CODURI DE CLASIFICARE PENTRU SISTEMELE DE TUBURI DE PROTECȚIE
În conformitate cu EN 61386-24

Codul de clasificare pentru tuburile subterane îngropate este alcătuit din 2 elemente conform EN 61386-24 și determină proprietățile principale ale tubului de protecție. Primul element este litera „L” sau „N” care clasifică tubul în funcție de rezistența la impact, în timp ce al
doilea este un număr de trei cifre 250 sau 450 sau 750 care îl clasifică în funcție de rezistența
la compresiune. Codurile de clasificare sunt ilustrate în tabelul de mai jos:

GHID DE INSTALARE
Mai jos puteți găsi instrucțiunile de instalare pentru a asigura o structură adecvată a sistemelor dvs.
de tuburi de protecție

Instalații expuse
punct terminal tub de protecție
Max. 4 cm
Max. 4 cm

mufă

Rezistența la impact

Max. 4 cm

Mufă

Clemă

Cot

Condiții ușoare (L)

Condiții normale (N)

≤Ø60 – (3Kg/100mm – 3J)

≤Ø60 – (5Kg/300mm - 15J)

≤Ø90 – (3Kg/200mm – 6J)

≤Ø90 – (5Kg/400mm – 20J)

adaptor

≤Ø140 – (3Kg/400mm – 12J)

≤Ø140 – (5Kg/570mm – 28J)

>Ø140 – (3Kg/500mm – 15J)

>Ø140 – (5Kg/800mm - 40J)

tub de protecție

Max. 50 cm

82 x 82 x38

IP65

Cutie de
joncțiune

Clemă

Adaptor

Instalații subterane îngropate (conform EN 1610)
10

Exemplu tub
de protecție
GEONFLEX Ø90

Descrierea zonelor
de umplere a șanțurilor

N 750

1

2

Rezistența la compresiune

8

Tip 250

Tip 450

Tip 750

≥250Nt

≥450Nt

≥750Nt

3

7

4

6

5
9

Lățimea minimă recomandată a șanțului de montaj
în raport cu diametrul exterior al tubului
Diametru nominal
(DN)

≤ 225
OD: Diametru exterior

Lățimea minimă a șanțului
de montaj (ΟD + Χm)

OD + 0,4

1. Umplutură principală
2. Umplutură inițială
3. Umplutură laterală
4. Pat de așezare superior
5. Pat de așezare inferior
6. Adâncimea patului de așezare
7. Adâncimea de încorporare
8. Adâncimea șanțului de montaj
9. Lățimea șanțului de montaj
10. Partea inferioară a construcției drumului,
dacă este prevăzut

Lățimea minimă recomandată a șanțului
de montaj în raport cu adâncimea șanțului
Adâncimea șanțului
de montaj (m)

Lățimea minimă a șanțului
de montaj (m)

<1
≥ 1 ≤ 1.75
> 1.75 ≤ 4.00
> 4.00

Nu este necesară lățimea minimă

0.80
0.90
1.00

Mai multe informații privind dimensiunile șanțului, materialele pentru șanțuri, instalarea, depozitarea, amplasarea, conectarea, realizarea șanțurilor și inspecția sistemelor de tuburi subterane îngropate pot fi găsite în manualul tehnic al tuburilor cu perete
Tuburi de protecție cu diametrul exterior OD de până la 200 mm
dublu, la adresa www.kouvidis.com

64

65

