RAUBASIC

System zaciskany promieniowo do instalacji grzewczych i wody pitnej
elastyczny. szybki. niezawodny.

www.rehau.pl

Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł

System RAUBASIC:

zaciskanie promieniowe bez uszczelki O-RING

RAUBASIC to system do instalacji wody pitnej i grzewczych
o maksymalnym ciśnieniu 6 bar, przeznaczony do zastosowania
wewnątrz budynków.
System instalacyjny przekonuje przede wszystkim elastycznością
oraz szybką i niezawodną techniką łączenia.

Instalacja wody pitnej

Podłączenie grzejników

2

KOMPONENTy systemu:
sprawdzona jakość REHAU

Zarówno w instalacjach wody pitnej, jak i grzewczych można
stosować rury RAUBASIC o średnicach 16, 20, 25 i 32.
System składa się z następujących komponentów:

Program rur RAUBASIC
--giętkie, bezpieczne rury PE-Xa:
-- RAUBASIC Natur:
do instalacji wody pitnej
-- RAUBASIC Eval z warstwą antydyfuzyjną:
do instalacji grzewczych
--materiał zapobiega powstawaniu osadów
--dostępne średnice 16, 20, 25 a teraz także 32

Rury RAUBASIC

Program złączek RAUBASIC
--trwale szczelne bez uszczelki O-Ring (możliwość
układania pod tynkiem/jastrychem)
--z wysokiej jakości mosiądzu
--tuleje zaprasowywane ze stali nierdzewnej ze
zintegrowanym okienkiem podglądu ułatwiającym
kontrolę
--jednoznaczne oznakowanie na tulejach
(system + średnica)

Tworzywo spełniające najwyższe
wymagania.
Firma REHAU stosuje w rurach RAUBASIC
materiał PE-Xa. Skrót ten oznacza polietylen sieciowany w wysokiej temperaturze
i pod wysokim ciśnieniem.
W tzw. procesie Engela pojedyncze
molekuły materiału łączą się w trójwy
miarową sieć. Także w przypadku rur
o grubych ściankach są one równomiernie i bardzo gęsto sieciowane na całej
grubości.

Złączki i tuleje RAUBASIC
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technika łączenia:

zaciskanie promieniowe bez uszczelki O-Ring

--bez O-Ringów, które w długotrwałej eksploatacji często okazują się słabym punktem
--brak konieczności kalibrowania lub fazowania końcówki rury
--możliwość natychmiastowego obciążenia ciśnieniem

Szybkie wykonanie połączenia w zaledwie
czterech krokach:

Przycięcie rury RAUBASIC PE-Xa za pomocą nożyc - bez
zadziorów i pod kątem prostym - na żądaną długość.
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Całkowite wsunięcie tulei zaciskowej RAUBASIC ze stali
nierdzewnej na końcówkę rury.
Otwory kontrolne tulei muszą być całkowicie zasłonięte.

narzędzia montażowe:

Profesjonalne narzędzia montażowe RAUTOOL

Dla zapewnienia trwale szczelnej i komfortowej instalacji REHAU oferuje profesjonalne narzędzia:
--uniwersalne narzędzia montażowe RAUTOOL są specjalnie dopasowane do techniki łączenia RAUBASIC.
--kompaktowa konstrukcja ułatwia posługiwanie się narzędziem także w trudnej sytuacji montażowej.
--wysokiej jakości komponenty są gwarancją stale wysokiej jakości.

Zestaw RAUTOOL press 16-25
Cęgi ręczne dla średnic 16 – 25 oraz
--nożyce do rur 25
--niezależne od zasilania prądem
--wytrzymałe i długowieczne
--korzystny cenowo model dla początkujących

RAUTOOL press 16

RAUTOOL X-press1
Akumulatorowe narzędzie do zaciskania promieniowego dla średnic 16 – 32 oraz
--2 akumulatory i ładowarka
--cęgi zaciskowe 16 -32 (opcjonalnie)
--łatwa obsługa dzięki ergonomicznemu designowi
--akumulator wystarcza do wykonania nawet
120 połączeń
--wytrzymałe i długowieczne

Wsunięcie złączki RAUBASIC do oporu w końcówkę rury.

Przyłożenie narzędzia RAUBASIC pod kątem prostym do tulei ze
stali nierdzewnej i wykonanie czynności zaprasowania.
Kleszcze otwierają się wyłącznie po całkowitym zaciśnięciu
połączenia.
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Jako marka premium w dziedzinie produktów polimerowych firma
REHAU oferuje systemy spełniające najwyższe wymagania
jakościowe. Nieustanne dążenie do wprowadzania nowoczesnych
i coraz bardziej efektywnych rozwiązań odróżnia REHAU od
konkurencji. Ponadto proces obsługi klienta jest dla nas szerokim
pojęciem i wykracza daleko poza samą sprzedaż i wysyłkę towaru.
Doradztwo we wszystkich fazach realizacji
inwestycji
Nasze spójne rozwiązania systemowe, podobnie jak
kompleksowa obsługa klienta, to ważne zalety dla
inwestorów, architektów, projektantów i wykonawców. REHAU przykłada dużą wagę do tego, aby we
wszystkich fazach współpracy pełnić rolę pełnowartościowego partnera dla swoich klientów. Dzięki
szerokiej palecie usług doradczych i serwisowych
REHAU zapewnia wsparcie przy każdym kroku
podczas projektowania i realizacji inwestycji.
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Począwszy od praktycznego i przyjaznego dla
użytkownika oprogramowania projektowego,
poprzez możliwości rozwoju umiejętności
zawodowych na szkoleniach Akademii REHAU, aż
po profesjonalne materiały informacyjne – REHAU
dba o to, aby klienci zawsze otrzymywali
potrzebne wsparcie. Rozbudowane struktury
sprzedaży sprawiają, że REHAU jest zawsze
blisko klientów. Zapewnia to dostęp do wszystkich informacji potrzebnych podczas realizacji
inwestycji.

współpraca partnerska

kompleksowa obsługa klienta i serwis

Akademia REHAU – wiedza drogą do sukcesu.
Weź udział w warsztatach w Centrum Szkoleniowym
Akademii REHAU lub skorzystaj z możliwości
zorganizowania seminarium w Twojej firmie.
Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte
w terminarzu szkoleń na stronie internetowej
www.rehau.pl/akademia.

Portal Klientów
Błyskawiczny dostęp do kompletnych informacji
z pewnego źródła. Zarejestruj się i korzystaj
z naszego portalu, do którego dostęp jest chroniony
hasłem. Na Portalu Klientów zawsze znajdziesz
najbardziej aktualne informacje, dzięki którym możesz
prawidłowo projektować i profesjonalnie doradzać
swoim klientom. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Biurze Handlowo-Technicznym REHAU.
Oprogramowanie projektowe REHAU Instal –
szybkie i dokładne projektowanie.
Oprogramowanie obliczeniowe REHAU Instal stanowi profesjonalne wsparcie na etapie planowania,
projektowania czy przetargu.
Przekonaj się o efektywności naszego
oprogramowania.

Autoryzowany Partner REHAU – współpraca
ukierunkowana na sukces w przyszłości.
Uzyskanie statusu Autoryzowanego Partnera REHAU
umocni pozycję Twojej firmy na tle konkurencji
i zapewni dbałość o ważną dla przetrwania na
rynku strategię przedsiębiorstwa, która często jest
spychana na dalszy plan przez napięte terminy
i pośpiech panujący w codziennej pracy.
Szczegółowe informacje na ten temat można
uzyskać w Biurze Handlowo-Technicznym REHAU.
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obiekty referencyjne
Jakość na najwyższym poziomie

Wyjątkowa jakość systemu RAUBASIC przekonuje wszędzie. Poniżej przedstawiamy wybór
obiektów referencyjnych. W przypadku pytań dotyczących specyfiki Państwa projektu,
prosimy o kontakt z Biurem Handlowo-Technicznym REHAU.
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