev RA).
Díky tomu může se stát zajímavým
a exponovaným městským prvkem
nebo zůstat skrytý
(maskovaný) v krajině.

Odolnost potrubí
proti mechanickému
poškození a promáčknutí.

Jeden technologický standard pro každý
prvek potrubí, v tom možnosti bezproblémového
připojení předizolované nadzemní sítě
s předizolovanou podzemní sítě.

Odolnost potrubí
proti korozi.

Odolnost vůči
korozivním látkám.

Plnou odolnost proti UV
záření po dobu
nejméně 30 let provozu.

RADPOL vyrábí kompletní systém předizolovaného
potrubí UV PROTECT COLOR v plném rozsahu
průměrů do DN 630 mm.
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