Rura Bezpieczeństwa FLEXWELL®

zaostrzone wymagania – proste rozwiązania...
rura bezpieczeństwa FLEXWELL® FSR

Substancje niebezpieczne są nieodłącznym
elementem wysoce wydajnych procesów
produkcyjnych - w przemyśle, warsztatach,
instytutach badawczych - jak i w instytucjach publicznych.
Substancje łatwopalne, wybuchowe, toksyczne (olej opałowy, benzyna, rozpuszczalniki, chemikalia, gazy) muszą być transportowane. Towarzyszą im liczne ograniczenia
i wymogi prawne zapewniające bezpieczny
dla środowiska transport. Zagadnienie, które u projektantów, instalatorów i użytkowników często wywołuje niepewność. Dodatkową komplikację powodują nazbyt obszerne
i zmienne uwarunkowania projektów.
Szczególnie dbamy o środowisko stosując
niezawodne rozwiązania spełniające wysokie
wymagania techniczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Tu potrzebne są inteligentne produkty oraz sprawdzony know-how
– dwie kompetencje BRUGG Systemy Rurowe.

nowoczesna i sprawdzona technologia
rura bezpieczeństwa FLEXWELL® FSR

Nowoczesne i wielokrotnie sprawdzone
Dzięki naszej opatentowanej Rurze Bezpieczeństwa FLEXWELL® otrzymują Państwo system dwuściankowy do przesyłu niebezpiecznych i łatwopalnych mediów. Podwójnie bezpieczny: monitorowalny i certyfikowany.
Zakres średnic od DN 15 do DN 100, dopuszczalne ciśnienia do PN 25. Wykonane ze stali nierdzewnej lub miedzi – zależnie od przesyłanego medium. W połączeniu z naszym certyfikowanym systemem kontroli nieszczelności klasy 1, mogą być stosowane we wszystkich instalacjach wymagających odbioru technicznego.
Spełniają wymogi prawne i techniczne dotyczące przesyłu substancji niebezpiecznych dla
środowiska, łatwopalnych i wybuchowych.
Rura Bezpieczeństwa FLEXWELL® rozwijana jest bezpośrednio ze zwoju, układana łatwo i szybko w jednym odcinku, ograniczając

tym samym czas montażu do niezbędnego minimum. Bez spawania złączy na trasie, bez prób
szczelności i wytrzymałości podczas układania.
Zbędne jest stosowanie kształtek, gdyż pomimo podwójnej ścianki rury FLEXWELL® FSR są
giętkie. Wysoka odporność na korozję stanowi
w BRUGGu wieloletni standard.
Zalety technologii
30 lat doświadczenia w stosowaniu Rur Bezpieczeństwa FLEXWELL® gwarantuje Państwu
pewność projektowania z wykorzystaniem dopuszczonego systemu, posiadającego pozwolenia niezbędne do odbioru i rozruchu Państwa
instalacji.
Produkowany przez nas system posiada wszelkie niezbędne atesty i przechodzi każdorazowo surowe kontrole jakości. To właśnie nazywamy prostym rozwiązaniem - mimo zaostrzonych wymagań.

giętkie bezpieczeństwo
rura bezpieczeństwa FLEXWELL® FSR

Fakt, że dostarczamy Państwu certyfikowany, dwuściankowy, monitorowalny, giętki
system rurowy o nieporównywalnej jakości,
stanowi podstawę bezpieczeństwa.
Osobiste doradztwo i serwis od projektowania do montażu gwarantują Państwu podwójne bezpieczeństwo.

... stanowi kolejny istotny plus dla bezpiecznego partnerstwa. W celu zapewnienia Państwu kompetentnych rozwiązań systemowych i usług z jednej ręki, bez dodatkowego
zaprzątania sobie głowy, pozostajemy w stałym kontakcie.

Dzięki uczestnictwu w seminariach i szkoleniach dotyczących montażu, zarówno w praktyce, jak i w teorii, dbamy o stały, wysoki poziom kwalifikacji naszych pracowników i instalatorów. Tylko autoryzowane i przeszkolone firmy przeprowadzają montaż i rozruch
naszych systemów.

Dbamy o to, by systemy Rur Bezpieczeństwa
FLEXWELL® były projektowane i użytkowane
zgodnie z naszymi wymaganiami i autoryzacją –
z systemami kontroli szczelności włącznie.
BRUGG - partner zapewniający giętkie
bezpieczeństwo.

inteligentne systemy rurowe dwukrotnie bardziej opłacalne
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Kable elektryczne, liny stalowe, systemy rurowe, sterowanie procesami produkcyjnymi – to główna kompetencja Grupy BRUGG.
Co w 1896 roku zapoczątkował Gottlieb Suhner, dzisiaj cieszy się międzynarodową renomą w przemyśle, budownictwie, ciepłownictwie i stacjach paliw.
Jednakże Państwo i my wiemy, że technicznie
zaawansowane produkty, cieszące się wielkim uznaniem, stanowią tylko jedną stronę
medalu. Decydującym czynnikiem są rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta włącznie z kompetentną obsługą, doradztwem
i serwisem.
Wybierając BRUGG, pozyskują Państwo dla
siebie doświadczonego partnera. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu
problemów związanych z przesyłem wszelkiego rodzaju mediów; od wsparcia projektowania, przez engineering aż do montażu.

Zalety widać jak na dłoni
Razem z produktami BRUGG nabywają Państwo nasze doświadczenie i kompetencje
w zakresie:
• naziemnego i podziemnego transportu
niebezpiecznych dla środowiska mediów
• wykonywania kompletnych sieci ciepłowniczych
• projektowania instalacji procesowych
i zasilających
• ekonomicznej wymiany ciepła
Mają Państwo nasze słowo – dla Waszych
potrzeb bezkompromisowo wykorzystamy
nasze wszechstronne doświadczenie rynkowe. Najwyższa skuteczność przy możliwie
najwyższej użyteczności dla klienta... oraz
trwałe, czyste i bezpieczne środowisko.
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Wasz partner w systemach rurowych
Jesteśmy firmą specjalizującą się w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań dotyczących
transportu cieczy. Dzięki naszym inżynierom,
projektantom, konstruktorom w dziale
rozwoju, własnej produkcji i profesjonalnym
monterom jesteśmy w stanie kompetentnie
i fachowo zrealizować Państwa zadania
i projekty, niezależnie od tego, czy są one
związane z ciepłownictwem, chłodnictwem,
budową stacji paliw, instalacji przemysłowych
czy domowych.
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Międzynarodowa sieć
Sieć ponad 30 partnerów jest do Państwa
dyspozycji w 20 krajach na całym świecie.

Rozwiązania na życzenie klienta
Firma Brugg oferuje wszystkie produkty
w zakresie jedno i dwuściankowych oraz
izolowanych cieplnie rur.
To know-how pozwala nam na konstruowanie
i wytwarzanie produktów dopasowanych do
konkretnych projektów.
Prosimy o kontakt!
W razie pytań prosimy o kontakt, nasi
inżynierowie pomogą znaleźć optymalne
rozwiązanie.

