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Sistem kanalizimi pa zhurmë.

MASTER 3
PLUS



Rezultate shumë të mira në reduktimin e zhurmës.
MASTER 3 PLUS plotëson kërkesat më të larta për  zbutjen e 
zhurmës ajrore për sistemet e kanalizimeve në ndërtesa të 
shkëputura, gjysmë të shkëputura dhe me tarraca në përputhje 
me udhëzimet  e VDI 4100, ONORM B 8115-2  dhe DIN 4109.

Struktura e tubave me tri shtresa

• Shtresa e brendshme e lëmuar parandalon grumbullimin 
e papastërtive  dhe është përgjegjëse për vetitë e mira 
akustike

Rakorder me formë dhe funksionalitet modern:

• Rakorderi MASTER 3 PLUS  është një element i derdhur me 
injeksion me fortësi të shtuar, peshë të lartë dhe trashësi të 
madhe muri. Brazdat për vulat e gomës janë me formë të 
përmirësuar. Kjo garanton veçori të shkëlqyera thithëse të 
zhurmës dhe siguri gjatë montimit.

Cilësia më e mirë:

• Ky është një sistem i tërësishëm i cili ofron gamën e plotë 
të tubave dhe rakorderive. Për prodhim përdoren vetëm 
lëndët e para me cilësi më të lartë. Teknologjia moderne për 
prodhimin e tubave dhe rakorderive siguron një përshtatje 
dhe hermetizim sidomos të mirë

Shtresa e brendshme e lëmuar

• Është bërë nga polipropileni kopolimer (РР-СО)

• Nuk lejohet ndërprerja e rrjedhjes së ujit  – formohet më pak 
zhurmë 

• Ngjyra e bardhë që reflekton dritën për inspektim më të 
lehtë të kamerës 

• Debit i lartë

Shtresa e mesme e ngurtë

• Është bërë nga polipropileni i përforcuar me minerale (РР-МV)

• Ngurtësi e shkëlqyer 

• Absorbim i mirë akustik 

• Qëndrueshmëri e lartë e profilit

• Shtresa masive e mesme e pasuruar me minerale garanton 
ngurtësi të lartë dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. 
Ajo përgjigjet për vetitë e absorbimit të zhurmës.

• Shtresa e jashtme e kafenjtë siguron qëndrueshmëri shumë 
të mire ndaj goditjeve bile në temperatura të ulëta.

MASTER 3 PLUS është një sistem krejtësisht i ri, i ridizajnuar   
tubash dhe rakorderish me tri shtresa, i cili u përgjigjet 
të gjitha kërkesave. Cilësitë e përmirësuara të sistemit 
MASTER 3 PLUS lejojnë ndërtimin edhe të instalimeve të 
ndryshme të specializuara industriale.

Çfarë e bën sistemin MASTER 3 PLUS të 
ndryshëm?

TUBAT MASTER 3 PLUS
Tubi Pipelife MASTER 3 PLUS përbëhet nga tri shtresa të 
projektuara saktësisht. Ai është projektuar dhe është prodhuar 
për të përballuar sfidat, lidhur me vendosjen e kanalizimit të 
brendshëm në ndërtesat moderne të  banimit dhe në ndërtesat   
industriale.  
Çdo shtresë është projektuar që të arrijë veti specifike.

MASTER 3 PLUS
ZGJIDHJA MODERNE PËR REDUKTIMIN E ZHURMËS
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Zhurmë e ulët – zgjidhja më e mirë



Përmirësimet

• Peshë më e lartë dhe mur më i trashë. 
Rakorderit e brezit të ri  MASTER 3 PLUS 
kanë klasë më të lartë të ngurtësisë 
(SN4). Kjo vlerë është arritur përmes 
rritjes mesatare me 60% të peshës. 

• Izolim i lartë i zhurmës  
Masa më e madhe çon në uljen e 
zhurmës.

• Rakorder me formë të optimizuar 
Forma e re e brendshme e manikotave 
lejon rrjedhjen e  qetë të ujit përmes 
elementeve të veçantë pa shkaktuar 
rezistencë hidraulike ose turbullirë 

• Rakorder tresh me formë të 
përmirësuar të tipit „Swept“ 
Degëzuesi  i bërë posaçërisht i cili 
përmirëson përçueshmërinë dhe 
kursen vend në sajë të formës së tij të 
optimizuar. Zëvendëson dy rakorder 
(degëzues dhe bërryl).

• Marker për montimin e drejtë Një 
marker i posaçëm në  rakorder tregon 
kur tubi ose rakorderi janë futur në 
pozicionin e duhur dhe fundor.

• Revizioni me një të futur në 
formë shale, që përmirëson 
përçueshmërinë dhe redukton 
zhurmën

Shtresa e jashtme e qëndrueshme ndaj goditjeve
Është bërë nga polipropileni kopolimer (РР-СО)

• Fortësi e jashtëzakonshme 

• Nuk lejon çarjen e manikotave 

• Montimi, transportimi dhe operacionet për përpunim në 
vendin e objektit janë të mundshme edhe në temperatura 
të ulëta

Të marrë së bashku të tri shtresat i japin sistemit të 
tubave MASTER 3 PLUS shumë përparësi:

• Ngurtësi e madhe tërthore dhe gjatësore 

• Debit i lartë i tubit të kanalizimit 

• Izolim i shkëlqyer akustik 

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj goditjeve

RAKORDER MASTER 3 PLUS

Forma e përmirësuar dhe moderne, si dhe brinjë 
për forcimin e manikotës
Forma e brazdës parandalon shtyrjen aksidentale 
të vulës së gomës

Marker për montimin e 
drejtë

Rakorder të optimizuar në 
lidhje me rrjedhjenRakorderit e Pipelife MASTER 3 PLUS 

janë bërë nga polipropileni kopolimer 
i përforcuar me minerale. Plotësojnë 
kërkesat më të larta ndaj sistemeve në 
ndërtesat moderne të banimit dhe  në 
ndërtesat industriale.



Të dhënat teknike MASTER 3 PLUS

Material PP-CO/PP-MV/PP-CO

Diametra 32, 40, 50, 75, 110, 160 mm

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

Mënyra e lidhjes: Përmes manikotës dhe vulës së gomës

l/sek 0.5 1.0 2.0 4.0

Niveli i zhurmës
LSC,A materiale, 
sipas EN 14366

dB(A) <10 <10 11 16

Niveli i zhurmës në 
instalimin akustik 
LAFeq,nT sipas VDI 4100

dB(A) <10 <10 11 15

PËRPARËSITË 
SUPLEMENTARE
• Instalimi u përgjigjet kërkesave të  rritura të rekomanduara 

për Laf max zhurma ajrore, nT në përputhje me VDI 4100 
dhe rritet mbrojta nga zhurma për ndërtesat siç vijon  
SSt I ≤ 30 dB (A), SSt II ≤ 25dB (A), SSt III ≤ 22 dB (A)

• •Instalimi u përgjigjet kërkesave të  standardit ONORM B 
8115-2 dhe DIN 4109 për zhurmën ajrore LAF max, nT ≤ 25 
db (A)

• Shenja e  flokut të dëborës do të thotë se mund të instalohet 
në temperatura deri në -10 °C 

• Për përdorim në ndërtesa

• Tubat dhe rekorderit MASTER 3 PLUS testohen në përputhje 
me standardin PN-EN 1451-1

• Rezistenca ndaj ujërave të zeza kimikisht agresive në 
intervalin pH 2-12

• Rezistenca e rritur e manikotës ndaj vakumit - 0,8 barë

• Rezistenca ndaj temperaturës së lartë deri në 95 °С

• Struktura e përforcuar e manikotave me brinjë çdo 60° për 
punë më të lehtë me rakorderit 

• Një manikotë kryen funksionet e rrëshqitjes dhe lidhjes me 
anë të ndalesave inovative

• Forma e përmirësuar e brazdave për vulat e gomës

CERTIFIKATAT DHE TESTET
Testet për zbutjen e zhurmës, të bërë në Institutin Frauenhofer
Raport për testimin № 1800325, bërë në një Institut të 
akredituar të pavarur OFI (Austri)
Certifikatë DIBt (Gjermani)
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IQNet
Geprueft EN1451-1

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Kanalizim pa zhurmë

Rezultatet e testit për reduktimin e zhurmës të zhvilluar 
nga Instituti Fraunhofer, Gjermani:

■ Prodhimi/Magazina qendrore
 Botevgrad; 
 2140, k.p 65
 rr. „Industrialna” 3
 e-mail: office.bg@pipelife.com
 www.pipelife.bg

Shënim: Imazhet e produkteve mund të mos përputhen me imazhet e tyre reale.


