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Spojenie pre všetky priemery potrubí –
ﬂexibilné alebo s istením v ťahu –
DN50 - DN825. To je

®

MULTI/JOINT
3000 Plus

MULTI/JOINT®
3000 Plus
Pri Vašej každodennej práci môžete naraziť
na rôzne rúrové materiály. Chcete prepojiť
dve potrubia z rozličných materiálov a mať
spoj istený v ťahu? Známe spájacie metódy
ako objímky, prírubové spoje, zváranie a
používanie oporných blokov môžu byť časovo
aj finančne veľmi náročné. Chceli by ste radšej
pracovať rýchlo a znížiť si pritom náklady?
Spoľahlivý systém MULTI/JOINT® 3000 Plus je
naša odpoveď! Tvarovky so širokým rozsahom
pokrytia vonkajších priemerov rúr umožnia
vytvoriť spoj istený v ťahu rýchlo a bez
použitia špeciálnych nástrojov!

Tvarovka s istením v ťahu až do DN825
Unikátny utesňovací systém
Systém MULTI / JOINT® 3000 Plus pozostáva zo spojok,
prírubových adaptérov, oblúkov, pätkových kolien a
koncových viečok v rozsahu od DN50 do DN825. Všetky
rúry s rovnakým menovitým priemerom DN môžu byť
vyhotovené v prevedení s istením v ťahu a to vďaka
unikátnemu uchopovaciemu a tesniacemu systému.
Všetko, čo potrebujete vedieť je vonkajší priemer potrubia,
prepravované médium a prevádzkový tlak potrubia.

Šetrite čas a náklady
Tvarovky MULTI/JOINT® 3000 Plus môžu byť inštalované
prakticky za všetkých podmienok a ich montáž je veľmi
jednoduchá. Pri samotnej montáži nie je nutné používať
žiadne špeciálne náradie, čo výrazne znižuje montážne
časy a šetrí náklady. Vďaka princípu "jedna veľkosť uchytí
všetko" takisto šetríte na skladových zásobách.

Oblasti použitia
Osvedčená kvalita
Rozsah systému MULTI/JOINT® 3000 Plus je až 43 mm,
pričom tvarovky dokážu spájať potrubia od d46 až do
d869 mm . Tvarovky sú vhodné pre použitie na vodu
ako aj plyn a to pri prevádzkových tlakoch 16 barov pri
vode resp. 8 barov pri plyne . Systém MULTI/JOINT® si za
posledných 30 rokov získal reputáciu najvyššej svetovej
kvality.

•
•
•
•
•
•

Vodovodné transportné potrubia
Distribúcia vody
Distribúcia plynu
Odpadové vody
Opravy a údržba
Priemyselné aplikácie

Vaše výhody
ş Absolútna spoľahlivosť
ş Rýchle, bezpečné a
jednoduché riešenie opráv
ş Redukcia skladových nákladov
vďaka princípu “jedna veľkosť
uchytí všetko”
ş Odolnosť voči korózii
ş Vhodnosť na všetky druhy
rúrových materiálov a
možnosť viacnásobného
použitia
ş Použiteľné pod zemou ako aj
nad zemou

MULTI/JOINT® 3000 Plus preto, lebo:
ş

ş

ş

Tvarovky MULTI/JOINT® 3000 Plus majú ľahko
prístupné skrutky. Skrutky na protiľahlých stranách
tvaroviek (pri U-kuse) sú zámerne vyosené, čím je
montáž tvaroviek zjednodušená.
Vyositeľnosť potrubia v tvarovke MULTI/JOINT®
3000 Plus je až 8° na stranu tvarovky, čo pri
spojkách predstavuje až 16° - svetový unikát.
Projektovaná životnosť všetkých tvaroviek
MULTI/JOINT® 3000 Plus je 50 rokov.

ş

MULTI/JOINT® 3000 Plus predstavuje časom
osvedčenú kvalitu už viac ako 30 rokov.

ş

MULTI/JOINT® 3000 Plus má medzinárodne
overené výsledky.

ş

Všetky tvarovky MULTI/JOINT® 3000 Plus sú
dodávané s ochranným hygienickým viečkom pre
zamedzenie poškodenia a kontaminácie tvarovky.

Unikátny tesniaci systém
Spoľahlivý spoj
Ak sú kladené vysoké požiadavky na kvalitu, nevyhnutne potrebujete spoľahlivé spoje. Systém
MULTI/JOINT® 3000 Plus spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky a je vhodný pre použitie na vodu ako
aj plyn. Jedinečnosť systému spočíva v unikátnom tesnení. Toto pozostáva z pružného krúžku (krúžok
Uni/Fleks alebo krúžok Uni/Fiks), ktoré sa skladajú z plastových segmentov a gumeného tesnenia
EPDM alebo NBR. Verzia Uni/Fiks je naviac vybavená kovovými fixačnými plieškami, ktoré zabezpečujú
istenie v ťahu na všetkých druhoch potrubných materiálov.

Certified to
NSF/ANSI 61

Krúžok Uni/Fiks

Varioseal:
gumové tesnenie (EPDM alebo NBR)

Telo tvarovky:
tvárna liatina GGG45 EN-GJS-450-10
s epoxidovou povrchovou úpravou
Resicoat® typ RT 9000 R4

Matice:
nerezová oceľ A2 (AISI 304)
galvanizované a pasivované
alebo nerezová oceľ A4
(AISI 316) galvanizované a
pasivované

Skrutky:
nerezová oceľ A2 (AISI 304) s
povrchovou úpravou Lubo
alebo nerezová oceľ A4 (AISI 316)
s povrchovou úpravou Lubo

Jednoduchá
montáž
Krúžok Uni/Fleks
Krúžok Uni/Fleks je kombináciou plastového krúžku
zloženého z plastových segmentov a tenkého gumového
tesnenia (Varioseal). Gumové tesnenie je k dispozícii v
prevedení EPDM alebo NBR a je spoľahlivým riešením pri
vodohospodárskych ako aj plynárenských aplikáciách.
Krúžok Uni/Fleks je ﬂexibilný bez istenia v ťahu.
Krúžok Uni/Fiks
Keď sa do krúžku Uni/Fleks vložia nerezové ﬁxačné
pliešky, tesniaci systém sa stáva isteným v ťahu. Krúžok
Uni/Fiks s ﬁxačnými plieškami Uni/Fiksers vytvára spoj
s istením v ťahu až do impozantného tlaku 16 barov
pre vodu a 8 barov pre plyn, a to na kovových ako aj
plastových potrubiach.

Uni/Fikser:
nerezová oceľ A4 (AISI 316)

Svorný krúžok:
tvárna liatina GGG45 EN-GJS-450-10
s epoxidovou povrchovou úpravou Resicoat®
typ RT 9000 R4

Hygienické viečko
zabezpečuje, že tvarovka ostane
zvnútra čistá – od produkcie až
do času použitia

(viečko na obrázku:
DN50 - DN400)

Progresívny tesniaci a uchopovací mechanizmus
Plastové segmenty v krúžkoch veľkostí DN50 - DN125
pozostávajú z jednej časti a sú vyrobené z POM.
Konštrukcia tesniaceho krúžku ďalej umožňuje pokrytie
veľkého rozsahu vonkajších priemerov rúr. Plastové
segmenty v krúžkoch veľkostí DN150 - DN825 sa skladajú
z dvoch častí; klin a zvršok. Klin je vyrobený z POM a je
v kontakte s materiálom rúry. Vrchná časť, vyrobená z
polyamidu, zaisťuje integritu krúžku. Výsledkom tejto
kombinácie je progresívne utesnenie a uchopenie. V
krúžkoch o veľkosti DN425 - DN825 je pridaná príchytka
na upevnenie krúžku v telese tvarovky, čo zaisťuje ľahkú
inštaláciu.
Uni/Fikser
Fixačné pliešky Uni/Fiksers bez kompromisu
zabezpečujú optimálne istenie v ťahu tak na kovových,
ako aj plastových rúrach.
Jednoduchá montáž a opakované použitie
Pomerne dlhé telo tvaroviek MULTI / JOINT® 3000 Plus
ponúka veľkú hĺbku zasunutia rúry. Táto veľká montážna
dĺžka uľahčuje inštaláciu, pretože ju môžete využiť podľa
potreby. Tvarovky sú navyše dodávané s prehľadným
montážnym návodom a pretože sa dajú ľahko demontovať,

Podložky:
nerezová oceľ A2 (AISI 304)
alebo nerezová oceľ A4 (AISI 316)

Jeden kompletný systém
Model

Type
Spojka – U-kus
Spojka redukovaná
Prírubový adaptér – E-kus
Prírubový adaptér
redukovaný
Koncové viečko zaslepené
Koncové viečko so
závitom ¾" - 2"

S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu

3007
3000
3107
3100
3057
3050
3157
3150
3207 zaslepené
3200 zaslepené
3207 ¾" - 2" závit
3200 ¾" - 2" závit
3067

S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu
S istením v ťahu
Bez istenia v ťahu

3087
3080
3187
3180
3557
3550
3407
3400

PE adaptér
Adaptér s liatinovým hrdlom
Adaptér s liatinovým hrdlom
redukovaný
Pätkové koleno
Koleno

+Odolný a spoľahlivý spoj pre rýchle,
bezpečne a jednoduché riešenie opráv

systém je vhodný aj na dočasnú inštaláciu, po ktorej je
možné opakované použitie
Dlhá životnosť
Tvarovky MULTI/JOINT® 3000 Plus z tvárnej liatiny sú
opatrené antikoróznou epoxidovou povrchovou úpravou
Resicoat®. Táto kombinácia výrazne predlžuje životnosť
systému.
Tvarovky nevyžadujú žiadnu údržbu a majú navrhnutú
životnosť 50 rokov. Toto je jasná výhoda; koniec koncov,
ako prevádzkovateľ sietí chcete byť schopný zaručiť stálu
dodávku vody a plynu koncovému užívateľovi a zabrániť
opakovanej údržbe a opravám.

DN (mm)

Rozsah (mm)

DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN225
DN250
DN300
DN350
DN400
DN425
DN450
DN475
DN500
DN550
DN600
DN625
DN675
DN700
DN800
DN825

46
63
84
104
132
154
192
230
267
315
352
392
432
450
481
500
548
605
630
665
709
799
837

-

71
90
105
132
155
192
232
268
310
356
393
433
464
482
513
532
580
637
662
697
741
831
869

Technická špecifikácia
Špecifikácia
Telo tvarovky
Svorný krúžok
Povrchová úprava

Varioseal tesnenie
Krúžky Uni/Fiks a
Uni/Fleks
Uni/Fiksers
Skrutky a matice
Podložky
Vŕtanie prírub
Prevádzková teplota
Prevádzkový tlak(PFA)*

Certiﬁkáty

Tesniaci mechanizmus

Tvárna liatina GGG45 v súlade s EN-GJS-450-10.
Tvárna liatina GGG45 v súlade s EN-GJS-450-10.
Epoxidová povrchová úprava Resicoat®, typ RT 9000 R4, spĺňa všetky požiadavky ACS,
Belgaqua, KTW, NSF Standard 61, WRAS, KIWA. Farba - červená (RAL 3003). Minimálna
hrúbka 250 mikrónov v súlade s GSK-register.
Pitná voda: EPDM v súlade s EN 681-1.
Voda a plyn: NBR v súlade EN 682.
POM (polyoxymetylén) a/alebo polyamid vystužený sklenými vláknami.
Nerezová oceľ A4 (AISI 316).
Nerezová oceľ A2 (AISI 304) alebo nerezová oceľ A4 (AISI 316). Skrutky opatrené povrchovou
úpravou Lubo, matice galvanizované a pasivované na zabránenie zadieraniu.
Nerezová oceľ A2 (AISI 304) alebo nerezová oceľ A4 (AISI 316).
Vŕtanie PN10 alebo PN16 v súlade s EN 1092-2 alebo vŕtanie v súlade s AWWA a tabuľkou
D. DN450-DN825 s dvojitým vŕtaním DN PN10 / PN16.
-5°C to +50°C.
Flexibilný spoj: voda do 25 barov, plyn do 8 barov. Spoj s istením v ťahu: voda do 16 barov,
plyn do 8 barov.
* Detailné informácie v montážnom návode alebo u dodávateľa.
ACS, Belgaqua, WRc, ÖVGW, SVGW, DVGW, WRAS, NSF a KIWA.EN 14525: ÖVGW, SVGW a
KIWA.

Vhodnosť pre všetky druhy potrubných
materiálov:
Potrubia z azbest-cementu
PE potrubia
PVC potrubia
Oceľové a nerezové potrubia
Potrubia zo šedej liatiny
Potrubia z tvárnej liatiny

Nominálne vyosenie*

Výstužné prstence

Vyosenie až 16°

V prípade spájania PE alebo PVC rúr použite aj výstužné
prstence.

* v stredovej hodnote rozsahu
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Kontakt
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tel: +421 (32) 381 10 53
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www.asimex.sk
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