FLEXIROHR
NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ ATNAUJINIMO
SISTEMA

FLEXIROHR metodas
Tai pilna nuotekų vamzdžių atnaujinimo sistema. Vos dviejų vyrų komanda gali greitai atlikti montavimą. Duobių
kasimas, agregatų ar asfalto keitimas, sunkiųjų kasimo ar kitų mašinų naudojimas nėra būtinas. Šis metodas yra be
tranšėjinis (be kasimo). FLEXIROHR vamzdžius taip pat galima montuoti ir žiemos sąlygomis. Išorinis FLEXIROHR
sluoksnis yra gofruotas, o vidinis - lygus, kas užtikrina geras hidraulines savybes. FLEXIROHR yra atskiras vamzdis,
kurio žiedo standumas yra 8 kN/m2 ir atitinka standartinį nuotekų vamzdį. Vamzdžiai gaminami Vokietijoje pagal ISO
9001, ISO 14001 ir ISO TS 16949 kokybės valdymo standartus sertifikuotoje gamykloje. FLEXIROHR tiekiamas 6 metrų
ilgio arba iki 50 metrų ritėmis (DN 90, 118).

Pasirengimo priemonės

Siekiant patikrinti vamzdyno matmenis ir būklę, renovuojamas vamzdis išvalomas aukšto slėgio srove ir patikrinamas
vaizdo stebėjimo kamera. Renovuojamas vamzdis prieš atnaujinimą turi būti sukalibruotas. Kalibravimas atliekamas
pratraukiant renovuojamo vamzdžio vidumi specialų kalibrą.

Atnaujinimas

FLEXIROHR vamzdžiai iki norimo ilgio suvirinami ant žemės paviršiaus specialiai tam pritaikyta suvirinimo įranga.
Vamzdis montuojamas per esamus šulinius. Traukimo galvutė pritvirtinta prie suvirinto vamzdžio galo, o gervė
tvirtinama prie renovuojamo vamzdžio. Po įtraukimo, vamzdžių galai tvirtinami šulinyje. Atlikus darbus, renovuotas
vamzdynas vėl tikrinamas vaizdo stebėjimo sistema.

Namų įvadų prijungimas
FLEXIROHR yra puikus pasirinkimas namo įvadams atstatyti. Klojimas trumpesniais atstumais gali būti atliekamas net
rankiniu būdu. Nepaisant to, kad sumažėjo vidinis vamzdžio skersmuo, hidraulinis vamzdžio pralaidumas paprastai
lieka nepakitęs. Taip yra dėl mažesnio lygaus plastiko pasipriešinimo tekėjimui.

FLEXIROHR
NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ ATNAUJINIMO
SISTEMA
Metodo privalumai ir nauda
-

Gamykloje pagamintas vamzdis (SN8 arba SN4), tai ilgalaikis sprendimas (tarnavimo laikas > 50 metų)
Ištisinė, suvirinta sistema, montuojama be kasimo darbų
Nuotekų sistema gali funkcionuoti montuojant, o tai reiškia, kad nereikia apėjimo linijos
Greitas ir efektyvus įrengimas - mažiau trukdymų eismui ir miestiečiams
Kiekviena sekcija suvirinta tiksliai, todėl nelieka atliekų
Gofruoto vamzdžio konstrukcija – mažesnė trintis, mažesnis tepalų sunaudojimas
Nėra toksiškų atliekų

Privalumai investuotojui
-

Ilgalaikis vamzdyno tarnavimo laikas (virš 50 metų)
Efektyvus metodas - konkurencingas kainų lygis
Efektyvus montavimas - mažai žalos eismui
Pramonėje žinomos medžiagos - polietileno privalumai

Privalumai montuotojui
-

Maža rizika montuojant, reiškia didesnę apyvartą, mažesnes atstatymo išlaidas
Nedidelis įrangos kiekis, telpantis į nedidelį furgoną - greitesnė investicijų grąža
Mažos pradinės investicijos - greita investicijų grąža
Paprastas montavimas - mažesnės eksploatacijos išlaidos
Montavimas galimas žiemą - eksploatacija visus metus
Diegimo procese nėra jokių chemikalų - geresnė sveikata ir sauga
INDUSTEK mokymo ir techninė pagalba

