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1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

1.1 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИМСТВАТА

Силно изолирана, усъвършенствана трислойна канализационна тръбопро-
водна система
MASTER 3 PLUS е система от канализационни тръби и фитинги, последна дума на 
техниката, която е предназначена и произведена с цел да отговори на съвременни-
те строителни и жилищни предизвикателства.

Три слоя, които предоставят осезаеми ползи
Гладкият вътрешен слой предпазва от образуването на наслагвания и допринася за 
звукоизолацията. 
Твърдият среден слой осигурява висока твърдост, изключителна якост и играе клю-
чова роля за звукоизолацията. 
Кафявият външен слой предоставя изключителна устойчивост на удар – дори при 
ниски температури.

Усъвършенствани фитинги с нов дизайн и подобрени характеристики
MASTER 3 PLUS съчетава отлична твърдост и висока тежест с дебелина на стената 
над приетите средни стойности. Характеристиките й включват също допълнителна 
отметка за дълбочина. В резултат на това, системата предлага на професионалисти-
те ефективни звукоизолиращи свойства и позволява прост, бърз и надежден монтаж.

Идеален продукт за професионалистите
MASTER 3 PLUS дава отлична стойност за парите си. Това не е продукт, който се 
продава по магазините от типа „направи си сам“. 

Изключително високо качество
MASTER 3 PLUS се произвежда изключително от внимателно подбрани материали 
от най-висок клас. Трипластовата екструзия и технологията за направа на муфи, кои-
то са последна дума на техниката, гарантират изключително добро пасване и стег-
натост.
MASTER 3 PLUS е проектирана и изработена от водещ австрийски производител на 
тръби с доказана, проверима репутация за надеждност и качество. 
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1.2 СЛОЕВЕ НА MASTER 3 PLUS

Канализационната тръбопроводна система MASTER 3 PLUS на Пайплайф се със-
тои от три внимателно напаснати пласта. Проектирана и произведена е да отговори 
на предизвикателствата, стоящи пред канализационните тръбопроводни системи в 
съвременните жилищни и промишлени строителни проекти.

Всеки пласт е инженерно проектиран така, че да се постигнат специфични свойства.

Гладкият вътрешен слой
Изработен е от полипропиленов кополимер (РР-СО)

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

• Отразяваш 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

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

• Изключителна якост 

• Не се допуска спукване на муфите 

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

Взети всички заедно, трите пласта дават на тръбопроводната система MASTER 3 
PLUS множество предимства и силни страни:

+ Висока напречна и надлъжна твърдост 
+ Висок дебит на канализационната тръба 
+ Отлична звукоизолация 
+ Висока удароустойчивост

Като цяло, това е един изключителен продукт с невероятно качество.
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1.3 ФИТИНГИ MASTER 3 PLUS

Системата MASTER 3 PLUS на Пайплайф е произведен от минерално-усилен полипро-
пиленов кополимер. Проектирана и произведена е да отговори на предизвикател-
ствата, стоящи пред канализационните тръбопроводни системи в съвременните 
жилищни и промишлени строителни проекти.

Усъвършенствани характеристики

• По-високо тегло и по-дебели стени  
Последното поколение фитинги MASTER 3 PLUS имат по-висок клас твърдост 
(SN4). Това се дължи на средно увеличеното с 60% тегло. 

• Отлична звукоизолация  
Увеличеното тегло води до силно подобряване на звукоизолацията.

• Оптимизирани съединителни връзки 
Новата форма на муфата осигурява гладък преход от вмъкнатия мъжки край към 
фитинга. Това значително намалява турбулентността. 

• Разклонител със специален хидравличен дизайн 
Хидравлично оптимизиран извит  разклонител позволява свързване на по-
голям брой домакинства към вертикалния щранг. Това се дължи на значително 
по-високия дебит в сравнение с конвенционалните разклонители при това с 
компактен размер.

Лесен и точен монтаж
Допълнителната отметка за дълбочина позволява да се провери само с един поглед 
дали монтажът е правилен. Тази помощ е незаменима за водопроводчиците. 

• Подобрен жлеб за гумен уплътнител 
Препроектираният правоъгълен жлеб е високоефективно средство за 
предотвратяване на случайно избутване на уплътнението. Самото то 
представлява изпитан и надежден компонент, който е еволюирал и се е 
усъвършенствал с годините. Уплътнението при нужда може лесно да бъде 
отстранено за предварителни замервания при монтажа. 

• Маркиране на ъглите 
Външните укрепващи ребра са разположени на 60 градуса, което помага на 
монтажника правилно да ориентира фитингите. 

• Двойните муфи могат лесно да се използват като плъзгащи, след като се избият 
ограничителите в фитинга.

Еволюиране и усъвършенстване

• Нов дизайн с подобрени характеристики 
MASTER 3 PLUS притежава привлекателния, съвременен външен вид.

• Новата ревизия на Пайплайф е инженерно проектирана така, че да осигурява 
оптимален поток, и да се слива хармонично със системата MASTER 3 PLUS.

• Отбелязаните върху всеки фитинг и върху всеки кашон EAN кодове подпомагат 
бързото възприемане на данни за вашите инвентаризационни системи.

• Фитингите на Master 3 PLUS се доставят в отличителни кафяви кашони, 
надписани с бели букви за бързо и лесно разпознаване.

Допълнителната отметка 
за дълбочина

Удароустойчив уплътняващ шев

Монтажно помощно средство за 
маркиране на ъглите
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1.4 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА MASTER 3 PLUS

Материали
Тръба: PP-CO/PP-MV/PP-CO
Фитинг: PP-CO-MV
Гарнитура: Стирен-бутадиен каучук (SBR) еластомер
Системата MASTER 3 PLUS не съдържа халогени, кадмий или тежки метали.

Цвят
Външен пласт:  RAL 8012 червеникаво-кафяв
Среден пласт: RAL 9011 графитено-черен
Вътрешен пласт: RAL 9003 сигнално-бял

Клас на приложение
Тръби:  сградна канализация 
Фитинги: сградна канализация

Master 3 PLUS е изпитана и одобрена за сградно/канализационни приложения в 
съответствие с EN 1451-1. Разрешава се подземния й монтаж до един метър от ос-
новите на сградата. 

Разпознаване
Тръбите са ясно забележими и маркирани с постоянни знаци на фирмата-произво-
дител, датата, часа, производствената линия, името на продукта, клас коравина, сне-
жинка, външен диаметър, дебелина на стената, цялата дължина, материал, номер на 
изпитването и EAN код. 

Фитингите са ясно забележими и маркирани с постоянни знаци на фирмата-произ-
водител, материала, външния диаметър, тръбната серия с класа й на приложение, 
датата на производства и EAN код като стикери.

Температурна устойчивост според ON EN 1451-1 
Краткотрайно температурно натоварване максимум 95°С (изпитване за температур-
ни промени по ON EN 1451-1). 
Продължително натоварване 60°С

Химична устойчивост
MASTER 3 PLUS е устойчива на киселини и основи в обхвата от рН2 до рН12

Пожарна класификация
Реакция при пожар, образуване на дим, горящи капки/частици D – s2, d2, съгласно 
EN 13501-1.
Пожарeн клас В2 „нормална възпламенимост“ съгласно DIN 4102.
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Знакът снежинка
Канализационната тръбопроводна система MASTER 3 PLUS предлага подсилена 
удароустойчивост. Затова, тя е подходяща за монтаж при температури до -10°С.

Стандарти
Канализационните тръби и фитинги MASTER 3 PLUS са изпитани в съответствие с 
ÖNORM EN 1451, Част 1.

Одобрения
В съответствие с EN 1451-1:2014 Пластмасови тръбопроводни системи за канализа-
ция в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). (Доклад 
за изпитване № 1800325 от OFI)
Одобрен за Германия (DIBt)

Изпитвания
Изпитванията се провеждат от оторизиран и акредитиран австрийски изпитателен 
институт, наречен OFI – Австрийски научно-изследователски институт по химия и 
технология.

Твърдост
Клас коравина на тръбите SN4 (≥4.0 kN/m2)
Фитинги от тръбна серия S16

Вакуумна херметизация
-0.8 bar; Доклад за изпитване № 1800325 от OFI

Коефициент на линейно разширение
0.09 mm/mK

Физични свойства:

1.5 ОБЩО ЗА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯТА

Изискванията за звукоизолация в Австрия се регулират от ÖNORM B 8115-2 „Звукои-
золация и стайна акустика в сградното строителство“. 
Това налага техническите инсталации в сградата да бъдат съобразени още по време 
на етапа планиране. Например, стени със санитарни инсталации не трябва да са 
общи със спални помещения.

Отвеждащите тръби не трябва да се разполагат и излагат в стаи, които следва да 
бъдат защитени от шум и трябва да бъдат отделени от носещите стени чрез струк-
турно-обусловена звукоизолация.

Означение Мерна единица Стойност Стандарт

Средна	плътност kg/dm3 1.2 EN	ISO	1183

Модул	на	еластичност MPa >2400-3100 ISO	178

Подходяща за монтаж при 
температури под -10°С 
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Когато се закрепва без структурно-обусловена звукоизолация, масата върху единица 
площ на стената трябва да е поне 350 kg/m2.

Битовите инсталации трябва да се разполагат и проектират по такъв начин, че шу-
мовото ниво, образуващо се от работата на тези инсталации в другите ползвани 
помещения да не надвишава посочената в таблицата стойност. Системните шумови 
нива може да са с 5 dB по-високи в помощните помещения.

Техническото сградно оборудване, което е причислено изключително за съответно-
то ползвано помещение, е изключено от това изискване.

Увеличената звукоизолация по време на работата на техническо сградно оборуд-
ване се дава, ако допустимото  А-претеглено системно шумово ниво е по-ниско с 
поне 5 dB(A), което съответства на 25 dB(A), и това се поддържа също и в ползваното 
помещение. 
Увеличената сградна звукоизолация трябва да се уточни от клиента преди началото 
на работата по планиране и да се запише в поканата за участие в търг. 

В сравнение с апартаменти в други държави, в германската директива VDI 4100:2012 
се прави разлика между 3 нива на звукоизолация. По-високите изисквания в собст-
вената ви област са отбелязани с нива на звукоизолация SSt EB.

За техническото оборудване (включително водоснабдителните и канализационни-
те инсталации) VDI 4100 препоръчва следните звукоизолационни стойности в db(A) 
[LAF, max,nT].

Съгласно DIN 4109-1:2018 максимално допустимото стайно ниво на шум, налагащо 
външна защита не трябва да надвишава стойностите, представени в следната таб-
лица. 

Изисквания за звукоизолация по 
ÖNORM B 8115-2

VDI 4100

Минимално изискване Увеличена звукоизо-
лация

Вид	шум LAF,	max,nT	in	dB(A) LAF,	max,nT	in	dB(A)

Краткосрочен,	колеблив	шум	(напр.	
пускане	на	тоалетното	казанче)	 ≤	30 ≤	25

Холове и спални Класни стаи и 
кабинети

Вид	шум LAF,	max,n	in	dB(A) LAF,	max,n	in	dB(A)

Краткосрочен,	колеблив	шум	(напр.	
пускане	на	тоалетното	казанче)	 ≤	30 ≤	25

Вид сграда SSt I SSt II SSt III SSt EB I SSt EB II

Многофамилни	жилища ≤	30 ≤	27 ≤	24 ≤	35 ≤	30

Еднофамилни	терасирани	къщи	 ≤	30 ≤	25 ≤	22 ≤	35 ≤	30

Препоръчителни стойности на 
звукоизолация по VDI 4100

DIN 4109-1

Допустими нива на звуково наля-
гане по DIN 4109-1
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1.6 ЗВУКОВИ ЗАМЕРВАНИЯ НА СИСТЕМАТА MASTER 3 PLUS

Пайплайф подложиха канализационната тръбопроводна система MASTER 3 PLUS 
на разширени звукови замервания за съответствие със стандарта съгласно DIN EN 
14366:2005 с 3 различни закрепващи скоби в съответствие с DIN 4109 и VDI 4100 в 
Институт Фраунхофер в Щутгарт. 
Съгласно стандарта, измерват се нивата на шум  в приемната зала в сутерена

За изпитването са използвани следните скоби: 
- Bismat 1000, структурно-обусловено звукопоглъщащо опорно закрепване
- Bismat 2000, стандартна стоманена скоба с гумена вложка 
- MASTER 3 PLUS пластмасова скоба, поставена чрез закопчаване, без звукоизола-
ционна вложка

Звуково ниво на инсталацията LAFeq,nT [dB(A)] за MASTER 3 PLUS в „сутерен 
задна част“ измерено по VDI 4100 във Института Фраунхофер, номера на 
докладите за изпитване Р-ВА90/2018 и Р-ВА91/2018

Канализационната тръбопроводна система MASTER 3 PLUS  с всичките си 3 варианта 
на закрепване отговаря на изискванията за звукоизолация на техническото сградно 
оборудване съгласно ÖNORM B 8115-2, DIN 4109 и VDI 4100.

Измерените стойности от тези изпитвания в Института Фраунхофер се използват за 
сравняване на звукоизолиращите свойства на различните системи за отпадни води.

Измерените по места звукови стойности на канализационните инсталации могат на 
практика да се отклоняват от измерените лабораторни стойности поради различни 
фактори, които оказват влияние, например монтаж, деформация на тръбата, закре-
пване, звукови мостове.

Спазвайте указанията за монтаж на скобите, описани в главата Закрепване и раз-
стояние между скобите на страница 16 и за Избягване предаването на структурно-
обусловен шум на страница 17.

MASTER 3 PLUS със скоби Bismat 1000

Обемен	дебит	(L/sec) 0.5 1.0 2.0 4.0

Измерена	стойност	LAFeq,nT	[dB(A)] <10 <10 11 15

MASTER 3 PLUS със стоманени скоби Bismat 2000 с гумена вложка

Обемен	дебит	(L/sec) 0.5 1.0 2.0 4.0

Измерена	стойност	LAFeq,nT	[dB(A)] <10 11 15 19

MASTER 3 PLUS с пластмасови скоби, поставени чрез закопчаване

Обемен	дебит	(L/sec) 0.5 1.0 2.0 4.0

Измерена	стойност	LAFeq,nT	[dB(A)] - 12 17 21

Изисквания за звукоизолация по 
ÖNORM B8115-2
LAFmax,nT ≤ 30 dB(A)  
или ≤ 25 dB(A)

Изисквания за звукоизолация по 
DIN 4109-1
LAFmax,n ≤30 dB(A) съгласно  
Приложение  
2 ≤ 25 dB(A)

Препоръчителни звукоизолацион-
ни стойности (LAFmax,nT) за нива на 
звукоизолация (SSt) в самостоятел-
ни сгради, дуплекси и еднофамил-
ни терасирани къщи по 
VDI 4100
SSt I ≤ 30 dB(A) 
SSt II ≤ 25 dB(A) 
SSt III ≤ 22 dB(A)
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Измервателна уредба за системата Master 3 PLUS в Института Фраунхофер 
в Щутгарт:

Монтажна диаграма на звуковите замервания за системата MASTER 3 PLUS в Инсти-
тута Фраунхофер в Щутгарт (не е в мащаб, размерите са в mm).

1

инсталационна стена
220 kg/m²

4

твърда точка

тръбопровод

твърда точка

3

4

3
2

2

2

5

3

051~

1

разклонение
OD 110/110/~88° 004~

008~
0521~

532
0503

0503

тръбопроводи за
входяща вода

партер отпредпартер отзад

долен етаж 
отпред

долен етаж 
отзад

подземен етаж

мансарден етаж

Акустично коляно
M3+KB100

обсег
завъртян на 90°

014

свободна точка

5

6
към резервоара 
за събиране на 
водата
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1.7 ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Пожароустойчиво уплътнение с пожарозащитни яки
Разпоредбите на Директива 2 на Австрийския строителен институт (OIB) (Пожарна 
защита, март 2015; www.oib.or.at) се отнасят за инсталации, които проникват в ком-
понент, оформящ пожарна секция (стена или таван). За еднообразното прилагане и 
тълкуване на разпоредбите на точка 3.4 от Директива 2 на OIB „Пожарна безопас-
ност“ във връзка с Раздел 88 от Виенските строителни разпоредби, трябва да се спаз-
ва „Ръководство за монтаж, Изисквания за пожарна безопасност при прокарването 
на кабели“, публикувано от МА37.

Ръководството позволява да се използват тръби за питейна вода и тръби за кана-
лизация, направени от горими строителни материали (РЕ, РР) в гаражи, изби и други 
подобни помещения в съответствие с мерките за уплътняване (пожарозащитни яки, 
секционна изолация) описани в точка 8.
Следователно, канализационната тръбопроводна система MASTER 3 PLUS може да 
се използва също в сутерени и подземни гаражи.

Отворите за инсталацията в разделителни стени и/или тавани, образуващи пожаро-
разделителни линии, трябва да се затварят с подходящи средства (напр. с отвесна 
преграда или обшивка) по такъв начин, че времето за пожароустойчивост на ком-
понента да не бъде засегнато или предаването на дим и пожар през периода на 
изискваното време за пожароустойчивост да бъде ефективно задържано.

Ако за пластмасовите тръбопроводи се изисква прилагането на мерки за пожарна 
безопасност, могат да се използват пожарозащитни яки.

Пайплайф предлага два вида пожарозащитни яки за системата 
MASTER 3 PLUS:
- пожарозащитни яки Intumex RS10
- пожарозащитни яки Hilti Endless

Пожарозащитни яки Intumex RS10
Intumex RS10 e пожарозащитна яка за пластмасови тръби, изработена от неръжда-
ема стомана с прахово покритие, с интумесцентна вложка Intumex L. 
Тази пожарозащитна тръбна яка е изпитана за работа със системата MASTER 3 PLUS 
по EN 1366-3 и е класифицирана по EN 13501-2.

Пожарозащитните яки Intumex RS10 са изпитани за стенни и таванни отвесни пре-
гради в стенни и таванни инсталации.

Пространствено-затварящият ефект на пожарозащитната яка се дължи на вложката с 
активна субстанция Intumex L, която се разширява при пожар. При температура над 
150°С активната съставка се разширява много пъти над първоначалния си обем под 
налягане, като по този начин надеждно затваря кухината в горящата пластмасова 
тръба и не позволява преминаването на дим и огън към срещуположната на пожара 
страна за изискваното време за пожароустойчивост. 

Освен всичко друго, позволената максимална температура не се надвишава в сре-
щуположната на пожара страна, което означава че възможността за спонтанното 
горене може да се изключи изцяло. 

Пожарозащитните яки трябва да се поставят в съответствие с валидния доклад за 
изпитване. Ако това не е възможно, преди монтажът им трябва да се потърси кон-
султация с техническия ръководител на сградата или с експерт.

Пожарозащитни яки Intumex RS10, 
стенен преходник

Пожарозащитни яки Intumex RS10, 
таванен преходник
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Предимства 
+  Готова за употреба яка, следователно лесно и кратко време за монтаж 
+  Няма изискване за минимално отстояние между яките (нулево разстоя-

ние съгласно MLAR) 
+ Дълбочина на монтажа – 30 mm за прави тръбопроводи

Можем да ви изпратим ръководства за начина на процедиране или пък можете да ги 
свалите сами от страницата ни www.pipelife.bg

Пожарозащитни яки Hilti Endless
Пожарозащитната яка Endless М3-BSM/CFS/EL е универсално решение за пожарна 
защита на системата MASTER 3 PLUS.

Този вид яка може да се монтира само отгоре. 
За стените EI90 тя се използва от двете страни. За таванни тръбопроводи, яката се 
използва само от долната страна на тавана.

За да се закрепи пожарозащитната яка Endless може да се използват или къси, или 
дълги куки за различните комбинации. 
Пръстеновидната фуга около тръбите може да е от 5 до 40 mm и тя трябва да е за-
пълнена с CFS-FIL.

Предимства 
+  Гъвкавост в размерите, винаги ще разполагате с точната пожароцащитна 

яка в обекта 
+  Универсална употреба; прави преходници, наклонени тръбопроводи, ша-

хтови решения, специални решения и отстраняване на проблеми

Поискайте от нас техническите спецификации и наръчника за монтаж или си ги сва-
лете сами от нашия сайт www.pipelife.bg

Пожарозащитни яки Intumex RS10

Пожарозащитна яка Hilti Endless
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2 ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА 
MASTER 3 PLUS
Канализационните тръби и фитинги MASTER 3 PLUS на Пайплайф са изпитани по 
ÖNORM EN 1451, Част 1, и са отбелязани с BD (сградна канализация). Напречната 
коравина на тръбите SN4 e поне 4,0 kN/m2. Фитингите съответстват на тръбна серия 
S16. Следователно, Системата MASTER 3 PLUS е одобрена за вътрешен и външен 
сграден монтаж само до точката на присъединяване към уличната канализация, но 
не по-далеч от един метър от основите на сградата. Тръбите и фитингите се доста-
вят с включена муфа и уплътнителен пръстен. Когато се използват канализационни 
тръби и фитинги MASTER 3 PLUS на Пайплайф при планирането и оразмеряването 
както и при проектирането на отвеждащите инсталации на сградите и обектите за-
дължително трябва да се спазват разпоредбите на ÖNORM ЕN 12056 Части 1-5 и 
ÖNORM В 2501.

2.1 СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Канализационните тръби и фитинги MASTER 3 PLUS се използват предимно за: 

• в еднофамилни къщи и кооперации 

• в блокове

• в многоетажни високи сгради 

• в реновирани обекти 

• в промишлени бази

• в училища, университети

• в хотели, санаториуми 

• в болници 

• в гаражи и подземни гаражи, и т.н

В тези видове сгради канализационната тръбопроводна система MASTER 3 PLUS на 
Пайплайф може да се използва за: 

• единични и групово свързани тръби 

• водосточни тръби

• водосборни линии 

• заобиколни линии

• вентилационни линии 

• вътрешни дъждовни тръби с височина на обратната вода до 5 m.

2.2 СПЕЦИАЛНИ УПОТРЕБИ:

• Вентилационни линии за жилищни вентилационни системи 

• Линии за прахосмукиращи системи с централно управление

•  Тръбите, фитингите и уплътнителните елементи са подходящи също за пренос 
на химически агресивна отпадна вода в обхвата между рН2 (киселинен) до рН12 
(алкален).

За битова и промишлена употреба

Подходящи са също за прахо-
смукиращи системи с централно 
управление

Подходящи са също за жилищни 
вентилационни системи 

ON B 2501, ON EN 12056
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Канализационните тръби MASTER 3 PLUS на Пайплайф не могат да се из-
ползват за:

•  Външносградни водостоци (напр. външни незащитени водосточни тръби)

•  Тръби за отпадни води, съдържащи петрол, разтворители или бензин

•  Канали, при които температурите може да надвишат 100°С поради външни 
фактори 

•  Канали за отвеждане на отпадни води в химични заводи 

• Вътрешни дъждовни тръби с височина на обратната вода над 5 m.

2.3 СЪВМЕСТИМОСТ

Размерите на тръбите и фитингите MASTER 3 PLUS на Пайплайф съответстват на 
ÖNORM EN 1451-1 и могат да се съчетават с други марки, които също съответстват 
на този стандарт.

2.4 ТРАНСПОРТ

По време на транспортиране трябва да се уверите, че тръбите са напълно обезо-
пасени надлъжно от край до край. Съединителните връзки трябва да са наредени 
шахматно. Тръбите, стърчащи извън натоварената площ трябва да са обезопасени, 
така че да се предотврати опасността от огъващо натоварване. Тръбите трябва да 
са защитени откъм ръбовете (напр. странични прегради). Да се избягва риска от 
деформиране на тръбите. 
Товаро-разтоварните работи да се извършват с нужното внимание. Да се избягва 
подхвърляне и стъргане а тръбите и фитингите. Това се отнася особено за работа 
при температура под точката на замръзване.

2.5 СЪХРАНЕНИЕ

Тръбите трябва да се съхраняват във вертикално положение, като се осигури за-
щитата им от прах и ултравиолетова радиация чрез опаковане във полиетиленови 
торби.
Модификация на външния пласт от РР-СО на битовите канализационни тръби 
MASTER 3 PLUS осигурява висока ултравиолетова защита, което позволява съхраня-
ването им на открито. Поради тази причина, тръбите могат да се съхраняват също и 
на открито, при положение че се спазват правилните условия за съхранение (макс. 
2 години).
Когато тръбите се съхраняват в хоризонтално положение, височината им на под-
реждане не бива да надвишава 2 метра. За да не се допусне огъване на тръбите по 
време на съхранението им, съединителните връзки трябва да са наредени шахмат-
но. Тръбните купчини трябва да са обезопасени срещу претъркулване. 
Фитингите и късите тръби с дължина 150, 250 и 500 mm се опаковат в кашони и 
трябва да бъдат защитени от влага.

2.6 ОТРЯЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО НЕОБХОДИМАТА ДЪЛ-
ЖИНА

Когато се налага отрязване или нагласяне на канализационните тръби MASTER 3 
PLUS използвайте уред за рязане или скосяване или трион с фини зъбци („лисича 
опашка“). 
Отбелязвайте отрязаните повърхности и по възможност използвайте трион пасва-
тел с кутия, така че срезовете да стават перпендикулярни на тръбната ос. 
Ръбовете на срезовете трябва да се почистят от мустачките отвътре и отвън с нож 
или стъргалка. След отрязване, повърхностите трябва да се скосят под ъгъл прибли-
зително 15°. Ако няма уред за скосяване, да се използва подходящ ъглошлайф или 
пила. 
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За определяне дължината на острието, вижте таблицата по-долу.
Фитингите не се режат.

2.7 СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ И ФИТИНГИТЕ

Тръбите и фитингите се свързват помежду си посредством муфа с фабрично монти-
ран уплътнителен пръстен.
Не използвайте масла или мазнини като смазочни материали.

Фитингите MASTER 3 PLUS са снабдени с инсерционна маркировка в дълбочина. 
Инсерционната маркировка в дълбочина е само помощник за ориентиране на мон-
тажника. 

Моля, обърнете внимание, че поставянето на муфата  до инсерционната маркировка 
в дълбочина не е необходимо условие за плътността на връзката.

В промишлени и проектни сгради, линейното разширение трябва да се вземе пред-
вид при дължини на клона  над 10 m без промяна на посоката.

Коефициент на линейно разширение: 0.09 mm / mK
(напр .: температурна разлика Δt 50 K; дължина на прав кабел 12 m
 = разширение 54 mm)

Сега маркирайте тръбата с подходящ маркер върху ръба на муфата.
След това издърпайте тръбата приблизително 10 mm от муфата. Повторете тази про-
цедура при няколко връзки.
Като алтернативен вариант, удължените муфи могат да се използват и за промяна 
на дължината.

Линейното разширение не трябва да се отчита в еднофамилни къщи и жилищни 
сгради с температури при монтажа над 15° C и клонове с дължина под 10 m.

Лепенето с лепило  на полипропилена не е възможно поради високата му устойчи-
вост към разтворители.

Абсолютно е забранено да се нагряват тръби или фитинги с каквито и да е средства  
в опит да се правят муфи за свързване!!!

2.8 ИНСТАЛИРАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ В ЗЕМЯТА

В пода обикновено се монтират единични и групови свързващи тръби.
Минималният градиент съгласно ÖNORM B2501 е 1%.
Уверете се, че тръбите са правилно закрепени и че са закрепени по такъв начин, 
че да са отделени от шума от конструкцията (например изолационен материал и без 
остатъчни тухли като основа).

Експонираните тръбни части трябва да бъдат шумоизолирани с изолационен мате-
риал преди полагането на замазката.

Маркировка в дълбочина на му-
фата

Линейно разширение

Коефициент на разширение

Линейно разширение в самостоя-
телни къщи и жилищни сгради

DN/OD 32 40 50 75 90 110 125 160

b	(mm) 4 4 4 4.5 5 6 6.5 9
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2.9 ИНСТАЛИРАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ В ЗИДАРИЯ

Вдлъбнатини и прорези за стени са разрешени само ако не нарушават конструк-
тивната цялост на сградата. Стенните отвори трябва да бъдат разположени така, че 
тръбите да могат да се монтират в състояние без напрежение.
Ако тръбите са измазани директно, т.е. без използване на гипсова основа, тръбите 
трябва да бъдат изолирани с изолационни материали (например минерална вата, 
4-mm PE изолационна тръба.

2.10 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ В БЕТОН

Тръбите и фитингите на Pipelife MASTER 3 PLUS могат да бъдат монтирани в замаз-
ката по шумоизолиран начин. Ако е необходимо, промяната в дължината на тръбите 
трябва да се вземе предвид при съединенията, както е описано в “Свързване на 
тръби и фитинги” (страница 14).

Частите на тръбата трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че положението им 
да не може да се променя при полагането на замазката. Отворите на тръбите трябва 
да бъдат затворени с тапи. Муфите трябва да бъдат запечатани с залепваща лента 
или чрез опаковане с фолио, така че да не може да проникне циментова суспензия.

Използването на тръби MASTER 3 PLUS в монолитни бетонни елементи изисква кон-
структивен анализ. Не се разрешава използването на вибрационни машини.

Поради голямото тегло на бетона в такива случаи могат да възникнат деформации 
на тръбата. За отделяне на звука, тръбата трябва да бъде напълно заобиколена от 
4-милиметрова PE изолационна тръба.

Уверете се, че тръбопроводите са добре закрепени така, че положението им да не 
може да се промени по време на бетонирането.

2.11 ПРЕХОДИ В ТАВАН

Преходите в таван трябва да са влагоизолирани и звукоизолирани.
Ако върху подове се прилага саморазливна замазка или мастик асфалт, изложените 
тръбни участъци трябва да бъдат защитени със защитни тръби или чрез опакова-
не с топлоизолационни материали. Ако има друго пожарно отделение, трябва да се 
вземат подходящи мерки за противопожарна безопасност (вж. Глава „Пожарна без-
опасност“ на страница 10).
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2.12 УКРЕПВАНЕ И РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СКОБИТЕ

За тръби и фитинги Pipelife MASTER 3 PLUS могат да се използват налични в търгов-
ската мрежа скоби за тръби, които са съобразени с външния им диаметър и напълно 
обграждат тръбата. Тръбните куки не трябва да се използват за закрепване. Не се 
препоръчва и използването на тел като крепежен елемент.

Максималното разстояние между скобите за хоризонтални тръби е 13x от външния 
диаметър.
За водосточни тръби, DN / OD 32 до 50 макс. 1,5 m, DN / OD 70 до 150 макс. 2 m. 

По принцип се препоръчва да се използват само скоби с гумени вложки за закрепва-
не на водосточни тръби за да се постигната по-добри резултати.
Препоръчваме използването на скобата Pipelife за закрепване на хоризонтални тръ-
би, единични и групови свързващи тръби.

При закрепване на тръбите на всеки етаж трябва да се монтират 2 тръбни скоби с 
гумени вложки. Тръбите трябва да бъдат фиксирани директно под муфата на тръбата 
посредством фиксирана скоба 1 по такъв начин, че да не могат да се плъзгат по вре-
ме на по-нататъшната инсталация.

Не затягайте фиксираната скоба напълно, но само до степента, до която се установя-
ва добър контакт с тръбата, но тръбата не може да се хлъзне.
Пълното затягане на скобата на тръбата увеличава предаването на звука към зида-
рията.
Фиксираните скоби трябва да предотвратяват аксиално движение на тръбопровода. 
Те представляват фиксирани точки в тръбната система.

Плъзгаща се скоба 2 се използва за стабилизиране на тръбата. Тя трябва да се затяга 
само до такава степен, че да има лек контакт между гумената вложка и тръбата.
Плъзгащите скоби позволяват надлъжно движение на тръбопроводите.

Размери Разстояние между скобите [mm] 

(DN/OD) хоризонтално вертикално

32 450 1500

40 550 1500

50 650 1500

75 900 2000

110 1450 2000

125 1650 2000

160 2100 2000
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Плъзгаща се скоба
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2.13 ИЗБЯГВАНЕ НА СТРУКТУРЕН ШУМ

Избягвайте всякакъв вид предаване на звук от конструкцията. Дори малките звукови 
мостове от тръбната система към сградата чрез остатъци от разтвори могат да озна-
чават, че необходимите звукови стойности не могат да бъдат постигнати в помеще-
ния, изискващи защита.

За да се избегне предаването на структурен звук от тръбопроводната система към 
конструкцията на сградата, доколкото е възможно, тръбата да бъде изолирана с под-
ходящи материали, напр. PE изолационна тръба, 4-мм.

Ако тръбата е измазана или бетонирана в зидарията, тръбата трябва да бъде отделе-
на от сградата с 4 mm PE изолационна тръба навсякъде.

2.14 ИЗБЯГВАНЕ НА КОНДЕНЗ

Във вътрешността на сградите трябва да се вземе предвид възможността за кон-
дензация на повърхността на дъждовните тръби, когато се стигне до стойности под 
температурата на точката на оросяване.

За да се избегне кондензация, уязвимите тръби трябва да бъдат снабдени с подходя-
ща водонепропусклива изолация.
Като правило са достатъчни дебелини на изолацията от 20 - 30 мм.

2.15 ВМЪКВАНЕ НА ФИТИНГИ

При нужда да се вмъкне фитинг в вертикален или хоризонтален щранг това може да 
се направи чрез две двойни муфи (фиг. 1) или с компенсаторна и двойна муфа (Фиг. 2)

PE изолираща тръба
M3-DS100/4

Фиг. 1 Фиг. 2

Двойна
муфа

Двойна
муфа

Компен-
саторна
муфа
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2.16 ИНСТАЛИРАНЕ НА МУФИ

Двойната муфа MASTER 3 PLUS може да се използва по два начина:

• като свързваща муфа

• като плъзгаща муфа

Ограничителите (чопчета)в двойната муфа ограничават дълбочината на вмъкване 
до дължината на муфата. Това позволява да се използва като свързващ фитинг.

Ако двойната муфа трябва да се използва като плъзгаща за ремонт, препоръчваме 
следната процедура:

• Свалете двата уплътнителни пръстена на двойната муфа

• Поставете муфата в края на изрязания (не скосен) край на тръбата

•  Вземете тръбата от страната на муфата и удряйте двойната муфа 
перпендикулярно на оста на тръбата върху равна повърхност. Това кара 
ограничителите  да се пречупят (избият) и муфата може да бъде избутана над 
тръбата.

•  Поставете отново уплътнителните пръстени, преди да монтирате муфата, като 
плъзгаща. Помислете за риска от нараняване, причинено от летящи части. 
Затова препоръчваме да носите предпазни очила.

2.17 ПРЕХОД КЪМ ЧУГУН ИЛИ ФИБРОЦИМЕНТ

Свързването на MASTER 3 PLUS към чугунени и фиброцементни тръби  се извършва 
чрез ÜFS ... преход: 
DN/OD  50 от  58–67 mm 
DN/OD  75 от  78–86 mm 
DN/OD 110 от 110–116 mm 
DN/OD 125 от 135–142 mm 
DN/OD 160 от 160–172 mm

2.18 ПРЕХОД КЪМ МУФА ОТ ЧУГУН И МУФА ОТ ФИБРО-
ЦИМЕНТ

Свързването на края на накрайника MASTER 3 PLUS с чугунена или фиброцименто-
ва муфа се осъществява чрез преходника ÜFM .... или ÜFM / GAZ.

Двойна муфа с прътове

Прикрепете муфата към края на 
тръбата

Преходна муфа без пръти

Ударете върху равна повърхност
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2.19 СВЪРЗВАНЕ НА СИФОНИ

Свързването на сифони и метални тръби към тръбите Pipelife MASTER 3 PLUS се осъ-
ществява с помощта на прави сифонни връзки M3 + S ... или сифонна скоба М3 + SW.
Pipelife има 5/4 “, 6/4” комбиниран нипел в своя диапазон за това. Това позволява 
свързването на сифонни тръби с диаметър 28–47 mm.

Примери:
Свързване на мивки в баня, кухенски мивки, бидета, писоари, лабораторни мивки и 
други подобни. Вътрешността на гумения нипел и металната тръба или сифонът са 
покрити със смазка преди инсталирането, за да се улесни вмъкването.

M3+SW

M3+тръба

M3+тръба

M3+SW

M3+SW M3+SW

M3+SW

M3+S

M3+тръба
M3+тръба

M3+тръба

M3+тръба
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3 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ

Следващите инструкции за планиране и инсталиране се отнасят към ÖNORM B 2501
Издание: 2015-04-01 “Отводнителни системи за сгради и обекти” и EN 12056 част 1-5 
Издание: 2000-12-01 “Гравитационни отводнителни системи в сгради”.
Те са предназначени да предоставят общ преглед на важните разпоредби от стан-
дартите и не са предназначени да бъдат изчерпателни.
Илюстрациите са взети от гореспоменатите стандарти или са изобразени символич-
но.

• За еднофамилни и терасовидни къщи, отделни водосточни тръби, колекторни 
тръби и подземни тръби трябва да бъдат разположени в сградата за всеки обект. 
Разрешава се сливане на подземните тръби извън сградата.

• Индивидуалните и колекторни тръби трябва да бъдат монтирани с минимален 
наклон от 1%.

• Индивидуалните или колекторни тръби, по-дълги от 4 m (виж Фиг. 1) или с повече 
от 3 колена, трябва да се вентилират отделно. Въздушният канал трябва да бъде 
свързан в точката в тръбата, където диаметърът на тръбата съответства поне на 
диаметъра на въздуховода.

• При монтаж на ексцентрични редуктори в хоризонтални свързващи и 
събирателни трасета, те трябва да се монтират колкото е възможно по-близо 
до най-горната точка (но никога да не се изравняват с основата) (виж фигура 
1, детайл). В подземни тръби, те могат да бъдат монтирани на една линия с 
основата.

• Минималният номинален диаметър за събиране и подземни тръби за отпадни 
води, дъждовни и смесени води е DN/OD 160.

• Минималният наклон на колекторните и подземните тръби за отпадни води, 
дъждовни и смесени води със степен на пълнене от 70% е до DN/OD 200 1%.

• Промените в посоката на събиране и подземни тръби могат да се извършват 
само с единични колена с ъгли до 45 °. Това ограничение не се прилага, ако 
отделното коляно има радиус от най-малко 500 mm.

• Разклонения с ъгъл 45° или по-малко могат да бъдат монтирани в колекторни и 
подземни тръби. Двойни разклонения не са разрешени.

flush to the top

reduction

Фигура 1
L1 =  Дължина на групова свързва-

ща тръба
L2 =  Дължина на единична свърз-

ваща тръба
L = Сума на дължините на тръбите

Близо до най-горната точка 

Редукция
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3.1 СХЕМИ ЗА МОНТАЖ
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4 ФАБРИЧЕН СТАНДАРТ
Звукоизолираща канализационна система от полипропилен с трислойна структура 
на тръбите.
Тръбен материал, маркировка:
3-слойна, минерално-подсилена композитна тръба, изработена от безхалогенни 
пластмаси, с усилена стена на тръбата, минимална твърдост 4 kN/m2 (SN4).
Шумопотискащ, подсилен срещу приплъзване  бял вътрешен слой от PP-CO, устой-
чив на гореща вода до 95° C (Pipelife).
Армирани минерални фитинги, полипропилен (PP-CO-MV), тръби от серия S16, тест-
вани съгласно EN EN 1451-1.
Всички тръби и фитинги са конструирани с формована муфа и фабрично монтиран 
уплътнителен пръстен.

Инсталация
съгласно ÖNORM B 2501, ÖNORM EN 12056 и нашите инструкции за инсталация.

Цвят
Външен слой RAL 8012 червено-кафяво
Среден слой RAL 9011 графитно черно
Вътрешен слой RAL 9003 сигнално бяло

Структурни дължини
0.15; 0.25; 0.50; 1.0; 1.5; 2.0 m в DN/OD 32-160,
2.65 m в DN/OD 75, 90, 110, 125, 160.

Връзки
Муфа (втулка), формована от тръбата с уплътнение със синтетичен каучук (SBR).

Master 3 отговара на изискванията на следните стандарти:
БДС EN 1451-1 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за от-
веждане на отпадни води (с ниска и
висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи 
части и системата.

БДС EN 12056-1,2 Гравитационни канализационни системи в сгради. Проектиране и 
изпълнение.

БДС EN 13501-1 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на 
реакцията им на огън. Част 1:
Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън.

БДС EN 1366-3 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 
3: Уплътнения за отвори.

БДС EN 14366 Лабораторно измерване на шума в канализационни инсталации.

БДС EN 1277 Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръбопровод-
ни системи за подземни безнапорни
приложения. Методи за изпитване на херметичност на съединения с еластомерен 
уплътнителен пръстен.
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DN/OD 32 40 50 75 90 110 125 160

s1 1.8 1.8 2.0 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

d1 43.0 54.2 64.2 89.4 105.4 127.8 145.5 183.9

t= 45 52 52 56 58 62 68 77

Дължина	
mm Тегло	(кг/бр.)

150 0.04 0.06 0.07 0.13 0.20 0.29 0.40 0.69

250 0.06 0.08 0.10 0.19 0.29 0.41 0.57 0.96

500 0.12 0.15 0.19 0.33 0.50 0.72 0.98 1.63

1000 0.22 0.28 0.35 0.63 0.95 1.34 1.81 2.96

1500 0.32 0.41 0.51 0.92 1.39 1.96 2.64 4.30

2000 0.42 0.54 0.68 1.21 1.82 2.57 3.47 5.63

2650 - - - 1.59 2.38 3.37 4.54 7.37

d1

4.1 ТРЪБА

MASTER 3 Тръба
M3+... /...
С едностранна муфа и вграден уплътнител

4.2 ФИТИНГИ
С вградено уплътнение

MASTER 3 PLUS-огъване
M3+B... /..

DN/OD 32 40 50 75 90 110 125 160

15°

Z1 9 5.5 6 8 10 10 16 14

Z2 9 8 9 12 14 16 23 22

L 46 59 60 68 72 76 88 95

кг/бр. 0.030 0.043 0.057 0.190 0.164 0.248 0.390 0.663

30°

Z1 10 8.5 10 14 16 18 24 25

Z2 10 8 12 17.5 20 24 31 33

L 47 62 64 74 78 84 96 106

кг/бр. 0.030 0.044 0.059 0.117 0.172 0.271 0.407 0.729

45°

Z1 11 11.5 13 19 23 26 33 38

Z2 14 14 16 22 27 32 40 46

L 48 65 67 79 85 92 105 114

кг/бр. 0.030 0.046 0.066 0.124 0.189 0.298 0.439 0.802

67.5°

Z1 18 17 20 29 34 40

Z2 19 19 22.5 32 39 46

L 55 70 74 89 96 106

кг/бр. 0.030 0.049 0.066 0.136 0.193 0.329

87.5°

Z1 25 23 27 41 48 58 66 81

Z2 24 25.5 29.5 44 53 64 73 89

L 62 76 81 101 110 124 138 162

кг/бр. 0.030 0.052 0.068 0.147 0.224 0.363 0.519 0.997

DN/OD

L
Z

1

Z2

α
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MASTER 3 PLUS-едно разклонение
M3+EA.../.../... 

α	=	45°

DN/OD Z1 Z2 Z3 L кг/бр.

32/32 10 40 35 47 0.040

40/32 6 44 43 103 0.072

40/40 12 48 48 114 0.088

50/32 0 52 48 102 0.084

50/40 6 55 54 114 0.100

50/50 13 60 60 127 0.115

75/50 -1 75 79 135 0.205

75/75 18 91 91 169 0.249

90/50 0 80 90 152 0.248

90/75 11 102 98 171 0.292

90/90 23 109 109 194 0.374

110/50 -16 102 92 142 0.361

110/75 1 117 108 175 0.429

110/90 12 123 119 197 0.511

110/110 26 133 133 225 0.514

125/110 20 144 142 234 0.796

125/125 31 152 152 255 0.933

160/110 1 168 158 240 1.210

160/125 13 177 169 263 1.370

160/160 37 192 192 310 1.760

α	=	87.5°

DN/OD Z1 Z2 Z3 L кг/бр.

32/32 15 30 35 52 0.040

40/32 18 25 21 93 0.068

40/40 23 24 24 101 0.078

50/32 18 30 22 94 0.081

50/40 23 29 25 102 0.093

50/50 28 29 29 111 0.103

75/50 28 42 32 111 0.169

75/75 41 45 45 146 0.218

90/50 26 50 33 121 0.229

90/75 39 52 46 147 0.277

90/90* 81 79 44 191 0.372

110/50 27 59 35 128 0.345

110/75 39 61 46 151 0.350

110/90* 81 79 60 207 0.490

110/110* 81 79 60 207 0.559

125/110 57 72 66 195 0.655

125/125 73 81 81 226 0.801

160/110 55 90 67 203 1.051

160/160 80 92 92 253 1.760

α	=	67.5°

DN/OD Z1 Z2 Z3 L кг/бр.

50/50 20 42 42 116 0.107

110/50 8 74 57 131 0.359

110/75 21 80 71 158 0.420

110/110 41 84 84 191 0.548

*Съединение с огъване (r = 117 mm)

DN/OD

L Z 1
Z 2

α

Z 3
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MASTER 3 PLUS-двойно разклонение
M3+DA.../.../... 

α	=	87.5°

DN/OD Z1 Z2 Z3 L кг/бр.

110/50 26 59 36 120 0.393

90/90* 73 85 49 185 0.622

110/110* 73 85 65 195 0.796

MASTER 3 PLUS редуктор
M3+R.../..

DN/OD Z1 L кг/бр.

40/32 11 65 0.033

50/32 16 70 0.041

50/40 10 64 0.050

75/40 23 83 0.083

75/50 17 77 0.086

90/50 25 87 0.116

90/75 13 75 0.125

110/50 38 104 0.176

110/75 23 89 0.183

110/90 16 82 0.024

125/110 25 87 0.298

160/110 35 116 0.486

160/125 27 108 0.502

*Съединение с огъване (r = 117 mm)

MASTER 3 PLUS-ъглово разклонение
M3+ECK.../.../... 

α	=	87,5°

DN/OD Z1 Z2 Z3 L кг/бр.

110/110 60 63 67 185 0,735

MASTER 3 PLUS къс редуктор
M3+R.../...K

DN/OD Z1 L кг/бр.

40/32 15 43 0.04

50/32 16 47 0.05

50/40 16 47 0.05

75/50 17 54 0.08

90/40 17 66 0.10

90/50 17 66 0.11

90/75 17 61 0.12

110/50 18 66 0.16

110/75 19 66 0.16

110/90 19 66 0.17

160/110 19 89 0.43

L
Z 1

L Z 1
Z 3

Z2

α

L
Z 1
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MASTER 3 PLUS дълга муфа
M3+L...

Master 3 Plus акустично коляно
M3+KB100

DN/OD t L кг/бр.

40 115 177 0.052

50 125 187 0.083

75 135 205 0.164

90 150 224 0.259

110 165 244 0.391

MASTER 3 PLUS двойна муфа/муфа с натиск
M3+U...

DN/OD t L кг/бр.

40 3.2 102 0.050

50 3.2 103 0.061

75 3.4 116 0.115

90 3.6 120 0.171

110 3.9 129 0.261

125 4 140 0.374

160 4.5 159 0.609

MASTER 3 PLUS муфа (гнездо)
M3+M... 

DN/OD 32 40 50 75 90 110 125 160

L 33 39 39 39 42 46 50 58

кг/бр. 0.008 0.010 0.014 0.027 0.041 0.068 0.089 0.174

MASTER 3 PLUS прав сифон за свързване
M3+S... 

DN/OD di L1 L кг/бр.

32 53.7 30 33 0.023

40 53.7 31 29 0.024

50 53.7 30 30 0.025

DN/OD L1 L2 D1 R

110 608 686 200 400

MASTER 3 PLUS сифонно свързващо коляно
M3+SW... 

DN/OD di Z1 a L кг/бр.

32 53.7 25 54 47 0.029

40 53.7 35 57 88 0.045

50 53.7 35 52 90 0.052

L
t

L

D
N
/O

D

di

DN/OD

L1
L

di

a

L
Z 1

DN/OD

L

D1
DN/OD

L2

R

L1
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Комбиниран нипел
Fits M3+S... и M3+SW....,
DN32, DN40 и DN50
M3+NI... 

DN/OD Метална тръба da кг/бр.

32/40/50 28-47 54 0.03

MASTER 3 PLUS почистваща тръба
(с капак и уплътнителен пръстен)
M3+RE... 

DN/OD Z1 Z2 a L кг/бр.

50 73 37 56 127 0.155

75 79 39 70 139 0.227

90 126 64 72 188 0.436

110 126 64 80 192 0.567

125 152 79 98 224 0.870

160 170 90 113 251 1.326

PP почистващ елемент
(Цвят: кафяв)
PP-KGRK.... 

DN/OD 110 125 160

L	mm 468 474 488

s1	mm 3.6 4.0 5.1

t	муфа	mm 65 73 84

D mm 129 146 185

H mm 196 222 251

L1	mm 301 301 301

кг/бр. 2.3 2.5 3.2

Капак за изпарения
(Цвят: сив)
KADH...

DN/OD

L

b

DN/OD 50 75 110 125 160

L	mm 670 667 751 1038 1143

b mm -5 16 177 200 246

кг/бр. 0.25 0.373 1.35 1.332 2.374

L
Z 1

Z 2

DN/OD
a

MASTER 3 PLUS вътрешен редуктор
M3+RI.../... 

DN/OD1 DN/OD2 Z2 A L кг/бр.

110 50 -27 22 62 0.18

160 110 20 91 77 0.48
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