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ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ
ЗА ЗАЩИТА НА КАБЕЛИ
POLYETHYLENE PIPES FOR
CABLE PROTECTION

ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ ТРЪБИ с малък диаметър
се използват за полагане под земята на кабелни
трасета. Те основно се използват за защита на
оптични кабели, коаксиални оптични кабели за
разпределителни системи и други функционални мрежи. Също така се използват за класически
телекомуникационни кабели с по-малък
диаметър.
През последните няколко години търсенето на
кабелна телевизия се увеличава значително,
което води до необходимостта от намиране на
решение за внимателна замяна на старите с-ми.
Опитът показва, че необходимостта от замяна на
старите кабели е по-спешна, което увеличава
търсенето на тази услуга.
Тръбите с малки диаметри: 32, 40 и 50, се
произвеждат с дължини от 350 до 500 m с
различни модели на класове на налягането.
Те се произвеждат от материал РЕ80 с черна
външна повърхност и зелена надлъжна линия
(или в различен цвят съгласно исканията на
клиента).
Вътрешната повърхност на тези РЕ тръби е
гладка, но оребрена, така че триенето в тръбата
да е минимално, когато се полага кабелът.
Полагането на оптичен кабел в полиетиленова
тръба има няколко предимства пред класическото полагане на кабели:
t предпазва кабела от външни щети (камъни,
корени или други земни образувания)
t намалява разходите за поддръжка
t лесно и бързо сглобяване без излишно
триене при полагане на кабела
t големи дължини за доставяне, което води
до много ниски разходи за сглобяване
t отлична устойчивост на корозия
Тези полиетиленови тръби се използват и за
строенето на сгради или промишлени съоръжения, както и за други инфраструктурни сгради, за
защита на широк обхват от различни кабели като:
t телефонни
t телевизионни
t оптични
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THE POLYETHYLENE PIPES with small diameter
are used for installing cable, for underground
placement. Mainly they are used as protection for
optic cables, coaxial optic cables for distributive
systems and other functional nets. They are also
used for classical telecommunication cables with
smaller diameter.
The past years resulted with increased demand
especially for the cable television which sought
solution for careful replacement of the old
systems.
The experience emphasized the need for
replacement of the old cables is more urgent thus
increasing the demand for it.
The pipes with small diameters: 32, 40 and 50
and are produced in lengths from 350 until 500 m
with different models of pressure classes.
They are produced of PE80 material with black
exterior surface with green longitudinal line (or in
different color according to customer's request).
The interior surface of these PE pipes is smooth
but ribbed so the friction in the pipe when a cable
is inserted is minimal.
Laying an optic cable in polyethylene pipe has
several advantages compared to the classical
laying of the cables:
t Secures the cable from exterior damages
(rocks, roots or other ground manifestations)
t Decrease of the maintaining costs
t Easy and quick assemblage, without
unnecessary friction while the cable insertion
t Big lengths of delivery, so the assembling
costs are at their minimum
t Excellent corrosion resistance
These polyethylene pipes are also used in the
construction of buildings or industry facilities as
well as for other infrastructure buildings for
protection a large spectrum of different cables as:
t Telephone
t Television
t Optic
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МАТЕРИАЛ

MATERIAL

Съгласно стандарт EN 3476-3 тръбите се правят
от полиетилен (РЕ) с висока плътност, който е
характерен със своите добри механични и
химически свойства, екологичен е и също така
тръбите предлагат икономически предимства и
решения на обичайните проблеми, които са
свързани с полагането им. Обикновено се
използва материал РЕ80 със следните свойства:

The pipes are made of high density polyethylene
(PE), which is characterized for its good mechanical and chemical properties, it is environment
friendly and in the same the pipes provide
economical benefit and solution of the usual
problems that exist while laying the pipes. Usually
it is used PE80 material with the following
properties:

СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛА

PROPERTIES OF THE MATERIAL
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Плътност > 0,947 g/cm
Индекс на триене (MFI) 0,4 – 1,3 g/10 min
Модул на еластичност => 800 N/mm2
Тръбите се произвеждат съгласно съществуващите международни стандарти (EN 12201; ISO
4427; DIN 8074), приспособени към националните стандарти в Македония, и могат да се
регулират, така че да отговарят на изискванията
на всеки друг пазар за клиенти извън Македония. Те напълно отговарят на техническите
изисквания за телекомуникационни и кабелни
работи като решения за идеална защита.
За целите на идентификация тръбите са със
специален цвят. В Македония те са черни с
надлъжни линии, но като производители ние
може да спазваме всякакви изисквания на
клиента относно цвета.

DENSITY > 0.947 g/cm
Friction index (MFI) 0.4 – 1.3 g/10min
Elasticity module => 800N/mm2
The pipes are produced according to the existing
international standards (EN 12201; ISO 4427;
DIN 8074), conformed to the national standards in
Macedonia and can be adjusted to fit the
requirements of any other market for customers
outside Macedonia. They fully satisfy the technical requirements for telecommunication and
cable works as ideal protecting solution.
For identification purposes pipes have special
color. In Macedonia they are black with
longitudinal lines but also as producers we can
conform with any requirement of a customer
concerning the color.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

The production program for this application are
contents of:

PRODUCTION PROGRAM
Производствената програма за това приложение включва:
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ОПТИЧНИ КАБЕЛИ
Тези тръби са с малък диаметър и се използват
за директно полагане на кабела под земята.
Външната им повърхност е гладка с надлъжно
оребрена вътрешност.
Произвеждат се в намотки до 500 m.
ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДВОЙНА СТЕНА И ПОГОЛЯМ ДИАМЕТЪР
Тези тръби се използват за защита или
задържане на защитните тръби, особено при
преминаване на пътища и мостове.
Това са тръби с двойни стени, гладка вътрешна и
гофрирана външна повърхност.
Произвеждат се в права форма от 6 до 12 m или
в 50 m намотки.

POLYETHYLENE PIPES FOR OPTIC CABLES
These pipes have small diameters and are used for
direct cable insertion while laid underground.
Their exterior surface is smooth with longitudinal
ribbed interior.
They are produced in coils up to 500 m.
DOUBLE WALL CORRUGATE PIPES WITH BIGGER
DIAMETER
These pipes are used for protection or holders of
the protection pipes, especially for passage of
roads and bridges.
They are double wall pipes within the smooth
interior and the exterior surface is corrugate.
They are produced in straight form of 6 and 12m,
or in 50m coils.
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ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА
ПОЛАГАНЕ НА ОПТИЧНИ КАБЕЛИ

POLYETHYLENE PIPE FOR
OPTIC CABLE INSERTION

Тези тръби са с малки диаметри и могат да
бъдат със следните размери:

These pipes have small diameters and can be in
the following dimensions:

обикновени тръби с диаметри
от 32, 40 и 50 mm
Simple pipes with diameters of
32, 40 and 50 mm

двойни тръби с диаметри
от 50 mm
Double pipes with diameters
of 50 mm

четворни тръби, съставени от два различни
размера 32 и 40 mm
Quadruple pipes, composed by two different
dimensions of 32 and 40 mm

ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДВОЙНА СТЕНА
И ПО-ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР

DOUBLE WALL CORRUGATE PIPES
WITH BIGGER DIAMETER

Тръби с по-големи диаметри, които се използват за полагане на снопове тръби за защита на
оптични кабели и при преминаване на пътища
или мостове.
Произвеждат се в черен, червен и жълт цвят, но
също така може да се спазят всякакви
изисквания на клиента по отношение на цвета.

Pipes with bigger diameters that are used for
insertion of a bundle of pipes for protection of
optic cables and for road or bridge passage.
They are produced in black, red and yellow color
but also we can respect every special color that
will be indicated by the customer.

Вътрешен
диаметър (mm)
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Външен
диаметър (mm)
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СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИ

PIPE JOINING

Защитните тръби за кабели с малък диаметър се
свързват с механични връзки, известни още
като COMFIT връзки, с размери 32, 40 и 50 mm.
Гофрираните тръби се свързват с класически
муфи.
По време на процеса на полагане в изкопи,
когато се налага полагането на няколко гофрирани тръби, за да се осигури изправено и
стабилно положение, през определени разстояния трябва да се поставят раздалечители.

The protection pipes for cables with small
diameters are joined with mechanical joints or
professionally known as COMFIT joints, with
dimensions of 32, 40 and 50 mm.
The corrugate pipes are joined with classical
socket .
In the laying process in trenches, when there are
several corrugate pipes that need to be laid, to
respect their straight-line position and stable
position there is a need of distancioners at certain
distance:
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Съединение COMFIT за РЕ тръби за
защита на кабели

COMFIT Coupling for PE pipes for
cable protection

Изпълнение: за механично свързване на РЕ
тръби с висока плътност, високо налягане, средна плътност или ниска плътност в съответствие с
ISO 4427, DIN 8074.

Execution: for mechanical connection of HD/
HP/MD/LD PE pipes in compliance with ISO4427,
DIN8074

Инструкции за монтаж на COMFIT
Instruction for mounting the Comfit
1.
Скосете тръбата.
Bevel the pipe

2.
Маркирайте дълбочината на полагане върху
тръбата.
Mark on the pipe the insertion depth

3.
Избутайте тръбата, докато маркировката не
достигне съединението.
Push the pipe until the mark reaches the fitting
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УПЛЪТНИТЕЛЕН
БЛОКИРАЩ ПРЪСТЕН
ЗАТЯГАЩ ПРЪСТЕН ГАЙКА КОРПУС ПРЪСТЕН

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ЗАЩИТА НА КАБЕЛИ
POLYETHYLENE PIPES FOR CABLE PROTECTION

МАРКИРОВКА

MARKING

Всяка полиетиленова тръба се маркира с трайна
маркировка, която се щампова върху самата
тръба. Стандартният цвят на маркировката е бял,
но може да спазваме всякакви желания на
клиента относно цвета на маркировката.
Маркировката съдържа следната информация:
КОНТИ ХИДРОПЛАСТ МАКЕДОНИЯ
Вид и размери на тръбата
Дата на производство
Дължина на всеки метър
Може напълно да спазим всякакви изисквания
на клиента относно маркировката. Двойните и
множествените тръби имат маркировка само
върху една от тръбите. Двойните тръби се
характеризират с две оцветени надлъжни линии,
а при четворните тръби само две тръби имат
надлъжни линии и само една тръба е маркирана.
Гофрираните тръби с по-големи размери имат
една надлъжна линия с цвят, който е различен от
основния.

Every polyethylene pipe is mark with permanent
mark that is embossed on the pipe itself. The
standard color of the mark is white, but also we
can comply with the customer's wish and make
the mark in different color upon his requirement.
The mark contains the following information:
KONTI HIDROPLAST MAKEDONIA
Type and dimensions of the pipe
Date of production
Length at every meter
We can fully comply to mark the pipes according
to the customer's requirements. Double and multi
pipes have the mark only in one of the pipes. The
corrugate pipes have visible in text inscription.
Double pipes are characterized with two colored
longitudinal while the quadruple pipes only two
pipes have longitudinal lines with only one pipe
being marked. The corrugate pipes with bigger
dimensions have one longitudinal line with a color
that is different that the basic one.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

TRANSPORTATION AND STORAGE

Полиетиленовите тръби с малки размери,
използвани за защитни цели, са устойчиви на
удари, така че няма специални изисквания за
съхранение. Те са устойчиви на ниски температури и се препоръчва да се полагат хоризонтално
на земята. Намотките трябва да се натрупват
една върху друга или да се оставят във вертикално положение една до друга.
Дължината на тези тръби може да варира, като
стандартната дължина е 500 m.
Гофрираните тръби за защита са прави и трябва
да се съхраняват в хоризонтално положение, за
да се избегне всякаква евентуална деформация,
а ако са в намотки, препоръчва се да се полагат
хоризонтално поради същите причини,
споменати по-горе.

The polyethylene pipes with small dimensions
used for protection purposes are impact resistant,
so there is no a special storing requirements. They
are resistant on low temperatures and it is
recommended to be horizontally laid on the
ground. The coils have to be piled one on the other
or to be in vertical position one next to other.
The length of these pipes can vary and their
standard length is 500m.
The corrugate protection pipes are straight and
have to be stored in horizontal position thus
avoiding any possible deformation, if they are in
coils it is recommended to be horizontally laid
from the same reasons mentioned above.
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СЪВЪРШЕНСТВО В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ!
PERFECTION IN PRODUCTION OF POLYETHYLENE PIPES!

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
www.konti-hidroplast.com.mk
ул. Индустришка 1480, Гевгелия, МАКЕДОНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ
Юроком 2000 ООД
София 1172, ул. „Никола Габровски“ 1
тел.: 02/ 965 90 90, факс: 02/ 965 90 99
София 1225, ул. „Нешо Бончев“ 26
тел.: 02/ 813 89 55, факс: 02/ 813 89 45
office@eurocom2000.net
www.eurocom2000.net
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