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Caracteristici generale:

FIȘÃ TEHNICÃ

Țeavã corugatã de protecție cabluri cu perete dublu ELCOR 450 N

Descriere

Normative

Sistem de management al calitãții integrat

Fabricație

Caracteristici dimensionale:

Certificat pentru Sistemul de Management al Calitãții în 
conformitate cu ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001, sistem 
care garanteazã calitatea produselor și serviciilor oferite.

Țeava corugatã cu perete dublu din polietilenã de înaltã 
densitate pentru protecția cablurilor electrice și de
telecomunicație îngropate.

SR EN 61386-1, SR EN 61386-24, ENEL DS 4247 RO, 
directiva europeanã pentru joasã și medie tensiune 
2006/95/CE. 

Este o țeavã din polietilenã de înaltã densitate compus din 2 pereți distincți, sudați între ei prin co-extrudare. Peretele 
exterior este corugat și conferã rezistențã mecanicã ridicatã, iar peretele interior este lis (neted) și faciliteazã 
trecerea cablurilor.

DE = Diametrul exterior;
DI = Diametrul interior.
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Structurã perete dublu exterior corugat și interior lis

excelentã rezistențã chimicã la majoritatea substanțelor chimice

24 luni

 Utilizare
 Temperaturi de utilizare

rețele îngropate de cabluri electrice
- 50 / + 60 °C

Razã de curburã minimã 5 x Diametrul Nominal
Rezistența la compresiune 450 N, conform EN 61386 - 24 (cu deformarea diametrului de 5%)
Rezistența la impact tip normal - N
Rezistența electricã de izolare > 100 Megaohm (MΩ)
Rigiditate dielectricã > 800 Kv / cm
Rezistențã la agenți chimici
Rezistențã UV 12 luni de la data de producție înscrisã
Garanție oferitã

50 aniDurata de viațã



Ambalare

Accesorii

Culoare

În producția de serie peretele exterior este de culoare roºie / neagrã, peretele interior de culoare neagrã.
La cerere se pot realiza și alte culori pentru ambii pereți.

Conductele ambalate în colac sunt prevãzute cu fir de ghidaj din P.E.T. sau P.P. și mufã de îmbinare.

Mufe de îmbinare din PEHD.

Marcare

Pozare

În conformitate cu SR EN 61386 - 1.
Elemente marcaj: denumire producãtor și marcã, diametrul exterior, tipul de utilizare N, norma de referințã, clasa de 
rezistențã la compresiune 450N / mp.

Caracteristici dimensionale

DE 40 mm – DE 160 mm
DE 200 mm

Ambalare colac (m)

50

25

În șanț îngust (recomandat). Lãțimea șanțului este mai micã sau egalã decât 3 x Diametrul Nominal al țevii, iar 
înãlțimea de umplere începând cu partea superioarã a țevii este mai micã decât jumãtate din înãlțimea șanțului. 
Aceasta este alegerea optimã în marea majoritatea a cazurilor, întrucât permite ca o mare parte a greutãții sã se 
sprijine pe pereții șanțului. La sãparea șanțului trebuie sã se asigure cã patul de pozare este cât mai neted și uniform. 
Este optim ca sãpãtura sã se realizeze cât mai aproape de momentul pozãrii țevilor,  iar umplerea sã se facã  imediat 
dupã instalarea lor.

H

De

B

2h

H = distanța pânã la țeavã;
2h = dublu grosimii peretelui țevii;
De = diametrul exterior;
B = grosimea șanțului.
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