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Обезшумяваща канализационна система.

MASTER 3
PLUS



Много добри резултати при понижаването на шума
MASTER3 PLUS отговаря на най-високите изисквания за 
потискане на въздушния шум за канализационни инста-
лации в обособени, полуотделни и терасовидни сгради в 
съответствие с указанията на VDI 4100, ONORM B 8115-2 и 
DIN 4109.

Трислойна структура на тръбите

• Гладкият вътрешен слой предотвратява натрупването на 
мръсотия и е отговорен за добрите акустични свойства

Фитинги с модерна форма и функционалност:

• Фитингът MASTER 3 PLUS е шприцован елемент с 
повишена коравина, голямо тегло и голяма дебелина 
на стената. Жлебовете за гумените уплътнители са 
с подобрена форма. Това гарантира както отлични 
звукопоглъщащи свойства, така и безопасност по време 
на монтажа

Най-доброто качество:

• Това е цялостна система, която предлага целия набор 
от тръби и фитинги. За производството се използват 
само най-висококачествените суровини. Съвременната 
технология за производство на тръби и фитинги 
осигурява особено добро прилягане и херметичност

Гладкият вътрешен слой

• Изработен е от полипропиленов кополимер (РР-СО)

• Не се допуска скъсване на водния поток – образува се 
по-малкошум

• Отразяващ светлината бял цвят за по-лесно 
инспектиране с камера

• Висок дебит

Твърдият среден слой

• Изработен е от минерално-усилен полипропилен (РР-МV)

• Отлична твърдост

• Добро звукопоглъщане

• Висока стабилност на профила

• Масивният среден слой обогатен с минерали, гарантира 
висока твърдост и изключителна устойчивост. Тя 
отговаря за звукопоглъщащите свойства

• Кафявият външен слой осигурява много добра 
устойчивост на удар - дори при ниски температури

MASTER 3 PLUS е напълно нова, преработена система от 
трислойни тръби и фитинги, която отговаря на всич-
ки изисквания. В допълнение, подобрените качества 
на системата MASTER 3 PLUS позволяват изграждането 
и на различни специализирани промишлени инста-
лации.

Какво прави системата MASTER 3 PLUS 
различна?

ТРЪБИ MASTER 3 PLUS
Тръбата Pipelife MASTER 3 PLUS се състои от три прецизно 
проектирани слоя. Тя е проектирана и произведена, за да 
отговори на предизвикателствата, свързани с полагането 
на вътрешна канализация в днешното жилищно и про-
мишлено строителство.
Всеки слой е проектиран да постигне специфични свой-
ства.

MASTER 3 PLUS
МОДЕРНОТО РЕШЕНИЕ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА ШУМА
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Подобрения

• По-голямо тегло и по-дебела стена  
Новото поколение MASTER 3 PLUS 
фитинги са по-висок клас на твърдост 
(SN4). Тази стойност е достигната чрез 
средно увеличение от 60% на тегло

• Висока шумоизолация  
По-високата маса води до увеличение 
на шумозаглушаването

• Фитинги с оптимизирана форма  
Новата вътрешна форма на муфите 
позволява плавното протичане на 
водата между отделните лементи 
без да се предизвикава хидравлично 
съпротивление или турболенции

• Тройници със подобрена форма 
тип „Swept“  
Специално разработен разклонител, 
който подобрява проводимоста и 
пести място поради оптимизираната 
си форма. Замества два фитинга 
(разклонител и дъга).

• Маркирер за правилно сглобяване  
Специален маркер на фитингите 
показва, когато тръбата или фитинга 
са вмъкнати до правилната и крайна 
позиция

• Ревизия с вложка-седло, която 
подобрява проводимостта и 
намалява шума

Удароустойчивият външен слой
Изработен е от полипропиленов кополимер (РР-СО)

• Изключителна якост

• Не допуска спукване на муфите

• Монтажът, транспортирането и операциите по 
обработка на място на обекта е възможно и при ниски 
температури

Взети всички заедно, трите пласта дават на тръ-
бопроводната система MASTER 3 PLUS множество 
предимства:

• Висока напречна и надлъжна твърдост

• Висок дебит на канализационната тръба

• Отлична звукоизолация

• Висока удароустойчивост

ФИТИНГИ MASTER 3 PLUS

Подобрена и модерна форма, както и ребра за 
укрепване на муфата
Формата на жлеба предотвратява случайното 
избутване на гумения уплътнител

Маркер за правилен 
монтаж

Оптимизирани фитинги
по отношение на потокаФитинги на Pipelife MASTER 3 PLUS са 

изработени от полипропиленов копо-
лимер подсилен с минерали. Покриват 
най-високите изисквания към системи-
те в модерното жилищно и индустриал-
но строителство.



Технически данни MASTER 3 PLUS

Материал PP-CO/PP-MV/PP-CO

Диаметри 32, 40, 50, 75, 110, 160 mm

Дължини 0,15; 0,25; 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,65 m

Начин на свързване: Чрез муфа и гумен уплътнител

л/сек 0.5 1.0 2.0 4.0

Ниво на звука
LSC,A материали,
съгласно EN 14366

dB(A) <10 <10 11 16

Ниво на звука в
акустична инсталация
LAFeq,nT според VDI 4100

dB(A) <10 <10 11 15

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРЕДИМСТВА
• Инсталацията отговаря на повишените 

препоръчителни изисквания за Laf max въздушни 
звуци, nT според VDI 4100 и се увеличава шумозащита за 
сгради както следва SSt I ≤ 30 dB (A), SSt II ≤ 25dB (A), SSt 
III ≤ 22 dB (A)

• Инсталацията отговаря на изискванията на ONORM B 
8115-2 стандарта и DIN 4109 за въздушен звук LAF max, 
nT ≤ 25 db (A)

• Символа снежинка означава че може да се инсталира 
при температури до -10 °C 

• За сградна употреба

• Тръбите и фитингите MASTER 3 PLUS се тестват съгласно 
стандарт PN-EN 1451-1

• Устойчивост на химически агресивни отпадни води в 
обхвата pH 2-12

• Повишена устойчивост на муфата на вакуум - 0,8 бара

• Устойчивост на висока температура до 95 °С

• Подсилена структура на муфите с ребра на всеки 60° за 
по-лесно боравене с фитингите

• Една муфа изпълнява функциите на плъзгаща и 
свързваща посредством иновативни ограничители

• Подобрена форма на жлебовете за гумени уплътнители

СЕРТИФИКАТИ И ТЕСТОВЕ
Тестове за заглушаване на звука, извършени в Института 
Фрауенхофер
Доклад за изпитване № 1800325, изготвен в независим ак-
редитиран OFI институт (Австрия)
DIBt сертификат (Германия)
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IQNet
Geprueft EN1451-1

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ

Много тиха канализация

Резултати от тест за заглушаване на звука проведен 
от Института Фраунхофер, Германия:

■ Производство / Централен склад 
 Ботевград; 
 2140, п.к. 65
 Ул. „Индустриална” 3
 e-mail: office.bg@pipelife.com
 www.pipelife.bg

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.


