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Nézzünk egy példát!

A polietilén anyagú csövek és csőhálózati ele-
mek évtizedek óta megbízható, gazdaságos 
műszaki megoldásnak bizonyulnak. Ez köszön-
hető a polietilénből készült csőhálózati elemek 
rugalmasságának, korrózióállóságának, kis sú-
lyának, kiváló hidraulikai tulajdonságainak, ho-
mogén hegeszthetőségének, kimagasló vegyi 
és elektromos ellenállóságának, hosszú élettar-
tamának, valamint újrahasznosíthatóságának.

A svájci Georg Fischer élen jár e termék-
szegmens folyamatos innovációja terén. Pél-
daként vizsgáljuk meg a gerincvezetékeken 
alkalmazható, nagy átmérőjű leágazások egye-
dülálló rendszerét! Ez a termékcsomag tartal-
mazza a nyeregidomokat, valamint a minőségi 
elektrofúziós hegesztéshez szükséges „Topload” 
szerszámot. A szerszámmal eltávolíthatjuk a 
csőpalást oxidrétegét, és rögzíthetjük a nye-
regidomot. A termékcsomag felhasználásával 
d90–500 mm-es átmérőjű leágazások készíthe-
tők, akár d2000 mm-ig terjedő gerincvezetéki 
mérettartományban!

A d160 mm-es átmérőig a leágazás nyomás 
alatti megfúrással is elkészíthető! Ez pedig – a 
tapasztalatok szerint – akár hétszeres költség-
megtakarítást jelenthet a hagyományos meg-
oldással szemben. Mit is jelent a hagyományos 
megoldás és milyen költségvonzatai vannak? 
Magában foglalja a csőhálózatban lévő víz le-
ürítését, a cső elvágását, egy T-idom beépítését 
elektrofúziós kötésekkel, majd a hálózat fertőt-
lenítését és a vízminta ellenőrzését, nem is be-
szélve a szolgáltatás felfüggesztéséből eredő 
bevételkiesésről, illetve a fogyasztók kiértesíté-
sének járulékos költségeiről!

Milyen – alkalmazási tapasztalatokon is ala-
puló – jellemzői vannak a Georg Fischer polie-
tilén-rendszer nagy átmérőjű csőleágazásokat 
tartalmazó termékcsaládjának?

– Legalább 50 év karbantartásmentes élettartam
– Üzembiztos, mivel homogén kötés jön létre a 

cső és a leágazó idom között, így mellőzhető a 
csavarok és tömítések használata, ezzel csök-
kenthető a meghibásodás kockázata

– Univerzálisan alkalmazható ivóvíz-, szennyvíz- 
és gázhálózatokon

– Meggyorsítja a leágazások megvalósítását, 
 mivel kevesebb hegesztéssel, csavarozás nél-
kül kivitelezhető, új hálózatok építésekor és 
utólagos leágazás esetén egyaránt

– Költséghatékony, mivel rövidebb időre igé-
nyel élő munkaerőt; utólagos alkalmazásnál 
a hálózatot nem kell leüríteni és fertőtleníte-
ni, továbbá a felhasznált anyagok költsége is 
alacsonyabb

– Magas szakmai színvonalú szolgáltatásokkal 
támogatott, mert cégünk, az Interex-WAGA 
Kft segíti a rendszer alkalmazhatóságának fel-
mérését, rendelkezésre bocsátja az alkalma-
zástechnikai eszközöket, és szakemberével a 
helyszínen irányítja, segíti a kivitelezést

Elmondható hát, hogy amikor nagy átmérőjű le-
ágazásokat kell készíteni polietilén anyagú csö-
veken, akár utólagosan és nyomás alatt, megté-
rülő formában is választható az a csúcsminőség, 
amelyet az Interex-WAGA Kft. kínál gyártópart-
nerével, a svájci Georg Fischerrel együttműkö-
désben!

Ez csak egy példa arra, hogy miért nem kell 
lemondanunk a bizonyított, kiforrott minőség 
választásáról jelen körülményeink között sem! 
Van még ötletünk!

A víziközmű-ágazat hosszú évek óta szenved forrás-
hiányban, ami hátráltatja, akadályozza a sürgető 
rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzését. 
Ennek ellenére az ágazatban tevékenykedő sok-sok 
szakember elkötelezetten keresi és alkalmazza a hosszú 
távú, csúcsminőségű, innovatív műszaki megoldásokat az 
üzemeltetési feladataihoz. Az Interex-WAGA Kft. csapata 
örömmel támogatja őket! A partnerség már közel 25 éve tart!

éS MégIS VÁLASZThATó 
A CSÚCSMINőSég!


