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PRZEJŚCIA SZCZELNE
I PRZEPUSTY KABLOWE

Inteligentne rozwiązania dla dostawców energii i wody

Do prawie każdej Ø otworu i każdego przewodu

PRZEJŚCIA SZCZELNE • PRZYŁĄCZA DOMOWE
PRZEPUSTY KABLOWE
Całkowicie pewny i niezawodny system AKH do rur i kabli!

Wprowadzenie instalacji
do budynku wymaga
przejścia szczelnego
Kröner gwarantuje całkowitą szczelność
dla przejść do wysokości 80 / 50 m słupa wody.
Jednymi z najbardziej newralgicznych miejsc w budynkach są te, w których mają powstać
przejścia dla rurociągów, przyłączy wodno-kanalizacyjnych lub ciepła sieciowego, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych, itd. Niezależnie od warunków gruntowo-wodnych,
przejścia szczelne stosowane są dziś także przy budowie mostów, domów pasywnych, farm wiatrowych, systemach sterowania i instalacjach teletechnicznych oraz pompach ciepła. Zastosowanie w tych obiektach niewłaściwie dobranego uszczelnienia może mieć istotny wpływ na żywotność urządzeń oraz instalacji. Zagrożony jest też sam obiekt (bezpieczeństwo konstrukcji,
użytkowania, ochrony środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii
i odpowiednia izolacja).

Częstym
problemem
jest:
•	
przedostawanie się wód
gruntowych i opadowych
• przepływ gazów i zapachów
• korozja przewodów metalowych
• zagrzybienie ścian
•	
przemieszczanie się owadów
oraz gryzoni
•	
powstawanie mostka
akustycznego, tym samym
zwiększenia poziomu hałasu
w obiekcie
•	
szybsze zużycie materiału,
z którego wykonana jest instalacja
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Pomoc w doborze
odpowiedniego
produktu
www.kroener.pl

Przejście przewodu przez ściany
lub fundamenty obiektu musi
spełniać dwa główne kryteria:
•	
absolutna szczelność na wody gruntowe,
gazy i pyły.
•	zabezpieczyć obiekt przed niewielkimi
przemieszczeniami i odchyleniami przewodów lub rurociągów podczas osiadania
budynku.
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lata
gwarancji
na system
Kröner
AKH!

Decyzja o wyborze odpowiedniego rozwiązania, które będzie zapewniało
bezpieczeństwo inwestycji jest zawarta w projekcie instalacji, a tym
samym należy do Państwa.

W nowo powstających budynkach mamy dwie możliwości:

• wykonanie otworu wiertniczego
• osadzenie rury osłonowej lub przejścia rurowego na etapie wylewania fundamentów.

Przykład
przejścia
rury
ciepłowniczej,
w rurze osłonowej
(naturalnie
możliwy jest także otwór
wiertniczy).

 rzykład
P
przejścia
rury PE, w rurze osłonowej (np. przyłącze
wody).

Przykład wielootworowego przepustu kablowego.

Przykład
przejścia
rury
kanalizacyjnej,
w rurze osłonowej
(naturalnie
możliwy jest także otwór
wiertniczy).

Ze względu na falistą
powierzchnię rury, zalecamy stosowanie pierścienia typu „SDW“,
który przez zwiększoną
powierzchnię
styczności z rurą, zapewnia
całkowitą
szczelność.
Przy grubości ściany
ponad 300 mm prosimy
stosować dodatkowo,
od wewnątrz budynku,
pierścień typu “SW”
(pojedynczy) do rur ciepłowniczych.

Tu stosujemy pierścień
uszczelniający typu “S”.
Standartem jest np. “S”
100/42 lub 100/34. Dodatkowo, dla zabezpieczenia rury, stosujemy
korek stabilizujący lub
dwuczęściowy np. stabilizujący 100/25-42. Przy
grubości ściany ponad
300 mm prosimy stosować dodatkowo od
wewnątrz budynku drugi
pierścień uszczelniający.

Proszę
podać
tylko
średnice
zewnętrzne
kabli, a my podamy jaki
powinien być otwór
wiertniczy.
Przykładowo możemy w otworze
wiertniczym lub rurze
osłonowej o średnicy
wew. 150 mm uszczelnić 6-7 kabli o śr. zew.
do 30-34 mm. Naturalnie
wykonujemy wszelkiego rodzaju uszczelnienia
w formie dzielonej do
uszczelnienia już istniejących przewodów oraz
inne pod zamówienie.

Do rury o średnicy zewnętrznej 110 mm, potrzebny jest otwór wiertniczy lub rura osłonowa
o średnicy wewnętrznej
min. 150 mm. Tu podobnie jak przy przejściach rur PE, zalecamy
zabezpieczenie
rury
przez montaż dodatkowych Rollringów od
zewnętrznej
strony.
Zapewnią one stabilizację i bezpieczeństwo
przewodów. W przypadku rury o fi 110,
otworu 150 mm, jest to
Rollring 150x110.

www.kroener.pl
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Kröner Polska Sp. z o.o.
Od momentu założenia firmy w 1984 roku, zajmujemy się produkcją i sprzedażą systemów uszczelnień. Oferujemy szeroki wachlarz produktów uszczelniających do otworów wiertniczych oraz rur osłonowych (PVC,
włóknowo-cementowych, stalowych, itd.). Przejścia szczelne, przepusty kablowe oraz nietypowe rozwiązania
wykonywane na zamówienie to nasza specjalność! Nasza oferta obejmuje również materiały mające zastosowanie
w budowie rurociągów, instalacji oraz usuwaniu awarii.
W ciągu ponad 30 lat działalności staliśmy się prawdziwymi EKSPERTAMI w tej dziedzinie.

Doradzamy, projektujemy, produkujemy
oraz dostarczamy... szybko i niezawodnie!
Wyróżnia nas:

Fachowe
doradztwo oparte
na innowacyjnej
technice.

Identyfikacja
potrzeb oraz optymalizacja kosztów
ponoszonych przez
klienta.

Szybkość i terminowość świadczonych usług.

Konkurencyjność
cenowa.

Kontrola jakości
na każdym etapie
realizacji zamówienia – wolimy
zapobiegać niż
naprawiać.

