
KÁBELVÉDŐ CSÖVEK



PEHD  BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK
A csöveket a Szerb Nyersanyagellenőrző Intézet, valamint a „Nikola Tesla” elektrotechnikai 
intézet vizsgálta be, valamint rendelkeznek a PTT unió nemzetközi szakbizottságának 
bevizsgálásával. A PEHD csövek felhasználhatók utak, vasutak és alagutak építésénél 
csakúgy, mint ipari és otthoni vezetékek bekötésénél. Kiváló védelmet biztosítanak telefon, 
TV vagy optikai kábeleknek, valamint magas és alacsony feszültségű kábeleknek, út- és 
vasúti  jelzőtáblák, közlekedési lámpák vezetékeinek.

A kétrétegű bordázott PEHD védőcsövek megfelelnek az SRPS-EN50086-2-4 
(DIN16961, NFC68-171) és SRPS-EN13476 szabványoknak.
. 

JELLEMZŐK
- könnyűek, amely könnyebbé teszi 
  szállításukat és szerelésüket
- sima belső fala megkönnyíti a kábelek 
  bevezetését a védőcsőbe
- kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságokkal 
  rendelkezik
- ellenállnak a behatásoknak, ütésnek, nem engedik 
  be a vizet és port
- élettartamuk hosszú, és nem igényelnek karbantartást
- szabvány hossz a kemény PEHD/PEHD csöveknél 6 és
  12 méter, és 50 méteres tekercs a PEHD/PELD 
  csöveknél, melyeknél a belső réteg lágy PELD 
  olietilénből készül, mely lehetővé teszi a hajlítást
- a flexibilis csövek lehetővé teszik a folyamatos 
  fektetést, és a talaj adottságaihoz kiválóan hajlíthatók, 
  költségkímélő megoldásokat tesz lehetővé
- -40°C –tól +80°C-ig alkalmazható
- rendkívül korrózióálló

Merev cső HDPE / HDPE

SÁRGA PIROS FEKETE NÉVLEGES
ÁTMÉRŐ (mm)

BELSŐ
ÁTMÉRŐ (mm)

KÜLSŐ
ÁTMÉRŐ (mm)

10900440 10900420 10900400 Ø75 62 75
10900441 10900421 10900401 Ø90 75 90
10900442 10900422 10900402 Ø110 92 110
10900443 10900423 10900403 Ø125 108 125
10900444 10900424 10900404 Ø160 138 160

SRPS-EN50086 SRPS-EN13476

10900445 10900425 10900405 Ø200 176 200
10900446 10900426 10900406 Ø250 216 250
10900447 10900427 10900407 Ø315 271 315

Hajlékony cső HDPE / LDPE

SÁRGA PIROS FEKETE NÉVLEGES
ÁTMÉRŐ (mm)

BELSŐ
ÁTMÉRŐ (mm)

KÜLSŐ
ÁTMÉRŐ (mm)

10900340 10900320 10900300 Ø75 62 75
10900341 10900321 10900301 Ø90 75 90
10900342 10900322 10900302 Ø110 92 110
10900343 10900323 10900303 Ø125 108 125
10900344 10900324 10900304 Ø160 138 160

SRPS-EN50086 SRPS-EN13476

10900345 10900325 10900305 Ø200 176 200
10900346 10900326 10900306 Ø250 216 250
10900347 10900327 10900307 Ø315 271 315

A CSÖVEK SZERELÉSE ÉS CSATLAKOZÓK
- a csöveket karmantyúk segítségével csatlakoztathatjuk
- a tökéletes zárást gumigyűrű segítségével érhetjük el, 
   melyet a cső második vagy harmadik barázdájában 
   helyezünk el, majd a karmantyút ráhúzzuk a csőre.  
   A könnyebb csatlakoztatás érdekében használjunk kenőzsírt 
   vagy szilikon olajat.
- a csövek késsel vagy fűrésszel vághatók
- a csövek minden darabja felhasználható azok csatlakoztatásával



KÁBELVÉDŐ CSÖVEK PVC-BŐL
- anyaga könnyű, egyszerűen és könnyen tárolható és kezelhető
- szállítása könnyű, szerelése egyszerű és költségkímélő
- 2 PVC cső csatlakoztatása nem tart tovább 1 percnél, ezért nincs
- szükség hosszantartó útlezárásra 
- fala vékony, ezért a kábelek bevezetése a csőbe gyors és egyszerű
- egy árokban több cső is elhelyezhető egymás mellett, 
   vagy egymásra helyezve
- csatlakozási pontjaik ellenállnak a víznek és más folyadékoknak
- ellenáll a korróziónak lúgos, savas vagy agresszív környezetben 
- jó elektromos szigetelő, és ellenáll a kóbor áram okozta hatásoknak
- ellenáll a mechanikai behatásoknak
- időtálló ( élettartama több mint 50 év)
- gyakorlatilag nincs költsége a vezeték karbantartásának
- a csövek mérete 110x3,2 mm 6 és 12 méteres szálakban
- sárga színben készülnek

PVC cső energia-és AV-kábel szerint gyártott EN1401, védik és forgalmazása elektromos kábelek.

PVC cső

KÓD SZÍNES KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (DC) BELSŐ ÁTMÉRŐ TŰRÉSE TLOUŠŤKA SZERINTEM (ek)

11400011 Červená 110+0,3 110,6-0,2 3,2+0,5
11400111 Žlutá 110+0,3 110,6-0,2 3,2+0,5

Szabvány színekben készülnek, sárga/
fekete a PTT kábelekhez, és piros/
fekete az elektromos és energetikai 
felhasználásokra, valamit fekete/fekete 
változatban, mely hosszabb távon el-
lenállóbb az UV sugárzásnak.

Összehasonlításként tesztelésre került 
a 110x3,2 PVC cső és a PEHD 110-es 
cső alaktartása. A teszt eredményét 
a fenti diagram mutatja, mely szerint 
a PEHD cső kevésbé deformálódott 
(1-es ábra) A 2-es ábra mutatja annak 
a tesztnek az eredményét, melyben 
a meghajlított (5 m-es rádiusszal)  
csövet egyenesítették vissza; ez a 
teszt is a PEHD cső jobb tulajdonságait 
bizonyítja a 110x3,2-es PVC csővel 
szemben.

Háttér tartó csövek Ø50, Ø75, Ø110, Ø125 és Ø 160
(Készült a különböző csövek, 4, 8, 12 ..)

HDPE CEVØ110
EKK2



KÓD KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 
mm

BELSŐ ÁTMÉRŐ
 mm

STANDARD KERÉKPÁROS 
NAVIN m

10900101 Ø20 Ø14 100
10900102 Ø25 Ø19 50
10900103 Ø32 Ø25 50

EGYRÉTEGŰ ELEKTROMOS SZIGETELŐ 
BORDÁZOTT DRÉNCSŐ KÁBELRENDSZEREKHEZ
Felhasználási területük ipari vagy épületkivitelezési elektromos és PTT létesítmények 
A kábelek gyorsan és könnyen behúzhatók a csőbe még egyenetlen felületen, kanyarodó 
cső esetében is.

A csövek a DIN49018 szabvány szerint készülnek

HDPE PE-80

KÓD D (mm)

11199198 Ø20
11199200 Ø32
11199201 Ø40
11199202 Ø50
11199205 Ø90
11199206 Ø110

FLEXIBILIS SZELLŐZŐCSÖVEK
- kiváló hajlékonyságuknak köszönhetően praktikusan 
  felhasználhatóak termek, üzlethelyiségek, éttermek és 
  egyéb létesítmények légkondicionálásának kialakítására.
- Anyaga: PEHD, PEHD/PELD
- egy vagy kétrétegű változatban készülnek
- a csövek megfelelnek az SRPS-EN12201, DIN8074-8075, 
  ISO 4427 és ISO 4065 szabványoknak



KÁBELVÉDŐ CSÖVEK
SRPS-EN50086-2-4, SRPS-EN1401, SRPS-EN13467, SRPS-EN12201
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