ELŐNY MINDEN
GÁZSZERELŐ
SZÁMÁRA
BIZTOS, HATÁSOS ÉS RUGALMAS

GÁZSZERELÉS KOMPROMIS�SZUMOK NÉLKÜL
MAXIMÁLIS BIZTONSÁG:
… köszönhetően a csatlakozás nélküli fektetésnek. Garantáljuk a minimális csatlakozási pontot. Ezáltal maximálhatja
a biztonságot saját magának és az ügyfeleinek is, profitálhat a rövid telepítési időből és a gáztömítőpróba egyszerűségéből. Ráadásul a fittingjeink a még nagyobb biztonság
érdekében szabadalmazott dupla tömítő technológiával is
rendelkeznek.
MAXIMÁLIS HATÁS:
… akár 70%-kal gyorsabb gázvezeték telepítési idő. A
rendszer könnyű megérthetősége és gyors összeszerelésének köszönhetően javul a hatásossága, ezáltal gazdaságossága is. A legjelentősebb hatásnövekedést a nem
egyenesen futó vezetékeknél éri el, valamint a nagyobb
méretű projekteknél.

A MEGGYŐZŐ

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG:
… növeli az Ön munkakomfortját a nehéz fektetési körülmények között is. Előre nem látható nehézségek, kicsi, nem
szabályos terek, gerendaházak… mindenütt, ahol Önnek
ívekre van szüksége, ezt a vezetéket kézzel, másodpercek
alatt meghajlíthatja. Kötés nélküli fektetés esetén a BOAGAZ
vezetéket esztrich alatt és üreges terekben is fektetheti.

RENDSZERMEGOLDÁS.
TÖBB MINT 30 ÉVE.
VILÁGSZERTE.
SOK ELŐNY.
NINCS SZÜKSÉG
SPECIÁLIS SZERSZÁMRA. AZONNAL
KIPRÓBÁLHATJA.

A RENDSZER:
BIZTONSÁG
MINDEN
RÉSZLETÉBEN…

ROBUSZTUS SÁRGARÉZ FITTINGEK
TALÁLKOZÁSA SPECIÁLISAN KEZELT
NEMESFÉM HULLÁMCSŐVEKKEL

BOAGAZ FITTING
• Nagy értékű sárgaréz
• Dupla tömítő biztonsági rendszer
• Integrált lapos tömítés

Minden BOAGAZ fittinget nagy értékű sárgarézből készítünk és dupla tömítő biztonsági
rendszerrel látunk el. A BOAGAZ csöveknél
csak magas minőségű nemesfémet (1.4404)
használunk, amelyet speciális hőkezelést kap.
Minden BOAGAZ cső szivárgás mentességét
gyárilag 100%-os héliummal vizsgáljuk be.

EGYEDÜLÁLLÓ
TECHNÓLOGIA,
KÖNNYEN
ALKALMAZHATÓ
• Nem szükséges a tömítő felületeket előkészíteni
• Két tömítő hely (Duplatömítő technológia)
• A tömítőgyűrű könnyen cserélhető
• A fittingek szerelésekor nincs
hibalehetőség
• A csatlakozó és összekötő elemeknél
széleskörű választék
• Gyárilag korrózióvédelemmel ellátva

MEGGYŐZŐ MUNKAKOMFORT. EGYSZERŰ
KEZELHETŐSÉG. LEGMAGASABB MINŐSÉG.
EGYETELEN CSŐTÍPUS
CSŐBURKOLAT:
• A cső teljes korrózióvédelme
• Tűzvédelmi besorolás B-s1-d0
• Azonnal felismerhető gázvezeték
• UV álló PE borítás

CSŐBELSŐ:
• Kézzel hajlítható
• Nem feszül meg és tartja a formáját
• Kis szállítási súly, helytakarékos tárolás
• DN 15-től DN 50-ig gördíthető egészen 640 m-ig
• Nemesfém finomsága 1.4404

A CSÖVEK IGÉNY
SZERINT MÁSODPERCEK
ALATT HAJLÍTHATÓAK

Fém-fém tömítés
Elasztométer tömítés

GAZDASÁGOSAN ÉS
SOKOLDALÚAN
HASZNÁLHATÓ.
ÁLMENNYEZETEK
Esetén a BOAGAZ-t
védőcső nélkül
alkalmazhatja.

FEDEZZE FEL
A BOAGAZ
PILLANATOT…

HASZNÁLATA
VAKOLT FELÜLETEN
Ha az ügyfelei fémes
megjelenést szeretnének, akkor használja a
galvanizált burkolatunkat! Ráadásul használata esetén profitálhat a
nagyobb stabilitásból, a
nagyobb hullámtávokból és a még nagyobb
biztonságból.

ÜREGES TEREK,
AKNÁK, HASZNÁLATON
KÍVŰLI KÉMÉNYEK
A BOAGAZ-t ilyen
helyeken védőcső
nélkül fektetheti.
MÉRŐÓRA ELŐTT:
Hajlítson kézzel szűk
íveket néhány másodperc
alatt
MÉRŐÓRA UTÁN:
Használjon belső szereléseknél BOAGAZ földgáz/
folyékony gáz elemeket.

ESZTRICH ALATT:
A BOAGAZ-t esztrich alatt
csatlakozó elemek nélkül
használhatja. Javasoljuk,
hogy védőcsövet használjon.
FÖLD ALATTI FEKTETÉS:
A BOAGAZ-t ilyen esetekben
egy védőcsőben fektetheti le.

AKADÁLYOK
Az előre nem látható akadályokat egyszerűen kerülje el!
Megjegyzés: minél több ívre
van szüksége, annál gazdaságosabb lesz a BOAGAZ.

TERMÁLCSATLAKOZÁS
Mindegy mennyi helye van,
a BOAGAZ-zal a csatlakozás sikerülni fog.

KÖNNYŰSZERKEZETES KONSTRUKCIÓK
Rugalmasságának
köszönhetően a cső
gerendaépületek
esetén is könnyen és
hatékonyan szerelhető.

MEGOLDÁS
MINDEN FEKTETÉSI
HELYZETBEN…

VAKOLAT ALATT
Fektesse a BOAGAZ-t védőcső nélkül és profitáljon a sárga
szigetelés folyamatos korrózióvédelméből
ÁTVEZETÉS FALON
Ez esetben ajánlott a védőcső használata

A BOAGAZ-t Magyarországon
az összes föld- és folyékonygáz
berendezés szerelése esetén 500
mbar nyomásig alkalmazhatja. A
BOAGAZ megfelel az EN 15266nak és DVGW-tanúsítvánnyal rendelkezik. Engedélyezve van külső
és földalatti fektetésre.
Kérjük, vegye figyelembe az utoljára frissített BOAGAZ Magyarország telepítési
kézikönyvet: www.terragaz.eu
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NÉHÁNY LÉPÉSBEN
ELKÉSZÜL:

1
2
A SZERELÉS
MAXIMÁLISAN
FELHASZNÁLÓBARÁT.
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A csövet tiszta körülmények között a nemesfém
csővágóval a kívánt hosszban vágja el.
Távolítsa el a sárga PE-borítást úgy, hogy négy
hullám maradjon a szigeteléstől szabadon. Utasítás: DN 40/DN 50 esetén a négy hullám helyett
kettő maradjon szabadon.
Csavarozza szét a fittinget és tolja az anyát a
hullámcsőre. Helyezze el a két félgyűrűt a szabad
hullámokon úgy, hogy egy hullám elől szabadon
maradjon. Utasítás: DN 40 / DN50 esetén a gyűrűk vékonyabbak.
Tolja az anyát előre a félgyűrűkön keresztül és
csavarozza oda a megmaradt fitting részt. Húzza
meg a fittinget egy villáskulccsal vagy egy másik
szerszámmal ütközésig.
A nyomáspróba után a hullámcső átmenetét a
fittingen védőszalaggal vagy zsugorcsővel védje
a rozsdásodás ellen.

A LEGMODERNEBB TECHNIKA
HATÉKONYAN ALKALMAZVA.

PROJEKTPÉLDA:

48 lakás, mindegyik egy gázvezetékkel (7
ív/vezeték)
ELŐNYÖK A PROJEKT ESETÉN:

Minusz 55%
munkaköltség

Minusz 15%

-85%

anyag megy kárba

-55%

ANYAG MEGY KÁRBA

a csatlakozási pontok száma

MUNKAKÖLTSÉG

GAZDASÁGOSABB.

Minusz 85%

PONTOK SZÁMA

MINDEN ÍVVEL MÉG

-15%

A PROJEKT MÉRETÉNEK NŐVEKEDÉSÉVEL A
BOAGAZ GAZDASÁGOSSÁGA AZ ÁTLAGOSNÁL
NAGYOBB MÉRTÉKBEN NŐVEKSZIK.
A BOAGAZ rendszer alkalmazási területe sokrétű. A BOAGAZ kiválóan alkalmazható kisebb projekteknél, családi- vagy többlakásos
házak esetén, nem egyenes vezetékvezetésnél vagy nehéz fektetési körülmények között. De minél több íve van a gázvezetéknek és
minél nagyobb a projekt, annál jobban lesznek a gazdasági előnyök
érzékelhetőek.

AZ ELŐNYŐK EGY
PILLANTÁSRA:
• Idő- és költségtakarékos

A PROFIKAT MEGGYŐZŐ
RENDSZERMEGOLDÁS.
GYŐZÖDJÖN MEG SAJÁT MAGA ÉS
TESZTELJE A BOAGAZT MÁR A KÖVETKEZŐ VEZETÉK TELEPÍTÉSEKOR!

• A projekthatáridők betarthatók

• Anyagszükséglet gyors kiszámítása és
gyors kalkuláció

• Minimális anyag megy kárba

• Minimális a csatlakozási pontok száma

• Legnagyobb biztonság és hatékonyság
• Nagy értékű anyagok és figyelmes
feldolgozás

•
•
•
•
•
•

Minimális a befektetési költsége
A fektetésének rengeteg előnye van
Munkakomfort és felhasználóbarát
Biztonság a legmagasabb fokon
Maximális hatékonyság
A csatlakozó és összekötő elemeknél
széleskörű választék

BIZTOSÍTSA AZ
ELŐNYT!
FORMÁLJA
A JÖVŐT!

SZERETNE MÉG TÖBBET A BOAGAZRÓL
MEGTUDNI?
… akkor keresse fel honlapunkat
A letöltések között rendelkezésére áll többek között
a „sizing tool” tervezési segítség, az egyszerű és
gyors BOAGAZ méretezéshez.
SZERETNE SZEMÉLYESEN
TANÁCSOKAT KAPNI?
… akkor hívjon fel minket vagy lépjen a forgalmazónkkal kapcsolatba! Az összes elérhetőséget
megtalálja a honlapunkon: www.terragaz.eu

Tanúsítvány:

EN 15266
A BOAGAZ RENDSZER megfelel az EN 15266nak és az épületeken belüli gázszereléseknél
0,5 bar nyomásig alkalmazható. Néhány európai
országban, ahol további tanúsítványok léteznek
vagy szükségesek, a BOAGAZ RENDSZERT hitelesítette: DVGW, ÖVGW, SVGW, ATG, BSI

TERRAGAZ GmbH
Attemsgasse 39/4/23
1220 Wien
T +43 (0)699 17 77 76 58
E office@terragaz.eu

www.terragaz.eu
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