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BISMAT® 5000

Špeciálne  

vyvinuté pre 

plastové  

potrubia!

Jednoskrutková objímka pre plastové potrubia
■ BISMAT® rýchly uzatvárací systém 

■ Gumová vložka je špeciálne navrhnutá pre plastové potrubia

■  Patentované distančné podložky umožňujú posuvné alebo pevné  

upevnenie potrubia 

■ Zvuková izolačná vložka podľa DIN 4109
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BISMAT® 5000

Snímateľné distančné 
podložky umožňujú, aby 
bola objímka použitá 
pre posuvné i pevné 
zavesenie potrubia.

BIS Vystuženie potrubia 
  Zväčšuje vzdialenosť medzi podperami.
 Veľkosti ½" až 3" a 16 mm až 160 mm
  Znižuje celkovú expanziu potrubia.
  Riadi smer expanzie potrubia.

 Samosvorná. 
 Nacvakávacia.
  Vystuženie pasuje do vnútornej izolácie.
  Nízka hmotnosť a ekonomičnosť.

Tá správna kombinácia

BISMAT® je potrubná objímka s gumovou 
vložkou unikátne navrhnutá pre aplikáciu 
plastových potrubí. Táto objímka z dvoch 
častí má sklopnú stranu a BISMAT® 
patentovaný jednoskrutkový uzatvárací 
systém. Zelená EPDM gumová vložka je 
odolná proti UV žiareniu a je špeciálne 
navrhnutá tak, aby bola hladká a umožnila 
expanziu plastových potrubí. Patentované 
snímateľné distančné podložky na skrutke sú 

navrhnuté tak, aby táto objímka bola vhodná 
pre posuvné i pevné body. BISMAT® 5000 je 
pozinkovaná, aby sa pomohlo odolnosti proti 
korózii, dimenzovaná na odolnosť proti hluku 
a na vyplnenie ASTM E 84.

Stlačením objímku uzavrite. Skrutkou objímku zafixujte.Vložte potrubie do objímky.

Vlastnosti a výhody

Katalógové 
číslo

D
(mm)

G B
(mm)

H
(mm)

h
(mm)

b x s
(mm)

Fa,z
(N)

U.m.v.1 

348 3 018 16 M8 48 40 22 20 x 1.00 350 50

348 3 023 20 M8 55 43 23 20 x 1.00 350 50

348 3 028 25 M8 60 48 26 20 x 1.00 350 50

348 3 035 32 M8 67 57 30 20 x 1.00 350 50

348 3 043 40 M8 75 66 34 20 x 1.25 420 50
348 3 053 50 M8 85 75 37 20 x 1.25 420 50

Testované, certifikované a monitorované treťou stranou podľa RAL-GZ 655/B. Pre podrobné technické informácie o našich produktoch označených RAL sa pozrite na 
stránku o RAL v našom webovom katalógu: walraven.com

■ BISMAT® rýchly uzatvárací systém.
■ Jednoduché uzatvorenie jednou rukou. 
■  Špeciálne navrhnutá nestarnúca a  

UV žiareniu odolná zelená EPDM  
gumová vložka.

■  Zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109.
■  Materiál oceľ pozink.

■  Snímateľné distančné podložky spôsobujú, 
že je objímka pohyblivejšia alebo pevnejšie 
uchytená.

■  Vnútorná časť obloženia je v jednej rovine  
s cieľom zlepšiť posúvanie potrubia  
v svorke.

■ RAL Certifikovaná.
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Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o., Bezděčín 88, 293 01 Mladá Boleslav (CZ), Tel. +420 326 724 009, Fax +420 326 737 391, prodej.cz@walraven.com


