CABLE DUCTS PP

תעלות  PPפלסטיק לכבלי חשמל ותקשורת
TERRA 1

תעלות הפלסטיק לכבלי חשמל ותקשורת הן אלטרנטיבה חדשנית
המחליפה את תעלות הבטון המסורתיות בהן היו משתמשים בעבר.
הודות לפתרון זה ,משך הפרויקט מתקצר ,עלויות הבנייה והפיתוח
קטנות וזוכים בסביבה ירוקה יותר הודות לחומר הממוחזר ממנו
מורכבת התעלה.
מתאים במיוחד לקווי רכבת ,נמלי תעופה ,תחנות פוטו וולטאג׳ וכו׳.

משקל נמוך ועמידות בעומס:
TERRA 2

תעלות הפלסטיק קלות משמעותית ביחס לתעלות הבטון
המסרותיות .בנוסף ,המבנה האנטומי ,הצלעות המחזקות והעמודים
המשולבים בתעלה ,מאפשרים עמידות בעומס של  .15KNבחלקה
העליון של התעלה ישנו מכסה הנפתח ונסגר בקלות ,ומאפשר
תפעול נוח ופשוט ופתיחה מהירה.

התקנה קלה ומהירה:
התעלות מתחברות אחת לשנייה בחיבור "קליק לוק" זכר נקבה.
החיבור מהיר ופשוט ולא מצריך אלמנטים נוספים.
בנוסף ,המשקל הקל של התעלות ( 4.5-8.4ק"ג  /יחידה) מאפשר
התקנה קלה ומהירה של מספר קילומטרים ביום ,גם במקומות
בהן אין גישה למשאיות וטרקטורים.

גמישות החומר:

גמישות החומר מאפשרת התקנה במינוח  ,Tזוויות של  90מעלות
ובשיפוע.
TERRA 1
MBTERRASYSTEM1

TERRA 2
MBTERRASYSTEM2

אופציה למחיצה
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CABLE DUCTS PP

הובלה קלה וחסכונית
פריקה מהירה
התקנה ידנית פשוטה
גמישות החומר המאפשרת באתר התאמה לתוואי השטח :זוויות/רדיוס.
בתעלה אפשרות לחיתוך מובנה של .30°/15°
חומר ממוחזר וידידותי לסביבה
משקל נמוך וקל לנשיאה :דגם 1 TERRASYSTEM SIZE
משקלו 4.5 :ק״ג 2 TERRASYSTEM SIZE .משקלו 8.4 :ק״ג
סגירה כיסוי מכסה קליק לוק  2 +ברגי נעילה

חומר טכני:
חומר:
פוליפרופילן ממוחזר
עמידות בUV
עמידות בעומס:
יכולת נשיאה של EN-1433-A15 / 15kN
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כח חשמלי:
הכח החשמלי בהתאם לתקן  21-303 DIN VDEהוא .670kV/cm
התנגדות פני השטח הינה DIN IEC 93/VDE 0303. .1000 Ohm
 ,Part 30לא נדרשת הארקה ובידוד.
עמידות בטמפרטורות:
עמידות בטווח טמפרטורות של -C30° :ועד לטמפרטורה
של  ,C85°יציבות תרמית קבועה.
עמידות באש:
עמידות באש עפ"י תקן K1 DIN 53438 part 2
משקל:

TERRASYSTEM SIZE 1

 4.5ק"ג /מ"א תעלה

TERRASYSTEM SIZE 2

 8.4ק"ג /מ"א תעלה

תקן אירופאי  EN1433תקן גרמני DIN 19580
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מותקן בכל אירופה
ברכבות:
גרמניה ,הולנד ושוויץ
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