NOVA SIRIA PRODUKTŲ SPECIFIKACIJA
Universalus pritaikomumas
NOVA SIRIA (Italija) – tai pasaulyje pirmaujantis didelių dydžių ir pagal specialius užsakymą gaminamų jungčių
gamintojas, turintis daugiau nei 85 metų patirties. NOVA SIRIA eksportuoja savo produkciją į daugiau nei 40 šalių
visame pasaulyje. Bendrovė turi ISO 9001: 2008 ir ISO 14001: 2004 sertifikatus, o gamindama savo produktus, naudoja
tik sertifikuotas medžiagas, tokias kaip Rilsan, Nylon 11 danga.
NOVA SIRIA savo veikloje vadovaujasi lankstumo ir universalumo principais, kas užtikrina galimybes patenkinti bet
kokius poreikius avarinės intervencijos atveju į magistralinį bet kokios medžiagos ir bet kokio išorinio skersmens
vamzdyną. Įmonė gamina specialias movas ir komponentus, kad būtų patenkinti visi specifiniai projektavimo ir
montavimo etapų poreikiai. Betarpiškas visų produktų prieinamumas ir platus gamybos asortimentas leidžia patenkinti
visus poreikius vamzdynų statybos ir priežiūros srityse. Itin aukšti mechaninių įrenginių kokybės standartai ir gamybos
procesai, galutinis patikrinimas, technologiškai pažangių medžiagų naudojimas užtikrina aukščiausią NOVA SIRIA
produktų patikimumą sunkiausiomis darbo sąlygomis. Jungiamosios detalės naudojamos šiose srityse:
•
•
•
•

Vandentiekio sistemos
Dujų skirstymo tinklai
Nuotekų pramonė
Jūriniai taikymai - išmetimai, nuotekos

•
•
•

Naftos chemijos pramonė
Hidroelektrinės
Pramonė ir žemės ūkis - dulkių ir
suspenduotų dalelių apdorojimas

Populiarūs produktai
Plati plieno movų gama

Multigrip

Platus
plienių
movų
asortimentas projektuojamas
ir pritaikomas pagal konkretų
poreikį ir tinka vamzdžiams iš
bet kokios medžiagos. Movos
išpildomos
kaip
tiesios
jungtys, redukuoti sujungimai,
galinės aklės ir flanšiniai
adapteriai. Išorinio vamzdžio
diametro
tolerancijos
svyravimai: 30 ir 50 mm.

Tai
tempimui
atsparaus
sujungimo
technologija
(vamzdžių fiksavimo sistema).
30 mm tolerancija vamzdžio
išorinio skersmens diapazone,
PN 10 ir 16 slėgiui. Pavieniai
arba atskiri varžtai, kuriuos
galima naudoti su HDPE,
plieno ir kaliojo ketaus
vamzdžiais.
Geresniam
sureguliavimui - sandarinimo
žiedai ir galinių atramų
griebtuvai yra nepriklausomi.

Duofit

Novagrip

Movos iš dviejų elementų
suteikia
nepertraukiamo
remonto galimybę ir karšto
prispaudimo
metodą.
Privalumai: riboti kasinėjimai,
nėra veikimo pertraukimo,
nereikia ištuštinti magistralių,
nereikalingas
vamzdžių
pjaustymas,
trumpas
montavimo laikas ir mažos
įrengimo išlaidos.

Tai novatoriškas sujungimas
tarp remontinių polietileno
įdėklų galų. Kai vamzdyno
remontas įgyvendinamas ant
plonasienio
plastikinio
vamzdžio, sutvirtinančio įdėklo
žiedo derinys ir Novagrip
stiliaus griebtuvai sudaro
geriausią vamzdyno sujungimą
tarp jo ir kitos įrangos arba tarp
atnaujintų vamzdyno atkarpų.

Specialios plieno jungiamosios detalės

Plieninės jungiamosios detalės yra projektuojamos ir gaminamos pagal specialų užsakymą, kad būtų galima išspręsti
bet kokias statybos ar montavimo problemas, atsižvelgiant į pačius įvairiausius reikalavimus

