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alpex-plus®

alpex-plus® Fitting

Üstün Kalite

alpex-plus fitting gövdesi yüksek perfor-
mans polimeri PPSU’dan (polifenolsul-
fon) üretilir. Uzay endüstrisinde 
denenmiş olan bu malzeme özellikle 
 yüksek çarpma dayanımı ve hijyenik 
bakımdan sorunsuz olmasıyla ön plana 
çıkar. 

Bu ürün yelpazesi çinko çözünümüne 
mukavim pirinçten mamül gövdeye 
sahip dişli fittinglerle tamamlanır. 
 FRÄNKISCHE kovan ve tutucu için pas-
lanmaz çelik kullanır ve bu da alpex-plus 
fittingleri son derece stabil kılar.

n  Dar ve zor ulaşılabilen yerlerde  montaj 
yapmaya uygundur.

n  Yeşil gösterge halkası sayesinde 
 bağlantının tamamlandığı kolayca 
 gözle kontrol edilebilir.

n  Daha az uygulama adımı sayesinde 
giderlerden ve zamandan tasarruf 
sağlar.

n İnce yapısı sayesinde kolaylıkla 
 yalıtılabilir.

n  Kullanım suyu ve ısıtma tesisatı için 
üniversal fittingler

n  16 ve 20 mm'lik fittingler basınç 
 testinden önce çözülebilir ve tekrar 
kullanılabilir.

Uyumluluk

alpex-plus, FRÄNKISCHE’nin 16, 20 ve 26 mm çaplarında sunulan yenilikçi push-fit 
fitting  tekniği en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, uygulama kolaylığını ön planda 
tutan tasarımıyla tesisatçıya yüksek bir katma değer sağlar.

alpex-plus push fit fittinglerinin kendini kanıtlamış alpex-duo XS sistemi ile birlikte 
kullanılabilme imkanı uygulamacıya daha fazla kullanım alanı ve şantiye koşullarında 
esneklik sağlar.

Kontrollü güvenlik
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Teknik Veriler

Avantajlara Toplu Bakış

alpex-plus sistemi son derece uzun 
ömürlüdür ve gerek yüksek performan-
sıyla gerek hijyenik açıdan sorunsuz olu-
şuyla güven verir. Akış optimizasyonlu 

bütün borular ve ek parçaları yerden 
tasarruf sağlayacak yekilde uygulanabilir, 
kolayca izole edilebilir ve 95 °C sıcaklığa 
kadar dayanıklıdır.

En yüksek düzeyde uygulamacı dostu 
yaklaşım, verimli çalışma, aynı zamanda 
kalite ve mümkün olan en büyük güven-
lik: Biz bu hedefleri izliyoruz ve ugulama-
ya yönelik olarak sürekli geliştirdiğimiz 
ürünlerimizle garanti ediyoruz.

alpex-plus fitting

DN 12 15 20
Ölçü [mm] 16 × 2,0 20 × 2,0 26 × 3,0
Tip Dişli Dişsiz

Malzeme Polifenolsulfon 
(PPSU)

Çinko çözünümüne mukavim 
pirinç

Malzeme sınıfı TS EN 13501-1 uyarınca E
Kullanım alanı Kullanım suyu ve ısıtma tesisatı
Kovan/tutucu eleman Paslanmaz çelik
W534 gereğince 
sızıntı fonksiyonu Hayır / itme derinliğinin kontrolü için yeşil gösterge halkası

Özellik 16 ve 20 mm çaplar montaj sırasında özel takımla hasar görmeden 
sökülebilir, fitting tekrar kullanılabilir 

AB KULLANIM SUYU 
YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLU

ÜSTÜN MALZEME 
 KALİTESİ

UZUN ÖMÜRLÜ

TORTU OLUŞTURMAZ

SİSTEM UYUMLULUĞU

HİJYENİK GÜVENLİK
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