KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS

EVOPIPES kabelių apsaugos sistema idealiai tinka miestų statybos projektams.
Vamzdžių ir jungiamųjų dalių asortimentas užtikrina pasirinkimo lankstumą,
atsižvelgiant į situaciją statybų aikštelėje. Galimybė sujungti EVOCAB vamzdžius ir
jungiamąsias dalis užtikrina nepastebimą perėjimą nuo dvigubų sienelių vamzdžių
prie lygiasienių sistemų, nepažeidžiant kabelio traukimo proceso kokybės.
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
RIGID MULTI PP N750
RIGID MULTI PP N750 3 sluoksnių vamzdis pagamintas iš
polipropileno, gniuždymo stipris 750 [N/20cm].
Atitiktis: EN 61386-1, EN 61386-24
Medžiaga: polipropilenas (PP)
Gniuždymo stiprio klasė: 750
Atsparumas smūgiams: N
DN/OD: 110 mm
Ilgis: 6 m
Spalva: raudona ir geltona (sandėlyje)
(kitos spalvos pagal pageidavimą)
Kodas: 3070011006004C08043 (DN/OD 110 mm) (raudona)
2073011006005C08043 (DN/OD 110 mm) (geltona)

„Seal Lock“ (sandaraus užrakto) sistema
Naujoje vamzdžių sujungimo sistemoje naudojamas guminis
sandarinimo žiedas, puikiai pritvirtinamas užrakto žiedu. Sistema
užtikrina sandarinimo žiedo stabilumą ir apsaugo nuo sandarinimo
žiedo susisukimo ir judėjimo, taip pat kitų galimų pažeidimų
surinkimo proceso metu.

Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir
kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

www.evopipes.lt

Eiti į www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
EVOCAB HARD N750
EVOCAB HARD - dvigubų sienelių kabelių apsauginiai
vamzdžiai su gofruota išore ir lygiu vidumi.
Atitiktis: EN 61386-1, EN 61386-24
Medžiaga: polietilenas (HDPE)
Gniuždymo stiprio klasė: 750
Atsparumas smūgiams: N
DN/OD: 63, 110 mm
Spalva: raudona ir geltona (sandėlyje)
(kitos spalvos pagal pageidavimą)
Kodas: 2020006306004C01003 (DN/OD 63 mm) (raudona)
2020011006004C01003 (DN/OD 110 mm) (raudona)
2020006306005C01003 (DN/OD 63 mm) (geltona)
2020011006005C01003 (DN/OD 110 mm) (geltona)

Smėliui nelaidi sistema
Jungties tipas apsaugo kabelius nuo smėlio ir
užtikrina mechaninę apsaugą.

Hermetiška sistema
Sujungimo tipas užtikrina sistemos sandarumą
(iki 0,5 baro) dėl sandarinimo žiedo jungties
movoje.
Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir
kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

www.evopipes.lt

Eiti į www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
MICRODUCT vamzdžiai
FTTx – optinio pluošto kabelis nuo šaltinio iki galutinio
taško. Sistema „Microduct“ gali užtikrinti optinio pluošto
įpūtimą pasirinkus bet kurį įmanomą sprendimą.
Mūsų vamzdžiuose telpa 1–24 mikrokabeliai. Siūlome
įvairias apvalkalų ir vamzdžių medžiagas, tinkančias
montuoti į esamą vamzdį, kloti žemėje, tuneliuose,
vidaus pastatuose, taip pat galime pritaikyti sprendimą
pagal specifinius kliento poreikius.

Eiti į www.evopipes.lt

EVODUCT GROOVE
EVODUCT apsauginiai šviesolaidinių kabelių vamzdžiai
naudojami šviesolaidiniams ryšių ir kitiems kabeliams

EVODUCT STANDARD

tiesti naudojant tradicinius montavimo būdus.
Atitiktis: EN 61386-1, EN 61386-24
Medžiaga: polietilenas (HDPE)
Gniuždymo stiprio klasė: 750 arba 1250
SDR: 11
Atsparumas smūgiams: N
DN/OD: 25, 32, 40, 50, 63, 75*, 90*, 110* mm
Spalva: oranžinė
(bet koks kitas spalvų derinys – pagal pageidavimą)
*pagal pageidavimą
Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir
kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

www.evopipes.lt

Eiti į www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
EVOCAB SPLIT
EVOCAB SPLIT – tai vamzdžių išrinkimo / surinkimo
sprendimas

su

integruota

jungimo

sistema

ir

spaustukais, užtikrinančiais greitą ir lengvą vamzdžių
jungimą be įrankių. Idealiai tinka esamoms kabelių
linijoms apsaugoti, laikinoms komunikacijoms arba
jungčių vietoms apsaugoti. Judantis ir vilkimui atsparus
lizdas suteikia idealią jungtį, užtikrinančią, kad visa
linija išliktų visiškai apsaugota net ir dideliais atstumais,
besikeičiančiomis temperatūros sąlygomis ir linijos
kreivėmis.
Atsparumas smūgiams: N
Gniuždymo stiprio klasė: 450, 750 arba 1250
Eiti į www.evopipes.lt
Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir
kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

SPLIT BOX

SPLIT BOX ypač tinka apsaugoti esamus kabelius
staigiuose posūkiuose. Šis priedas kartu su vamzdžiais
EVOCAB SPLIT gali visiškai užtikrinti esamų kabelių
apsaugą ne tik statybos procesuose, bet ir nuolatinėje
kabelių linijoje.
Kodas: 80328910900000Z000

Eiti į www.evopipes.lt

www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
Trišakis 110/63
Tiesiant naujus telekomunikacijų tinklus ar plečiant tinklą idealus
sprendimas vartotojams prijungti. Trišakio kreivio spindulys leidžia
prijungti vartotoją prie tinklo nenaudojant kabelių kamerų, taip
sumažinant investicijas ir užtikrinant sandarumą. Puikiai suderinamas su
EVOCAB HARD ir RIGID MULTI.

EVOCAB HARD
DN/OD 63 mm

EVOCAB HARD
DN/OD 110 mm

RIGID MULTI N 750
DN/OD 110 mm

Trišakis 110/63 mm
vartotojams prijungti

EVOCAB HARD
DN/OD 110 mm

Jungtis prie RIGID MULTI
sistemos

RIGID MULTI N750
DN/OD 110 mm

www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
Trišakis 110/63
Trišakis vartotojų ryšiams kurti. Priedas puikiai tinka su
EVOCAB HARD ir RIGID MULTI vamzdžių sistemomis tais
atvejais, kai reikia atšakos kabelių linijoje.
Vamzdis: DN/OD 110 mm
Jungtis: DN/OD 63 mm
Kodas: 8010381630000H0000

Jungtis prie RIGID MULTI sistemos
Jungtis turi būti naudojamas tais atvejais, kai reikia
prijungti atšaką 110/63 prie vamzdžių sistemos RIGID
MULTI. Guminiai sandarinimo žiedai užtikrins sistemos
sandarumą (iki 0,5 baro).
DN/OD: 110 mm
Kodas: 8260891101900E0000

Dviguba mova
Priklausomai nuo konfigūracijos, universali dviguba mova
idealiai tinka kaip EVOCAB HARD vamzdžių jungtis su
RIGID MULTI N750 vamzdžių sistema. Sistema „Seal Lock“
suteikia visas aukščiau minėtas parinktis vienoje sistemoje.
Kodas: 825015110000000299 (dvigubas lizdas)
825842110000000200 (sandarinimo žiedai)

www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS

RIGID MULTI alkūnė

Vamzdžių alkūnės RIGID MULTI
leidžia sukurti kabelių linijų posūkius,
nesukeliant
sunkumų
kabelio
traukimo metu ir nepažeidžiant
didžiausio leistino kabelių kreivio
spindulio. Vamzdžių sujungimas
alkūnėmis naudojant RIGID MULTI
vamzdžių movas ir dvigubas movas.

DN/OD: 110 mm
Išlenkimas: 11°, 15°, 22.5°, 30°,
45°, 90°
Kodas: pageidaujant (11°)
pageidaujant (15°)
pageidaujant (22.5°)
pageidaujant (30°)
pageidaujant (45°)
pageidaujant (90°)
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
DN 110 mm lanksčios alkūnės
Lanksti alkūnė, skirta visiems vamzdžių (standžių ir gofruotų, naudojant „Seal Lock“ dvigubas movas) posūkiams.
Lanksti alkūnė leidžia pasukti bet kokią kabelio liniją nuo 0 ° iki 90 °.
EVOCAB HARD - nehermetinei sistemai

RIGID MULTI / EVOCAB HARD - hermetinei sistemai

0° - 90°

0° - 90°

EVOCAB HARD sistemos alkūnė turi dvigubą

RIGID MULTI / EVOCAB HARD sistemos

movą prijungimui prie vamzdžių ir apsaugo

alkūnė turi guminius sandarinimo žiedus, skirtus

vamzdžių sistemą nuo smėlio.

prijungti prie vamzdžių. Jungtis yra hermetiška.

Alkūnė: DN/OD 110 mm

Alkūnė: DN/OD 110 mm

Kodas: 2014411001503C00000

Kodas: 2014411001503C000120

Eiti į www.evopipes.lt
www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
Vamzdžių tarpikliai
Tarpikliai EVOCAB vamzdžiams montuoti tranšėjoje.
Tarpikliai idealiai tinka paprastam vamzdžių montavimui
atlikti statybų metu. Standartiniame komplekte tarpikliai yra
su 8 vamzdžių laikikliais, tačiau juos lengva reguliuoti ir keisti
pagal situaciją.
Vamzdžio DN/OD: 110 mm
Skylės vamzdžiams: 8
Kodas: 803033110004000000
Eiti į www.evopipes.lt

TC 906.800.650
Kabelių jungimo kamera pagaminta iš polipropileno (PP).
Kvadratinis pagrindas (1000 x 1000 mm) užtikrina saugų
tvirtinimą žemėje. Skirta montuoti mažo eismo apkrovos
zonose, tokiose kaip pėsčiųjų zonos, dviračių takai,
automobilių stovėjimo aikštelės, žaliosios zonos ir kt.
Eiti į www.evopipes.lt

TC 900.700.450
Šviesolaidinių kabelių jungimo kamera su vandeniui
atspariu dangteliu, skirta montuoti po žeme. Idealiai tinka
įvairioms kabelių sistemoms, tokioms kaip optinių kabelių
linijos, telekomunikacijų linijos, geležinkelio signalizacijos
sistemoms ir kt. Kamerą lengva montuoti, o prieigos
skersmuo (700 mm) suteikia didelę veiksmų laisvę.
Eiti į www.evopipes.lt

www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
RADBOX 450/450
Modulinė kabelių jungčių kamera. Kamerų asortimentas užtikrins
plačias konstrukcijos ir pritaikymo galimybes.
RADBOX kameros dizainas ir plati dangčio anga leidžia lengvai
pasiekti ir patogiai aptarnauti kabelių sistemą bei lengvai
sumontuoti naujus papildomus kabelius toliau plečiant sistemą.
Inner dimensions: 450 x 450 mm
Outer dimensions: 590 x 590 mm
Chamber cover: B125, C250, D400

Eiti į www.evopipes.lt

RADBOX 600/600
Modulinė kabelių jungčių kamera. Dviguba kameros sienelė
užtikrina puikią apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir
atsparumą smūgiams.
RADBOX kameros dizainas ir plati dangčio anga leidžia
lengvai pasiekti ir patogiai aptarnauti kabelių sistemą bei
lengvai sumontuoti naujus papildomus kabelius toliau
plečiant sistemą.
Eiti į www.evopipes.lt

Inner dimensions: 600 x 600 mm
Outer dimensions: 740 x 740 mm
Chamber cover: D400

RADBOX 975/600
Modulinė kabelių jungčių kamera. Stačiakampė anga suteikia
plačią darbo erdvę kameros viduje.
RADBOX kameros dizainas ir plati dangčio anga leidžia lengvai
pasiekti ir patogiai aptarnauti kabelių sistemą bei lengvai
sumontuoti naujus papildomus kabelius toliau plečiant sistemą.
Inner dimensions: 975 x 600 mm
Outer dimensions: 1180 x 740 mm
Chamber cover: D400
Eiti į www.evopipes.lt
www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
RADBOX montavimas
Modulinės plokštės leidžia greitai ir lengvai sukurti reikiamą kameros aukštį statybų vietoje. Vidutinis apkrovos
stiprumas po surinkimo užtikrina greitą, paprastą ir patogų statybos procesą. Kabelių vamzdžių angas galima išpjauti
vietoje, naudojant skylių pjūklą. „Radbox“ kamera turi būti pastatyta ant drenuojančios medžiagos pagrindo, kuris
užtikrina vandens filtravimą. Statybų metu nereikia jokios kėlimo technikos. RADBOX modulinė konstrukcija leidžia
kameras montuoti ant esamos kabelių linijos, kai sistemos operatoriui reikia atlikti išplėtimo ar atšakų darbus.

www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
RADBOX montavimas

Jungtys

Grindys

Jungtis lengva montuoti,
naudojant skylių pjovimo pjūklą.

„RadBox“ standartiškai montuojama
su grindimis arba be jų.

Kabelių priedai
Mikrojungtis lengva sumontuoti, be to, jas galima
naudoti pakartotinai.

www.evopipes.lt
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KABELIŲ APSAUGOS SISTEMOS
RADBOX montavimas

Etapai

Kabelio laikiklis

Atskirai sumontuoti laiptai
užtikrina patogią ir saugią
prieigą prie kabelių.

Kabelio laikiklis, sumontuotas ant kameros
sienos, sudaro stabilią atramą jungtims.
Apsauginiai vamzdžiai
perspektyviniams kabeliams
Paruošus apsauginius vamzdžius,
galima bet kuriuo metu
sumontuoti naujus kabelius,
įtraukiant juos į vamzdžius.

RadBox
kabelių kamera
Pastačius kabelių kameras, ateityje
užtikrinama galimybė įrengti
prieigą prie apsauginių vamzdžių
ir perspektyvinių kabelių.

www.evopipes.lt
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Kabelių apsaugos infrastruktūros sprendimai.

SIA “EVOPIPES”
Adresas: Langervaldes gatvė 2a,
Jelgava, LV-3002, Latvija
Telefonas: +371 630-943-00
info@evopipes.lv
www.evopipes.lv/lt/kontaktai

KABELIŲ APSAUGOS INFRASTRUKTŪROS SPRENDIMAI.
ID:BR.TB.LT-1V.21

