
PE 100 חיבורי אוגן



הבעיות הכרוכות בלחצי עבודה גבוהים 
בחיבורי אוגנים סטנדרטיים

הבעיה הנגרמת עקב לחץ
חיבור אוגן קונבנציונלי שנחשף 

ללחצי עבודה גבוהים, מגיע במהירות 
לקצה המגבלות שלו. בלחצים 

גבוהים מתפתחים כוחות ומאמצים 
הגורמים לעתים קרובות להסטה 

של מתאמי האוגנים ובמיוחד לעיוות 
משטחי האיטום של החיבור. במצב 
זה קיימת סכנת דליפה ופריצה או 

לכשל מוחלט.

היעדר תקני איכות
ידע בלתי נאות לגבי העמידות 

והמאפיינים המיוחדים של מתאמי 
אוגן ואוגנים מביא לעתים קרובות 

להחלטות שגויות בתכנון ורכש. 
בנוסף, הצהרות מנוגדות באשר 

לאיכות ולתאימות מקשות לבחור 
אוגנים ומתאמי אוגן תואמים. בעיה 
זו באה לידי ביטוי במיוחד בחיבורי 

 .DN 200 - אוגנים גדולים מ
ההתאמה בין מידות האוגנים משתנה 
במידה רבה בין הגדלים השונים עקב 

מפרטי תקנים.

במערכות צנרת המתאפיינות בהפרשי גובה, שוררים לחצים גדולים 
מ-16 בר בנקודות הנמוכות ביותר.

עיוות החלק הפנימי של 
מתאמי אוגן סטנדרטיים.
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מעל 40 שנות ניסיון בהרכבות 
עם חומרים פלסטיים 

ניסיון טכנולוגי
מאז 1970 עבדנו בשיתוף הדוק עם לקוחותינו על פיתוח מוצרים איכותיים ביותר 

למערכות צנרת. ייצרנו מוצרים מוגמרים למחצה ומחברים עשויים מפוליאתילן 
)PE( ומפוליפרופילן )PP( תרמופלסטיים, שאותם שיווקנו ללקוחות ביותר מ-37 

ארצות. אוגני מעבר מדגמים HP ו-SF גם הם תוצאה של שנים רבות של מאמצי 
פיתוח.

איכות
תהליכי הייצור מבוקרים על ידי מעבדות בדיקת איכות החל בהספקת חומרי הגלם 

דרך שלבי הביניים השונים ועד המוצר המוגמר, במטרה לעמוד בתקנים ותקנות 
איכות לאומיים ובינלאומיים )כגון תקני האיכות והבטיחות של מכון התקנים הגרמני 

.DIN EN ISO 9001:2008 בנוסף, מערכת האיכות שלנו בעלת היתר .)DVGW

ייעוץ ברמה הגבוהה ביותר
אתה עומד בפני ביצוע פרויקט מאתגר וזקוק לשותף אמין ובעל יכולת? אנו 
מייחסים חשיבות רבה לתקשורת עם הלקוחות, בפגישה הראשונה כמו גם 

בחילופי מידע או פיתוח מוצרים בהתאמה אישית. בזכות שנות הניסיון הרבות 
והרמה הטכנולוגית הגבוהה נוכל למצוא פתרונות איכותיים במיוחד לדרישות 

שלך.
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מתאם אוגן ואוגן

מתאמי אוגן ואוגנים הם אחד משלל 
אפשרויות החיבור שאנו מציעים. 

במערכות לחץ נמוך מתאימים בדרך 
כלל במתאמי אוגן זולים מהסוג 

המקובל עם קצוות ריתוך קצרים 
)בהתאם ל- DVS 2210-1 חלק 2.1 

נספח 3(. מתאמי אוגן אלה עם קצוות 
ריתוך ארוכים הם פתרון אידיאלי 

לחיבורים מסוגים שונים: ריתוכי פנים 
)BW(, אלקטרופיוז'ן )EF( ו/או חיבורי 

.Push-fit

מתאם אוגן

אוגן

תלוי במידה

אוגן-לאוגן  •
חיבור מגוף )במצב של חוסר   •

תאימות(

מתאם אוגן סטנדרטי לפי   •
 DIN הגרסה הקודמת של

16962, 16963
 EN 1092-1 ,PN אוגן לפי  •

)ANSI :10/16/25 )אופציה
יכולת מוגבלת לעמידה בלחץ  •

ניתן לעיין 
בדוח הבדיקה 4



אוגנים מתוצרת REINERT-RITZ: החלופה הבטוחה

HP אוגןSF אוגן מעבר

מבנהאוגן קבועאוגן חופשי

עמידות לחץ

יישום

תכונות מיוחדות

תוצאת בדיקה

עד 25 ברעד 25 בר

אוגן לאוגן  •
חיבור מגוף  •

חיבור מגוף  •

אמין במיוחד גם בלחצי   •
עבודה גבוהים

יחידה של אוגן ומתאם אוגן  •
עם ריתוך כפול באורך עד   •

225 מ"מ
החומר הזורם בצינור בא   •

PE במגע רק עם

יציב במיוחד  •
ללא הפרעה לזרימה   •

הידראולית
אפשרות ביצוע עבודות   •
או בבדיקות בקו הצינור 

)PIGGING(
התאמה במגע מלא בין האוגן   •

למתאם
עלות מערכת כוללת   •

מופחתת
אטם טבעתי מובנה   •

)"O" RING(
למדף מגוף הפרפר יש חופש   •

תנועה
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אוגני HP – עמידות מובטחת לדליפות

חיבור אוגן עמיד ללחץ מלא בכל   •
המידות 

עמידות ללחץ עד 25 בר  •
בטוח במיוחד הודות למבנה   •

מתואם של אוגן ומתאם אוגן, מוגן 
בפטנט

מאושר על ידי DVGW להולכת גז   •
ומים 

אופציה: אטם פרופיל  •

DVGW: DW-4508 BO0259 באישור
 PE 100-מוצרינו נושאים אישור גם למערכות הולכת גז ומי שתייה, העשויות מ

.DVGW-W 270-ו ,DVGW VP 600 UBA/KTW בהתאם למפרט הבדיקות
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אוגן HP לעומת אוגן סטנדרטי
בהשוואה בין חתכי הרוחב של אוגן HP )תמונה שמאלית למטה( ושל אוגן חופשי סטנדרטי 

)תמונה ימנית למטה(, ניתן להבחין כי האוגן הסטנדרטי מעביר את כוח ההצמדה לשטח 
קטן יחסית של מתאם האוגן. לעומת זאת, אוגן HP עושה שימוש בשטח ההצמדה מרבי 

וגם מקיף את מתאם האוגן בחלק החיצוני. מבנה זה מספק עמידות גבוהה יותר גם בלחצי 
עבודה גבוהים.

HP שטח המגע להעברת כוח באוגן
גדול ב-50% בממוצע

מזה של מתאם אוגן ואוגן סטנדרטי.
התוצאה – בטיחות ויציבות גבוהות יותר 

בזכות לחץ שטח נמוך יותר.

חתך רוחב אוגן חופשי סטנדרטי
)החיצים מסמנים את משטחי ההצמדה(

HP חתך רוחב אוגן
)החיצים מסמנים את משטחי ההצמדה(

HP אוגן
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אוגן מעבר SF – חיבור בהתאמה מלאה למגופים

)DN( ללא שינוי הקוטר הנומינלי
אוגן המעבר מקטין את השטח 

ללא מגע "שטח מת" בחיבור של 
צינורות PE לשסתומים העשויים 

מפלדה או מיציקת ברזל. מאפשר 

זרימה הידאולית חופשית. אין מקום 
להצטברות משקעים. ניתן להשתמש 

במגופי הפרפר בלי חשש שמדפי 
המגוף ייחסמו על ידי מתאם האוגן.

אוגני המעבר שלנו מאפשרים 
לחבר צינורות PE למגופי פלדה או 
יציקת ברזל בלי לשנות את הקוטר 

הנומינלי )DN(. שיטה זו תורמת 
להפחתת העלות הכוללת של 

הפרויקט.

חיבור ללא מדרגה פחת 
)מעבר מלא(:

לשיפור מאפייני הזרימה   •
ההידראולית 

הפחתת מקסימלית במקום   •
להצטברות משקעים

אפשרות עבודות או בבדיקות בקו   •
)PIGGING( הצינור

שימוש במגופי פרפר  •
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חיבור אופטימלי אוגן-מגוף
השילוב האידיאלי לפרויקט הבא 
שלך נמצא בטבלה שבעמוד זה. 

במקרים מסוימים תוכל להשתמש 
 .SF וגם באוגני מעבר HP באוגני

בחיבורים בקוטר 355 מ"מ ואילך, 
אנו ממליצים להשתמש באוגני 

המעבר SF שלנו ולא בחיבור אוגן 
סטנדרטי.

מעגל חלוקת הברגים
אוגן המעבר SF מקטין את מעגל 

חלוקת הברגים הסטנדרטית לרמת 
DN נמוכה יותר.

*התאמה במגע מלא או חיבור מעבר מלא ללא מדרגה למגופים, יש לציין 
במפורש "עבור חיבור למגופים".

SDR 11SDR 17קוטר

160SF (DN 125)HP (DN 150)HP (DN 150)

180HP (DN 150)HP (DN 150)

200SF (DN 150)SF (DN 150)HP (DN 200)

225HP (DN 200)*HP (DN 200)

250SF (DN 200)SF (DN 200)HP (DN 250)*

280HP (DN 250)*HP (DN 250)

315SF (DN 250)SF (DN 250)HP (DN 300)*

355SF (DN 300)SF (DN 300)

450SF (DN 400)SF (DN 400)

560SF (DN 500)SF (DN 500)

630SF (DN 500)SF (DN 500)

> 630SFSF

HP = אוגן SFHP = אוגן מעבר

צינור
צוני של ה

קוטר חי

SF אוגן מעבר

אוגן סטנדרטי
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אוגן מעבר SF – הפחתת עלויות הפרויקט

עלויות מופחתות
בשימוש באוגן מעבר ניתן להקטין 

את הקוטר הנומינלי )DN( של 
המערכת כולה, דבר התורם 

להפחתת עלויות הפרויקט. לדוגמה, 
 DN 300 ניתן להשתמש באוגן מעבר

וגם במגוף DN 300 במערכת 
צינורות PE 355 מ"מ. ליתרונות 

הטכניים של אוגן מעבר מתלווה 
יתרון כספי: חיסכון של כ-45% 

מהעלות הכוללת של הפרוייקט.

יתרונות אוגני המעבר שלנו:
חיסכון בהוצאות   •

בטיחות גבוהה  •
ללא הפרעה לזרימה  •

אפשרות תנועה חופשית של מדף   •
מגוף הפרפר

)d( טר הצינור
קו

אוגן מעבר SFאוגן DIN-/ISO-/HPקוטר

200200150

225200

250250200

280250

315300250

355350300

400400350

450500400

500500400

560600500

630600500

710700600

800800700

900900800

10001000900

120012001000

140014001300

160016001500

180018001600

200020001800

DN - קוטר נומינלי
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חיסכון

עלות כוללת של שני אוגנים ומגוף תואם

ככל שעולה קוטר הצינור ניתן לחסוך יותר כסף.
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100.000 ₪ 100.000 ₪50.000 ₪

-45%DN 350 DN 300

DN 400 DN 350

DN 500 DN 400

DN 600 DN 500

-20%

-29%

-22%

₪
50.000 ₪

אוגני מעבר ומגוף

מתאמי אוגן ואוגנים סטנדרטיים ומגוף
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מוטות מלאים
וצינורות עבי דופן

עיבוד שבבי מחברים

12819  9.16

Reinert-Ritz GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 2
48531 Nordhorn

Germany

T  +49 (0) 5921 8347 0
F  +49 (0) 5921 8347 25

contact@reinert-ritz.com
www.reinert-ritz.de


