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ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА GEBERIT, ПРОМИШЛЕНОСТ

СИЛЕН ПАРТНЬОР
ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА

Центърът за компетентност на Geberit, сектор промишленост, съпътства 
промишлени и корабостроителни проекти от първоначалното планиране и 
покани за търг през всички процеси до реализиране и етапите на изпълнение. 
Първоначалните запитвания относно съвместимостта с флуиди на продуктите 
на Geberit например могат да се направят бързо и лесно. Всички запитвания се 
обработват колкото е възможно по-бързо – обикновено в рамките на 24 часа.

Консултантите по продажбите в промишлеността на Geberit са винаги на 
разположение за всякакви въпроси, които бихте желали да зададете и ще Ви 
осигурят индивидуален съвет и напътствия.

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Geberit подпомага всеки, ангажиран в 
промишлени и корабостроителни проекти, като 
предлага изчерпателни съвети по отношение на 
подготовката и планирането на тръбопроводни 
системи:
• възможни приложения
• съвместимост с флуиди
• придържане към национални и международни 

стандарти и регламенти
• допустими експлоатационни параметри
• консултация относно технологията на 

приложение от проектанти и търговци

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Geberit подпомага своите клиенти и техните 
служители при осигуряване на безпроблемна, 
безопасна и икономична реализация на 
тръбопроводните системи:
• диференцирана програма за обучение с 

курсове за начинаещи и напреднали, както и 
клиентски и специфични за проекта курсове и 
обучения 

• консултация относно технологията на 
приложение, предназначена за монтажници

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
С подходящата документация и сертификати за 
употреба на тръбопроводните си системи Geberit 
гарантира безопасност при експлоатация на 
системите за оператори, монтажници и 
водопроводчици.
• одобрения за тръбопроводни системи и 

елементи за планирано използване

BIM ДАННИ В AUTODESK® REVIT®
Geberit предлага съдържание на 
параметри BIM (строително-
информационно моделиране) за 
всички тръбопроводни системи 
Geberit. BIM параметрите на Geberit 
гарантират безпроблемно 
изпълнение на проекта – от 
проектиране и планиране през всички 
процеси до изграждане и 
експлоатация на системата.

www.international.geberit.com/BIM
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Обработената вода има различни приложения. Присъства 
премахване или добавяне на вещества в зависимост 
от употребата по предназначение. Конкретна и точна 
определена промяна на качеството на водата се прилага 
например в питейната вода, пълненето на вода в охладителни 
и отоплителни системи или водата за технически цели 
в търговията и промишлеността. Geberit предлага 
тръбопроводни системи за практически всички видове 
обработена вода.

 ЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ GEBERIT 

ПОДХОДЯЩИ ЗА
ОБРАБОТЕНА 
ВОДА

GEBERIT MAPRESS
Пресовата система Geberit Mapress от 
неръждаема стомана е подходяща за 
почти всички видове обработена 
вода, като мека или изцяло 
обезсолена вода, както и свръхчиста 
вода с проводимост ≥ 0,1 μS/cm. 
Гарантира безопасност, хигиена и 
устойчивост на корозия при 
стойности на pH ≥ 4. По правило, 
могат да се използват при всички 
видове производство на обработена 
вода, като дестилация, йонен обмен 
или обратна осмоза.

GEBERIT MEPLA
Пресовата система Geberit Mepla 
съчетава предимствата на 
пластмасовите и металните 
тръбопроводи. Благодарение на 

многослойните тръби разполагането 
на тръбопроводите може лесно и 
адаптивно да се пригоди към дадения 
строителен обект.

БЕЗПРОБЛЕМЕН ПРЕХОД КЪМ 
СИСТЕМА
Благодарение на аналогичните 
компоненти на системата преходът от 
Geberit Mepla към Geberit Mapress 
от неръждаема стомана е максимално 
облекчен. Сега е възможно поставяне 
на резбовани адаптери от PVDF 
(поливинилиден флуорид) при 
тръбопроводните системи Geberit 
Mepla, гарантиращи надеждната 
поддръжка на качеството на водата.
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Мека вода > 5 °dH

Мека вода < 5 °dH

Деминерализирана вода,  
степен на чистота 3

Електропроводи-
мост > 20 µS/cm

Деминерализирана вода,  
степен на чистота 2

Електропроводи-
мост ≥ 1 µS/cm

Деминерализирана вода,  
степен на чистота 2+

Електропроводи-
мост > 0,1 µS/cm

Деминерализирана вода,  
степен на чистота 1

Електропроводи-
мост > 0,05 µS/cm

Деминерализирана вода,  
степен на чистота 1+

Електропроводи-
мост > 0,05 µS/cm

ОБРАБОТЕНА ВОДА ЗА ПРОМИШЛЕНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВОДА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ)

ЗАБЕЛЕЖКА
Пресовите системи не са подходящи за вода със завишени изисквания като свръхчиста вода от тип 1 или свръх-свръхчиста вода от тип 1+, или вода, 
която се използва за приготвяне на лекарства (силно пречистена вода) или за инжектиране (вода за инжекции). Примерите за завишени изисквания 
включват LF < 0,1 μS/cm, CFU < 10/ml и TOC < 10 или безшевни тръбни връзки.

1) Фитингите от мед, месинг и бронз не са подходящи за деминерализирана вода, степен на чистота < 3

↑

Geberit Mepla с пластмасови адаптери

↑

Geberit Mapress с адаптери от неръждаема 
стомана

   Приложения с черен 
уплътнителен пръстен от CIIR 
(хлорирана бутилова гума) 
за система Geberit Mapress и 
уплътнител от EPDM (етилен-
пропилен-диенов мономер) за 
Geberit Mepla с предварително 
определени експлоатационни 
данни
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От автоматичните спринклерни системи до щранговете за 
ръчно пожарогасене от мокрите до сухите спринклерни 
системи: в случай на пожар противопожарната система 
трябва да действа надеждно. Тръбопроводните системи 
Geberit Mapress отговарят на изискванията, посочени в 
съответните стандарти и норми.

ЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ GEBERIT

ЗА ПОТУШАВАНЕ 
НА ПОЖАР
ВСЕКИ ПЪТ

Пресовите системи Geberit се използват от много години в 
спринклерните системи и пожарогасителните тръбни инсталации. 
Бързият и адаптивен монтаж на тези системи спестява време и 
разходи. Използването на тръбопроводни системи и фитинги Mapress 
дава възможност за намаляване на теглото с 50% в сравнение с 
обикновените системи.
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Мокра спринклерна системa VdS

FM  1)

LPCB  

Суха спринклерна система и мокра/
суха спринклерна система

VdS

FM

Мокра пожарогасителна инсталация 
в съответствие с DIN 14462

Суха пожарогасителна инсталация 
и мокра/суха пожарогасителна 
инсталация

 2)  3)

1) За диаметри от 22 mm до 54 mm. За други 
регламенти относно спринклерните системи, 
моля, свържете се директно с Geberit.

2) Съгласно одобрение на VdS за 
спринклерните системи

3) Съгласно одобрение на FM за спринклерните 
системи

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

↑

GEBERIT MAPRESS, НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА: МАТЕРИАЛ 1.4401 

Изпитана и утвърдена засухи и мокри 
спринклерни системи с одобрения от VdS и 
FM (наред с други), подходяща за употреба в 
сухи и мокри противопожарни инсталации в 
съответствие с DIN 14462.

↑

GEBERIT MAPRESS, ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА:

МАТЕРИАЛ 1.0034, 10215

Изпитана и утвърдена за мокри спринклерни 
системи с одобрения от VdS и FM (наред 
с други), подходяща за употреба в мокри 
пожарогасителни инсталации в съответствие 
с DIN 14462.

TS 1599: Issue Draft 5 
Cert/LPCB ref. 1031a

TS 1599: Issue Draft 5 
Cert/LPCB ref. 1031b

   Приложения с черен уплътнителен пръстен 
от CIIR с предварително определени 
експлоатационни данни

   Приложения с червен уплътнителен пръстен 
от FPM (флуорен каучук) с предварително 
определени експлоатационни данни
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Без значение дали се нуждаете от сгъстен въздух за проверка при 
машиностроенето и автомобилната промишленост или за обработка 
при производствените процеси, например в хранително-вкусовата 
промишленост: пресовите системи Geberit Mapress Ви предлагат 
правилния тматериал на тръбопроводите и фитингите за всички 
качества на сгъстения въздух.

ЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ GEBERIT

УСТОЙЧИВО 
НАЛЯГАНЕ ЗА
ТРЪБИ ЗА 
СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

Твърди вещества/частици, клас 1) Влага/вода, клас1) Масло, клас 1) 

0 1 – 2 3 – 7 X 0 1 – 4 5 – 6 7 – 9 X 0 – 1 2 – 3 4 – 5

Geberit Mapress, неръждаема 
стомана 
1.4401 (CrNiMo)

*   

Geberit Mapress, въглеродна 
стомана, 
вътрешно и външно 
поцинковане 1.0215

 

Geberit Mapress, въглеродна 
стомана, 
външно поцинковане
1.0034

 

Geberit Mapress, въглеродна 
стомана, 
външна полипропиленова 
обвивка
1.0034

 

Geberit Mapress, мед 
DIN EN 1057:2010-06 *   

Geberit Mepla

Geberit Mapress от неръждаема стомана и Geberit Mapress от въглеродна стомана:
16 bar за размери 12–54 mm, 12 bar за размери 76,1–108 mm

Geberit Mapress, мед:
12 bar за размери 12–54 mm

Geberit Mepla:
10 bar за размери 16-75 mm

1) Степен на чистота в съответствие с ISO 8573-1: 2010-04
* По заявка

Максималното работно налягане в зависимост от размерите на тръбата, характеристики и данни за по-високо налягане по заявка:

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

   Приложения с черен 
уплътнителен пръстен от CIIR 
за система Geberit Mapress 
и уплътнител от EPDM за 
Geberit Mepla с предварително 
определени експлоатационни 
данни

   Приложения със син 
уплътнителен пръстен от FKM 
с предварително определени 
експлоатационни данни

←

Всички системи са оборудвани 
с индикатор за пресоване и 
профилен уплътнителен пръстен.

Сгъстеният въздух винаги е икономичен енергиен 
източник, когато процедурите, на създаване, обработка и 
транспортиране на сгъстения въздух са оптимално 
организирани помежду си. За транспортиране на сгъстен 
въздух може да се използва Geberit Mapress от 
неръждаема стомана, въглеродна стомана или мед, в 
зависимост от качеството на сгъстения въздух. Пресовите 

системи Geberit се използват в системите за сгъстен 
въздух от много години. Неизменно високата степен на 
херметичност на свързване, както и технологията за бърз и 
лесен монтаж свидетелстват за висококачествен и 
икономичен метод на свързване.
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Geberit Mapress от неръждаема стомана и Mapress от неръждаема 
стомана (газ) са изпитани и одобрени системи за редица 
промишлени газове и газови смеси, както и за горивни газове 
в съответствие с информационен лист G 260 на DVGW (Немска 
организация за сертифициране на газ и вода). Тези пресови 
системи предлагат висококачествена и икономична алтернатива 
на тръбопроводните системи със свързване чрез заваряване, 
запояване или на разба. Муфените неразглобяеми съединения 
се монтират бързо и лесно, като гарантират висока степен на 
херметичност (скорост на изтичане < 1*10-5).

ЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ GEBERIT

ДОКАЗАНА 
БЕЗОПАСНОСТ ЗА
ПРОМИШЛЕНИ 
ГАЗОВЕ
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Geberit Mapress 
Неръждаема 
стомана 1.4401

Geberit Mapress 
Неръждаема 
стомана 
(газ) 1.44011

Geberit Mapress 
Мед1) CW 024 A

Geberit Mapres 
Мед (газ)1)

CW 024 A

Температурен 
обхват (°C)

-10 до 
+50

-10 до 
+60

-20 до 
+70

-10 до 
+60

-10 до 
+60

-20 до 
+70

-20 до 
+70

-10 до 
+60

-10 до 
+60

-10 до 
+60

-10 до 
+60

-10 до 
+100

ЗАБЕЛЕЖКА
Нашият работен стандарт определя и гарантира високи стандарти на качество. При доставка 
всичките ни тръбопроводни системи и фитинги са с чист метален блясък, без замърсявания от 
мазнини или масла, съвършени от хигиенна гледна точка и без наличие на корозивни материали. 
Работните налягания, посочени в сертификата на TÜV за компоненти, са значително ограничени от 
тестови резултати, експертни доклади, стандарти и/или регламенти, в някои случаи и в зависимост 
от флуида (например газове или запалими течности). Подробности можете да получите по заявка.

1) Във връзка с качествата на медните тръби в съответствие с DIN EN 1057 и DVGW GW 392. Други 
газове и макс. допустими работни налягания в зависимост от вида газ – по заявка.

2) Сгъстен въздух от клас 4, ISO 8573 и нагоре.

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ГАЗ, БЕЗОПАСНО ПОД КОНТРОЛ 
Geberit Mapress от неръждаема стомана (газ) и мед (газ) 
притежават необходимите одобрения за горивни газове в 
съответствие с G 260 на DVGW. Фитингите за газова 
инсталация имат жълта маркировка, както и жълти 
защитни капачки, като по този начин се различават лесно 
от другите фитинги на Geberit. За да се гарантира 
сигурното запечатване при транспортиране на летлив 
газов флуид, те са оборудвани с жълт уплътнителен 
пръстен, изработен от хидрогениран акрилонитрил 
бутадиен каучук (HNBR). Пресовата система Geberit 
Mapress от неръждаема стомана (газ) може да се използва 
за всички газопроводи за природен и втечнен газ, във 
всички размери от 15 до 108 mm.

   Приложения с черен 
уплътнителен пръстен от CIIR 
с предварително определени 
експлоатационни данни

   Приложения с жълт 
уплътнителен пръстен от HNBR 
с предварително определени 
експлоатационни данни

↑

Фитингите на Geberit за газ са 
оборудвани с жълт уплътнителен 
пръстен и жълта капачка.

↑

Пресовата система Geberit 
Mapress от неръждаема стомана 
(газ) може да се използва за 
всички газопроводи за природен 
и втечнен газ, във всички 
размери от 15 до 108 mm.
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Пресовите системи Geberit Mapress от въглеродна стомана 
са подходящи и одобрени за мазут и дизелово гориво, както 
и за горивни, трансмисионни и смазочни масла. Пресовите 
системи Geberit са изпробвани и изпитани, като те се 
използват в захранващите тръби от много години, особено 
в автомобилната промишленост и сервизите за превозни 
средства и платформи.

ЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ GEBERIT

ПОДХОДЯЩИ ЗА
ГОРИВА И 
МАСЛА

Одобрение съгл. DIBt

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Geberit Mapress, 
неръждаема 

стомана 1.4401

Geberit Mapress 
Въглеродна стомана 

1.0034

Geberit Mapress, 
неръждаема 

стомана 1.4401

Geberit Mapress 
Въглеродна стомана 

1.0034

Мазут/дизелово гориво

Биодизел

Бензин RON 95

Бензин RON 98

Керосин

Биоетанол  

Метанол  

Горивни масла (SAE)

Трансмисионни масла (SAE)

Отработени масла (SAE)

Урея нитрат, напр. AdBlue  

Максимално допустимо работно налягане съгласно одобрение на DIBt (Немски 
институт по строителни технологии): 10 bar (за всички размери). 
Максимално работно налягане в зависимост от размерите на тръбата, 
характеристиките и по-високо налягане по заявка.

Одобрение съгл. VdTÜV

↑

Син уплътнителен пръстен, FKM 
(флуороеластомерна гума), с 
широк обхват на приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА
Одобрението на DIBt се отнася до употребата на Geberit Mapress за масла/горива с точка на възпламеняване > 55 °C. Въз 
основа на сертификата на TÜV за компоненти и в съответствие с изискванията на Директивата за съоръжения под налягане 
(PED) и съответните регламенти, напр. Федералния закон за водите (WHG) или наредбата, касаеща съоръженията с вещества, 
опасни за водата (AwSV), пресовата система Geberit Mapress от неръждаема стомана по необходимост може да се използва 
за запалими течности с точка на възпламеняване < 55 °C. Употребата на пресови системи Geberit Mapress за синтетични 
масла, спирачни течности, смазочно-охлаждащи материали и масла за рязане винаги трябва да е одобрена от Geberit.

   Приложения с черен 
уплътнителен пръстен от CIIR 
с предварително определени 
експлоатационни данни

   Приложения със син 
уплътнителен пръстен от FKM 
с предварително определени 
експлоатационни данни
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Благодарение на нивата си на безопасност и надеждност системите 
за водно охлаждане често се използват за охлаждане на машини, 
обработка и производство. Захранващите системи на Geberit 
гарантират безопасно и надеждно захранване както при ниски, така и 
при високи температури на охлаждащия флуид.

ЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ GEBERIT

ФУНКЦИОНАЛНА 
НАДЕЖДНОСТ ПРИ
СИСТЕМИ ЗА 
ВОДНО 
ОХЛАЖДАНЕ

Системите за водно охлаждане, познати още като водоохладителни 
системи, в общи линии са автономни циркулационни системи, които 
охлаждат чрез течен флуид. За разлика от обикновените хладилни 
машини при тях за охлаждане се използват вода или смес от вода и 
гликол. Освен това от съществено значение са разполагаемостта и 
пълната безопасност на охлаждащия флуид.

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Циркулация на 
отопление/охлаждане, 
без досег с атмосферата

Циркулация на 
отопление/охлаждане, в 
досег с атмосферата

Температурен диапазон 
(°C)

Geberit Mapress от 
неръждаема стомана, 
материал 1.4401

-30 до +100 Ограничена стойност за 
съдържание на хлоридни йони, 
изолация съгласно работен 
лист A 132 на AGI (Немската 
асоциация за промишлено 
строителство), в противен 
случай – покритие за корозионна 
защита.

Geberit Mapress 
от неръждаема стомана, 
материал 1.4521

-30 до +100

Geberit Mapress
от неръждаема стомана, 
материал 1.4301

-30 до +100

Geberit Mapress 
от въглеродна стомана, 
външно поцинкованa 
1.0034

-30 до +100
Покритие за корозионна защита 
в съответствие с работен лист Q 
151 на AGI.

Geberit Mapress
от въглеродна стомана, 
с полипропиленова 
обвивка 1.0034

-30 до +100

Фитингите трябва да са 
защитени срещу корозия със 
специален кожух препокриващ 
краищата на тъбата.

Geberit Mapress
от мед, материал CW 
024 A

-30 до +100

Geberit Mepla  
(PE RT II - AI - PE RT II)

-10 до +70

Приложимо за системи за водно охлаждане с и без антифриз (защита от замръзване на основата на гликол).

В съответствие с работен лист Q 151 на AGI (Германската асоциация за промишлено строителство), промишлените системи, изработени от нелегирана 
и нисколегирана стомана, трябва да притежават допълнителна защита от корозия за повърхностни температури в диапазона от -50 °C до +150 °C. Това 
е от значение за Mapress от въглеродна стомана с външно поцинковане.

В случай че не могат да се предотвратят повишената концентрация на хлоридни йони и температури > 35 °C, неръждаемата, аустенитна стомана трябва 
да се защити от корозия съгласно изискванията на Q 151.

↑

Тръбопроводните системи Geberit Mapress 
от въглеродна стомана и фитингите са 
изработени от нелегирана стомана 1.0034 и 
се предлагат в различни варианти.

↑

Geberit Mapress от неръждаема стомана 
е подходяща тръбопроводна система за 
технически приложения със специални 
изисквания.

↑

Многослойната тръбопроводна система 
Geberit Mepla съчетава предимствата на 
метала и пластмасата.
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Температурни колебания, агресивни отпадъчни води, налягане, разместване и въздействие 
на химични вещества: дренажната система Geberit HDPE (полиетилен с висока плътност) 
издържа без усилие натоварванията при отвеждане на отпадъчни води в промишлеността 
и лабораториите или при вкопани участъци.

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ GEBERIT

ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 
ЗА МРЪСНАТА РАБОТА

Канализационната система Geberit HDPE предлага 
сигурност и ефективност при употреба за отводняване в 
промишлеността или лаборатории, както и при подземни 
канализационни тръби. Издръжливият и противоударен 
материал от полиетилен с висока плътност (PE-HD) е 
устойчив на износване, не му въздействат киселина, 
луга или други агресивни отпадъчни води и освен това е 
устойчив на топлината от гореща вода с температура до 
80 °C, за кратък период и до 100 °C без едновременно 
прилагане на механично натоварване, както и притежава 
устойчивост на студена температура до -40 °C.
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Основи

Калиев хидроксид До 50

Сода каустик Всички

Киселини

Сярна киселина* До 70

Солна киселина* До 28

Азотна киселина До 25

Фосфорна киселина До 50

Соли

Калциев хлорид Всички

Натриев хлорид (сол) Всички

*  Връзките трябва да се извършват с помощта на електромуфа или чрез челно зваряване. Да се иизползват уплътнители само след одобрение от 
Geberit.

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА GEBERIT HDPE

РАЗНООБРАЗНИ РЕШЕНИЯ
Огромният асортимент от монтажи със специални фитинги 
и аксесоари превръща Geberit HDPE в универсалното 
решение за редица канализационни работи. Наред с 
всичко друго системата е подходяща за употреба в 
промишлеността, търговията, лаборатории, за подземни 
тръбопроводи и отводняване на покриви с Geberit Pluvia.

↑

Неразглобяеми връзки с помощта на челно 
заваряване или електромуфа

↑

Разглобяеми връзки с фланец или винтово 
съединение
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ОДОБРЕНИЯ
ВИНАГИ СИГУРНИ

Захранващите и канализационните системи Geberit имат 
редица одобрения за приложение в техническите сградни 
инсталации и в промишлеността. Затова нашите клиенти могат 
да са уверени, че влагат отговарящи на нормите продукти в 
своите проекти и могат да разчитат на надеждни и изпитани 
функции.

↑

ТЕХНИЧЕСКИ СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

По отношение на техническите сградни инсталации Geberit притежава 
одобрения и сертификати за качество от редица контролни органи, 
включително DVGW (организация за сертифициране в Германия), SVGW 
(организация за сертифициране в Швейцария), WRAS (организация 
за сертифициране във Великобритания), ÖVGW (организация за 
сертифициране в Австрия), CSTB (организация за сертифициране във 
Франция) и KIWA (организация за сертифициране в Нидерландия).

↑

КОРАБОСТРОЕНЕ

Различни системи Geberit Mapress за приложение в корабостроенето притежават одобрения от редица 
класификационни организации, включително Bureau Veritas (Франция), ABS (САЩ), Registro Italiano Navale 
(RINA, Италия), Руски морски корабен регистър, Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd (DNV GL, Норвегия), 
CCL (класификационна организация, Китай) и Lloyd's Register (Великобритания).

TS 1599: Issue Draft 5 
Cert/LPCB ref. 1031a

↑

ПРОМИШЛЕНОСТ

За приложение в промишлеността Geberit Mapress притежава 
одобрения от различни органи, включително Vd TÜV (асоциация на 
организациите за технически надзор в Германия), DIBt (Немски институт 
по строителни технологии), BAM (Федерален институт за изследване 
и тестване на материали), VdS Schadenverhütung (предотвратяване на 
загуби), FM одобрения и LPCB (Великобритания).

TS 1599: Issue Draft 5 
Cert/LPCB ref. 1031b
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Geberit предлага разнообразни тръбопроводни системи за захранване и 
отвеждане за приложение в промишлеността, което означава, че винаги 
можете да откриете надеждно и икономично решение за своите проекти в 
търговията и промишлеността.

ТРЪБОПРОВОДИ GEBERIT

ЗАХРАНВАЩИ И 
КАНАЛИЗАЦИОННИ 
СИСТЕМИ
БЪРЗ ПРЕГЛЕД
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ВИДИМО ЗАЩИТЕНО
Захранващите системи Geberit имат различни механизми 
за гарантиране на правилната обработка.

Правилна дълбочина на поставяне
Със системата Geberit Mepla тръбата се поставя до 
достигане положението на спиране от фитинга. Лесно се 
вижда правилното свързване.

Насочващ ръб на инструмента
При всички пресови системи, пресоващите челюсти са 
проектирани по такъв начин, че е почти невъзможно 
инструментът да се постави неправилно. Това ограничава 
или предотвратява последиците от неуспешно пресоване.

Индикатор за пресоване
Непресованите фитинги Geberit Mapress се идентифицират 
по оцветените, непокътнати индикатори за пресоване. 
Оцветените индикатори за пресоване в краищата на 
фитингите се отстраняват лесно след процеса на 
пресоване.

Пропуска, ако ако не е пресован
Фитингите Geberit Mepla and Geberit Mapress1) „пропускат, 
ако не са пресовани“, когато са предмет на тестове за 
налягане с вода или въздух. Отчетените течове гарантират, 
че връзките, които все още не са пресовани, са надеждно 
разпознати. Следователно Вие и клиентът Ви може да сте 
сигурни, че впоследствие няма да изникнат неприятни 
изненади и всичко ще остане надеждно непропускливо.

СКОРОСТТА ОЗНАЧАВА РЕНТАБИЛНОСТ
Тръбата и/или фитингът променят формата си, когато са 
пресовани с инструмент, създаден за тази цел. Пресовото 
свързване на Geberit създава солидни механични връзки, 
които са трайни и неразглобяеми. Еластичността на 
деформираните уплътнителни пръстени гарантира, че 
фитингите са трайни и хидравлично непропускливи. 
Пресоването е бърз метод на свързване, който спестява 
много време в сравнение с обичайните методи, като 
запояване или заваряване. Тъй като не е необходим открит 
пламък, могат да се спестят и много предпазни мерки, 
отнемащи време.

• Специализирани, икономични 
решения за широк спектър от 
монтажни работи 

• Бърз, лесен и безопасен монтаж 

• Инструменти за пресоване 
Geberit с Bluetooth® интерфейс за 
приложението NovoCheck 

• Съвършено координирани елементи 
от системата 

↑

Пропуска, ако не е пресован.

↑

Цветните индикатори показват 
непресовани Mapress фитинги 
дори преди изпитването на 
системата.

↑

Инструментът за пресоване 
на Geberit гарантира винаги 
надеждни връзки.

 ПРЕСОВИ СИСТЕМИ GEBERIT

БЪРЗО И НАДЕЖДНО
СВЪРЗВАНЕ

↑

Механично, стабилно и 
хидравлично непропускливо: 
пресово свързване.

Нашите клиенти очакват надеждни и издръжливи тръбни връзки. 
Те оценяват бързата и икономична работа на строителния обект. 
Захранващите системи Geberit, успешно използвани от десетилетия, 
успяват да постигнат и двете цели.

1)  Прилага се само за черни уплътнителни 
пръстени от CIIR, които обикновено 
се използват в техническите сградни 
инсталации.
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GEBERIT MAPRESS

ЧЕТИРИ МАТЕРИАЛА 
ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ПРОМИШЛЕНИ 
ИЗИСКВАНИЯ

• Технология за пресоване на Geberit 
за надеждни и непропускливи 
връзки

• Множество национални и 
международни одобрения

През последните 50 години името Mapress е символ за технологично 
напреднала тръбопроводна система с икономическо превъзходство 
и по-интелигентна технология на свързване. Geberit Mapress вече 
проправи пътя за поколения водопроводчици, които днес изоставят 
сложните технологии на свързване за сметка на лесното и надеждно 
пресоване. С широкия обхват от издръжливи материали, огромния 
продуктов асортимент, както и многото варианти на комбиниране, 
системата Geberit Mapress се отличава от останалите със своята 
универсалност и вече е незаменима в ежедневните дейности на 
санитарната промишленост.

НОВАТОРСКА СИСТЕМА
Geberit Mapress се предлага от неръждаема стомана, 
въглеродна стомана или мед. Благодарение на широкия 
спектър от размери на тръби, фитинги от различни 
материали и разнообразни уплътнителни пръстени, Geberit 
може да предложи решения за практически всяко 
приложение в техническите сградни инсталации и 
промишлеността. 
Geberit Mapress CuNiFe се предлага също и за употреба в 
корабостроителни проекти.

ЛЕСНО СВЪРЗВАНЕ
Това е възможно най-лесният начин на свързване: цялата 
тръба, с почистени краища, се поставя във фитинга. 
Пресоващата челюст с ръбче се сключва около 
предварително определения профил за пресоване и 
процедурата по пресоване се извършва с постоянен 
натиск. Маркировката на щифта е полезна за проверка на 
дълбочината на поставяне. Рискът от грешка по време на 
процеса на пресоване е практически нулев. 

ЗАЩИТА ОТ ПРАХ И ЗАМЪРСЯВАНЕ
Гнездата за пресоване на металните фитинги са 
оборудвани със защитни запушалки, които осигуряват 
защита от прах и замърсяване на строителния обект и по 
този начин гарантират чисти и хигиенични монтажи от 
самото начало. Защитните запушалки са прозрачни при 
стандартни приложения и жълти за фитинги, които се 
използват с газове.

←

CIIR, ЧЕРЕН

Стандартни приложения 
в техническите сградни 
инсталации и промишлеността.

←

FKM, СИН

Висока устойчивост на 
температурни колебания и 
химикали.

←

HBNR, ЖЪЛТ

Специалистът за газови 
приложения.

←

FKM, БЯЛ

Експертът при приложения с 
наситена пара.
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GEBERIT MAPRESS, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 1.4401

ГЛАНЦОВО ПОКРИТИЕ
ЗА ВИСОКИ 
ИЗИСКВАНИЯ

• При високи изисквания по отношение на 
хигиена и капацитет за натоварване

• Може да бъде химично и термично 
дезинфекциран

• Изключително висока устойчивост на 
корозия и отлични хигиенни характеристики

• Подходящ за различни, дори и за агресивни 
флуиди

Geberit Mapress от неръждаема стомана е подходяща тръбопроводна 
система за монтаж, отговаряща на високи технически изисквания. 
Материалът на продукта демонстрира своите работните 
характеристики при подаването на питейна вода, при сложни 
приложения в промишлеността и монтажи с високи изисквания по 
отношение на хигиена, например в болници или лаборатории.

Тръбопроводните системи са изработени от 
високолегирана, аустенитна, неръждаема CrNiMo стомана 
с номер на материал 1.4401 съгласно DIN EN 10088, 
налични в диаметри 12–108 mm.

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МОЛИБДЕН
Системата Geberit Mapress от неръждаема стомана 1.4401 
е с минимално съдържание на молибден от 2,2%. 
Стойността е по-висока от обичайните стандарти и така 
гарантира изключително висока устойчивост на корозия.

 

ПОСТОЯННО ХИГИЕНИЧНО ЧИСТО
Тръбопроводните системи Geberit Mapress от неръждаема 
стомана се доставят от фабриката на търговците на едро 
без замърсявания от мазнини или масла и напълно 
хигиенични, запечатани със запушалки и капачки.  
Когато е необходимо, Geberit Mapress от неръждаема 
стомана може да се използва за химична и термична 
дезинфекция в съответствие с Наредбата за питейната 
вода и информационен лист W 557 от DVGW.

ОДОБРЕНО
Geberit има редица одобрения за системата Mapress от 
неръждаема стомана за приложения в техническите 
сградни инсталации, промишлеността и корабостроенето. 
Geberit Mapress от неръждаема стомана например е 
одобрена за системи за питейна вода, сертифицирани от 
DVGW с маркировка за одобрение на системата DW-
8501AT2552; за спринклерни системи, сертифицирани от 
VdS G 4990013 и G 4910039; за флуиди от група 1 и 2 в 
съответствие с Директивата за съоръжения под налягане 
(PED) 2014/68/ЕС, сертифицирани от сертификата на TÜV 
за компоненти A.271-17.

ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА 
Със своите единайсет номинални широчини и около 500 
фитинга и адаптери, Geberit Mapress от неръждаема 
стомана предлага огромен асортимент от варианти на 
приложение. Фитингите на Geberit Mapress от неръждаема 
стомана са обозначени със син индикиращ пръстен.

↑

Geberit Mapress е одобрена за спринклерни системи.
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Тръбопроводните системи са изработени от 
високолегирана, аустенитна, неръждаема CrNi стомана с 
номер на материал 1.4301 съгласно DIN EN 10088, налични 
с размери на тръбите 12–108 mm.

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Тръбопроводната система Geberit с материал на продукта 
1.4301 е подходяща за различни приложения в технически 
сградни инсталации и промишлеността, включващи 
например циркулационни системи за отопление или 
охлаждане (с или без защита против замръзване), както и 
приложение при отрицателно налягане до работно 
налягане от pabs ≥ 200 mbar.

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗЛИЧНИ ФЛУИДИ
CrNi стоманата 1.4301 е устойчива на вода, пара, влажност, 
хранителни киселини, също и слаби органични и 
неорганични киселини. 
Тръбопроводните системи Geberit Mapress 1.4301 могат 
винаги да се идентифицират с непрекъснатата червена 
линия по продължение на тръбата.

• Евтина алтернатива от стомана, когато няма 
изискване за одобрения за питейна вода 

• Висока устойчивост на корозия 

• Устойчивост на различни флуиди 

• Както обикновено, може да се обработва с 
инструментите за пресоване Geberit Mapress

 GEBERIT MAPRESS, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 1.4301

ЕВТИН ВАРИАНТ ЗА
НЕПИТЕЙНА ВОДА

Тръбопроводните системи Geberit Mapress от неръждаема 
стомана в CrNi 1.4301 са подходящи за различни приложения, 
при които не се изискват одобрения за питейна вода.
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• За затворени циркулационни системи, 
системи със сгъстен въздух, както и 
за мокри спринклерни и обикновени 
пожарогасителни системи 

• Лесна и безопасна обработка

GEBERIT MAPRESS, ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА

ЗАТВОРЕНИ 
ЦИРКУЛАЦИОННИ 
СИСТЕМИ
НАДЕЖДНО ПРЕСОВАНЕ

ОБВИВКА ИЛИ ПОЦИНКОВАНЕ
Пресовата система Geberit Mapress от 
въглеродна система се състои от 
тръбопроводни системи и фитинги с външно 
поцинковане и номер на материал 1.0034; 
тръбопроводни системи с пластмасова обвивка 
(полипропилен) и номер на материал 1.0034; 
системни тръбопроводи с външно и вътрешно 
поцинковане с номер на материал 1.0215. 
Системата Geberit Mapress от въглеродна 
стомана е налична в диаметри 12–108 mm; 
тръбопроводните системи с пластмасова 
обвивка са налични в диаметри 12–54 mm.

ШИРОК ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
С дебелото си 8 μm цинково покритие, Geberit 
Mapress от въглеродна стомана с външно 
поцинковане отговаря на изискванията на ниво 
на натоварване 1 съгласно DIN EN ISO 2081. По 
тази причина Geberit Mapress от въглеродна 
стомана е подходяща за поставяне в сухи, 
отопляеми вътрешни пространства (категория 
на корозивност C1). Обвитата в пластмаса 
тръбопроводна система с кремообразно 
покритие от полипропилен е особено 
подходяща за повърхностен монтаж с 
дискретна визия, както и при охлаждащи 
циркулационни системи в досег с атмосферата. 
Външно и вътрешно поцинкованата 
тръбопроводна система е икономична 
алтернатива за морки спринклерни системи, 
пожарогасителни тръбни инсталации и системи 
за сгъстен въздух.

Винаги правилната тръба: Тръбопроводите от въглеродна 
стомана от серия Geberit Mapress се предлагат с обвивка 
от полипропилен, външно поцинковане или вътрешно и 
външно поцинковане.

↓

Geberit Mapress от въглеродна стомана е икономичното решение за 
тръбопроводни системи в досег с атмосферата. Обичайните приложения 
включват циркулационни системи за отопление и охлаждане, соларни системи, 
както и за мокри спринклерни и обикновени противопожарни системи.

↓

НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ ЗА MEPLA
Налични са над 400 фитинга за широк кръг от 
решения за приложение. Подходящите адаптери 
осигуряват бързи, лесни и надеждни връзки с 
Geberit Mepla, например за икономично 
свързване с радиатори за отопление.
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 GEBERIT MAPRESS, МЕД

КЛАСИЧЕСКА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ
БЕЗ ЗАПОЯВАНЕ

• Бързо пресоване, без открит пламък 

• Издръжливо свързване посредством 
студена деформация на тръбата и фитинга 

• Безопасност чрез ясно разпознаване на 
непресовани връзки 

• Устойчивост на високо налягане и 
температурни колебания 

Изборът на медни продукти на Geberit Mapress 
включва фитинги от DHP (фосфорно 
деоксидирана) мед с номер на материал 
CW024A, бронз с номер на материал CC449K и 
месинг с номера на материал CW602N и 
CW617N.

ПОДХОДЯЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
В системи за питейна вода, системи с вода за 
отопление и охлаждане, както и тръбопроводи 
за газ и сгъстен въздух – дори и днес медта се 
намира на много строителни обекти. Geberit 
Mapress от мед е подходяща също и за 
специални приложения със завишени 
изисквания.

БЕЗОПАСНА ОБРАБОТКА БЕЗ ОТКРИТ 
ПЛАМЪК
По-добре пресоване от запояване – Geberit 
Mapress от мед също се основава на този 
принцип. Това повишава безопасността на 
строителния обект, тъй като не се използва 
открит пламък. По тази причина не са 
необходими сложни мерки за противопожарна 
защита.

ОГРОМЕН АСОРТИМЕНТ НА ФИТИНГИ
Асортиментът на Geberit Mapress от мед 
включва различни фитинги с диаметри от 12–
108 mm за Mapress от мед и диаметри 12–54 mm 
за Mapress от мед (газ). Geberit препоръчва 
използването на качествени медни тръби в 
съответствие с DIN EN 1057 и DVGW GW 392 – 
закалени (R220), полутвърди (R250) или твърди 
(R290) в зависимост от размера.

Издръжливост, удобство и хигиена: затова много водопроводчици обикновено 
използват мед. С фитингите Geberit Mapress се възползвате от съвременна 
технология на свързване, обработена надеждно без запояване и следователно 
без опасност от пожар.

←

Медни фитинги Geberit Mapress за множество 
обхвати на приложение.

34 35



 GEBERIT MAPRESS, CUNIFE

КОГАТО ВОДАТА ВИ
Е МОРСКА

Системните тръби и фитинги Geberit Mapress 
CuNiFe имат сплав CuNi10Fe1.6Mn с номер на 
материал CW325H.

ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ДОСЕГ С 
МОРСКА ВОДА
Системните тръби и фитинги Geberit Mapress 
CuNiFe имат отлична устойчивост на корозия 
спрямо морската вода. Тази висока устойчивост 
на корозия се дължи на естественото, тънко 
защитно покритие, което се оформя бързо при 
досег с чиста морска вода. Това комплексно 
защитно покритие е съставено основно от 
меден оксид и е подобрено с допълнение от 
никел и желязо, осигуряващи отлична 
устойчивост на корозия.

ШИРОК ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Надеждността и устойчивостта на корозия на 
системните тръби и фитинги Geberit Mapress 
CuNiFe са доказани в редица приложения, когато 
при системите има морска вода. 
Корабостроителници, корабособственици и 
системни доставчици се доверяват на тази 
система, като я използват в корабостроенето и 
брегови проекти за системи при машини, 
инсталации за пожарогасене и системи в 

санитарните технологии. Друга област на 
приложение е в инсталациите за обезсоляване 
на морска вода.

НАДЕЖДНА ОБРАБОТКА БЕЗ НОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ
Geberit Mapress CuNiFe е подходяща за 
тръбопроводни системи при налягане до 16 bar. 
Изпробваните и изпитани инструменти за 
пресоване на Geberit се използват също и при 
Geberit Mapress CuNiFe, като така се гарантира 
механичната якост и херметичност на връзките. 
В съответствие със стандартната практика в 
Geberit тръбопроводните системи и фитинги 
Geberit Mapress CuNiFe се доставят със защитни 
запушалки за предпазване от замърсявания и 
поддържат хигиена на монтажа до етапа на 
обработка. Системните тръбопроводи са 
налични в размери от 12–108 mm.

Морската вода има корозивно въздействие върху много метали поради 
съдържанието на хлорид. 
Тръбопроводната система и фитинги Geberit Mapress CuNiFe са 
ЕДИНСТВЕНИТЕ специалисти за приложение, включващо досег с морска 
вода и затова са подходящи за редица корабостроителни и брегови проекти.

• Отлична устойчивост на корозия при морска 
вода

• Черните защитни капачки на краищата на 
тръбата и защитните капачки на фитингите 
предотвратяват натрупването на прах и 
замърсяване

• Специалната термична и механична 
обработка на тръбите и фитингите създава 
хомогенна, висококачествена структура на 
материала

→

Фитингите Geberit Mapress 
CuNiFe се разпознават лесно 
благодарение на цвета си и 
черната индикация на пръстена.

36 37



GEBERIT MEPLA

ГЪВКАВА И
СЪС СОБСТВЕНА 
УСТОЙЧИВОСТ 

Многослойната тръбопроводна система Geberit Mepla съчетава 
предимствата на метала и пластмасата. Осигурява бърз 
напредък на строителния обект и отговаря на изискванията на 
всички необходими стандарти и регламенти.

• Еластични, гъвкави и въпреки това със собствена 
устойчивост 

• Чисти, безопасни и лесни за обработка 

• Надеждно пресово свързване 

• Бърз и безопасен преход към други системи, 
например Geberit Mapress

ТРИ СЛОЯ ЗА ПИТЕЙНА 
ВОДА И ОТОПЛЕНИЕ
По-леки от металните тръби, с 
по-голяма собствена устойчивост и 
по-издръжливи от пластмасовите 
тръби, лесни и безопасни за 
обработка: Geberit Mepla съчетава 
предимствата на двата вида тръби. 
Стабилни, гъвкави и със способност 
за образуване на преграда против 
дифузия: Geberit Mepla също остават 
непропускливи при налягане, много 
над стандартното налягане при 
изпитване от 1,1 MPa (11 bar). 
Външният пластмасов слой, 
изработен от полиетилен (PE-RT от 
второ поколение), осигурява защита 
от корозия и механични повреди. 
Средният алуминиев слой прави 
тръбата стабилна и гъвкава. 
Вътрешният слой, който също е 
изработен от PE-RT, е устойчив на 
корозия и безопасен за хранителни 
продукти. В съответствие с Наредбата 
за питейна вода, системата Geberit 
Mepla е подходяща за всички видове 
питейна вода без ограничения.

БЕЗОПАСЕН МОНТАЖ ПРИ ПИТЕЙНА 
ВОДА И ОТОПЛЕНИЕ
С Geberit Mepla се нуждаете само от 
една обща система за подаване на 

питейна вода и отопление. Размерите 
на тръби от 16 до 75 mm, както и 
изборът от около 300 фитинга, 
изработени от поливинилиден 
флуорид (PVDF) и бронз, предлагат 
решение за почти всяка монтажна 
работа. Всички размери на тръби са 
разрешени за използване в системи 
за отопление от 0 до 80 °C, системи за 
питейна вода от 0 до 70 °C и работно 
налягане до 1 MPa (10 bar). 
Интелигентните начини на свързване, 
като кръстосан фитинг, са доказали 
качествата си в ежедневните 
приложения като връзки на радиатор 
за свързване на две паралелни тръби 
без кръстосване.

ИКОНОМИЧНА СИСТЕМА
Geberit MasterFix създава бързи 
връзки със санитарните елементи на 
Geberit. Специалните фитинги 
опростяват прехода от Geberit Mepla 
към системата Geberit Mapress. 
Монтирането на тръбите, серийно 
свързани или от циркулационна 
система, е особено икономично с 
тройника на Geberit MasterFix.

 Изрязване

Пресоване – готово!

 Почистване на краища и 
калибриране

1

2

3
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ОБРАЗУВА ПРЕГРАДА ПРОТИВ 
ДИФУЗИЯ
Алуминиевият слой надеждно 
предотвратява дифузията на 
кислород – перфектно за приложение 
в отоплението, например.

ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР
Налични в размери до 75 mm.

ПЕРФЕКТНА ЗА ТРЪБОПРОВОДИ 
ЗА СТУДЕНА ВОДА
Не е необходима специална 
обработка с цел защита от корозия.

БЕЗОПАСНА ПРИ ВИСОКО 
НАТОВАРВАНЕ
Високата якост на опън на 
връзките Geberit Mepla гарантира 
надеждно функциониране дори и 
при високо натоварване.

ПРОПУСКА, АКО НЕ Е ПРЕСОВАН
Непресованите фитинги могат да се 
разпознаят надеждно при изпитване 
за пропускливост.

ВИСОКА СТАБИЛНОСТ
Използването на полиетилен и 
алуминий съчетава предимствата на 
пластмасата с тези на системите от 
метал.

СЪВЪРШЕНА ХИГИЕНА
Грапавината на повърхността от едва 
7 μm намалява образуването на 
варовик и бионалеп. Защитните 
капачки гарантират надеждна и 
хигиенична защита при съхранение и 
транспортиране.

РЪБ НА ПРЕСОВАЩА ЧЕЛЮСТ
Очертаният ръб на пресоващата 
челюст предотвратява приплъзване и 
последици от неуспешно пресоване.

НАДЕЖДНА ПРОВЕРКА НА 
ДЪЛБОЧИНАТА НА ПОСТАВЯНЕ
Дълбочината на поставяне се вижда 
през цялото време и показва дали 
тръбата е правилно поставена върху 
фитинга.

БЪРЗ И НАДЕЖДЕН 
МОНТАЖ
Постоянната възможност за огъване 
позволява гъвкаво адаптиране 
според условията на място, а зъбците 
и ограничителните пръстени 
осигуряват надежден монтаж, 
регулиране и процес на пресоване. 
Също така има и по-малко точки на 
закрепване в сравнение с другите 
пластмасови тръби.

GEBERIT MEPLA
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• Широка гама продукти и широк спектър от размери

• Висока устойчивост на температурни колебания и 
химикали

• Издръжливи и противоударни 

• Различни варианти за свързване

• Пластмаса, безопасна за околната среда

Големи температурни колебания, агресивни отпадъчни води и почви, 
налягане, разместване и въздействие на химични вещества: когато се 
изисква висока устойчивост в канализационната технология, Geberit 
HDPE е съвършената система, отговаряща на всички приложими 
стандарти.

GEBERIT HDPE

ИЗДРЪЖЛИВИ 
УСТОЙЧИВИ
НЕЗАВИСИМО ОТ 
ВСИЧКО УСТОЯВАТ НА ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ

Високата плътност на материала прави Geberit 
HDPE особено издръжлив. Горещата вода не 
въздейства на материала при температури до 80 
°C – дори и до 100 °C за кратък период и при 
определени условия. Когато е студено, твърдият 
материал е все така противоударен при 
температури от -40 °C.

ПРОТИВОУДАРНИ И ГЪВКАВИ
Тръбите и фитингите издържат на удари, падане, 
сблъскване или налягане до 1,5 bar без счупване 
или постоянна деформация. По-конкретно тази 
издръжливост предоставя гаранция, че по 
време на етапа на строителство тръбопроводът 
ще остане непокътнат въпреки възможните 
механични въздействия.

УСТОЙЧИВИ НА ХИМИКАЛИ
Канализационната система Geberit HDPE е 
подходяща за множество приложения в 
промишлеността или лабораториите. 
Материалът е устойчив на повечето стандартни 
основи, киселини и химикали.

ТРАЙНО УПЛЪТНЕНИЕ
Заваръчните съединения на тръбите Geberit 
HDPE остават устойчиво непропускливи за 
дълги години и предоставят на собствениците на 
сградите и водопроводчиците висока степен на 
безопасност.

ОГРОМЕН АСОРТИМЕНТ
Издръжливите тръби са налични във всички 
разпространени диаметри от 32 до 315 mm, а 
спектърът от фитинги, включително и 
специалните фитинги, също е почти толкова 
широк.

↑

СЪВЪРШЕНО ОБОРУДВАНИ ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ ЗАДАЧИ

Geberit HDPE притежава много голям асортимент
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GEBERIT PLUVIA

ОТВОДНЯВАНЕ НА 
ПОКРИВИ
С ОТРИЦАТЕЛНО 
НАЛЯГАНЕ

Geberit Pluvia отводнява ефикасно и надеждно покриви дори и при 
най-проливните валежи. Открива се свободно пространство заради значително 
по-малкото използвани материали и по-малкото пространство необходимо за 
отводняване на покривите чрез вакуумна система в сравнение с обикновените 
системи. Повече независимост при проектирането и планирането, по-висока 
рентабилност при монтажа и експлоатацията: добри причини да изберете 
опита на Geberit. Geberit Pluvia налага нови стандарти от дълги години чрез 
изпробвана и изпитана технология, иновативни елементи и пълноценно 
обслужване.

Докато обикновените системи просто позволяват на 
дъжда да се изтича през скосени тръби, компактната 
тръбопроводна система Geberit Pluvia се пълни бързо и 
извежда дъждовната вода от покрива с помощта на 
равнодействащо отрицателно налягане. Покривните 
воронки Geberit Pluvia предотвратяват засмукването на 
въздух и гарантират надеждна работа.

Резултатът: двойно повече количество дъждовна вода се 
оттича в тръба с наполовина по-малък диаметър. Също 
така е налице и независимост при проектирането по 
отношение на планирането, тъй като вече не е необходимо 
тръбопроводите да се поставят под наклон.

ПО-МАЛКО ПОКРИВНИ ВОРОНКИ 
Благодарение на високото ниво на оттичане при 
вакуумната система за покривно отводняване са 
необходими по-малък брой покривни воронки. Това води 
до пестене на материали и обем работа, като 
същевременно предпазва покрива.

ПО-МАЛКО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ
Необходими са по-малък брой вертикални клонове, тъй 
като тръбопроводите се пълнят изцяло. Следствие: повече 
гъвкавост при планирането.

ПО-МАЛКО ППРИСЪЕДИНЯВАНИЯ КЪМ ДВОРНАТА 
КАНАЛИЗАЦИЯ
По-малкият брой вертикални клонове и присъединявания 
към дворната канализация водят до по-ниски разходи за 
монтаж и материали.

ПО-МАЛКИ ДИАМЕТРИ НА ТРЪБИТЕ
Тръбопроводите Geberit Pluvia са проектирани за цялостно 
запълване. Това ограничава до минимум диаметъра на 
тръбата.

САМОПОЧИСТВАЩА СЕ СИСТЕМА
Високата скорост на изтичане при запълнена тръба 
причинява засмукване, което допринася за 
самопочистването на системата. Това води в крайна 
сметка до по-малко време, необходимо за поддръжка.

БЕЗ НАКЛОН
Тъй като тръбопроводите Geberit Pluvia се поставят 
хоризонтално, отводнителната система не причинява 
загуба на пространство.

↑

Обикновена отводнителна 
система за покрив

↑

Geberit Pluvia вакуумно покривно 
отводняване

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ВСИЧКИ ПОКРИВНИ 
ФОРМИ
Geberit Pluvia осигурява независимост при конструкциите, 
тъй като надеждно отводнява различни покривни форми. 
Вакуумното покривно отводняване позволява много неща, 
които биха били технически невъзможни с обикновените 
системи.

• Голямо пестене на материали

• Бърз монтаж

• Най-добрата независимост при проектиране и 
оползотворяване на пространството

• По-малко време за поддръжка

• Високи експлоатационни показатели и надеждност
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GEBERIT PLUVIA 

ЦЯЛОСТНА НАДЕЖДНОСТ 
Съвършено съгласуваните компоненти 
гарантират безпогрешното функциониране на 
цялата система. Усъвършенстваните детайли и 
винаги високото ниво на качество на материала 
гарантират надеждност при издръжливостта, 
безопасността и безпроблемната работа. 

ПОКРИВНИ ВОРОНКИ GEBERIT PLUVIA 
• Покривни воронки Geberit за всички видове 

покриви 
• Надеждно уплътнение с фланцов уплътнител 

Geberit, изработен от EPDM 
• Всяка покривна воронка се тества поотделно 

във фабриката за херметичност 
• Въртящо се заключване/отключване на 

листоуловителя за лесен монтаж 
• С аварийния преливник Pluvia воронките могат 

да се трансформират в аварийна преливна 
система 

ОПРОСТЕНО ПЛАНИРАНЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ 
•  Само няколко щраквания Ви делят от 

правилното решение за Вашия проект с 
продуктовата търсачка на Geberit Pluvia

•  Софтуер Geberit ProPlanner за хидравлично 
изчисляване 

•  Налични са пълните BIM данни

ПОКРИВНИ СТРУКТУРИ – 
ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЕКИ 
ВИД СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ 

Пример 1 
Бетонен покрив с битумно покривно 
фолио 

Пример 2
Лека покривна конструкция с 
покривно фолио и Geberit елемент за 
парокондензна изолация

Пример 3
Носещ бетонен покрив с битумно 
покривно фолио

Пример 4
Покрив със стоманен улук

СИСТЕМА НА ЗАКРЕПВАНЕ GEBERIT 
PLUVIA
• Необходими са точки на закрепване 

само на всеки 2,50 m по 
конструкцията

• Монтира се лесно с помощта на чук 
благодарение на универсалните 
клинове 

• Закрепването с електродифузна 
лента позволява определяне на 
точките на неподвижно свързване

• Перфектна за леки покривни 
конструкции, тъй като силите 
въздействащи на кострукцията са 
минимални
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• Продукти с противопожарна защита за високо ниво на 
безопасност

• Надеждно уплътнение на отворите на компонентите

• Доказана противопожарна защита за различни варианти на 
преминаване

Отворите на стените и таваните, както 
и монтажните канали, могат да улеснят 
разпространението на пожар в сградите, 
ако не са изолирани по правилен начин 
съгласно стандартите. Противопожарната 
муфа Geberit RS90 Plus запечатва отворите 
на тръбопроводите в случай на пожар и 
предотвратява разпространението на пушек, 
огън или горещина към другите стаи или части 
на сградата. Противопожарната муфа Geberit 
RS90 Plus може да се използва с всички 
видове канализационни системи Geberit.

ПРЕДОТВРАТЯВА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОГЪН И 
ПУШЕК
Противопожарната муфа Geberit RS90 Plus запечатва 
входовете за захранване на тръбите през стени и тавани в 
случай на пожар, като предотвратява разпространението 
на пушек и огън в противопожарна преграда за 30, 60 или 
90 минути. Всички решения за противопожарна защита са 
одобрени. Противопожарната муфа Geberit RS90 Plus 
предлага универсални решения за противопожарна 
защита за преминаванията на тръбите през стени и тавани, 
както и монтаж непосредствено под тавана тавана.

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

НАДЕЖДНА ЗАЩИТА
СРЕЩУ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ПОЖАР

1

3

4

1 Монтирана в плочата
2 Прикачена за плочата
3 Монтирана в стената
4 Прикачена за стената

2
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ИНСТРУМЕНТИ GEBERIT ЗА ПРЕСОВИ СИСТЕМИ

СИЛНИ ЗА НАДЕЖДНИ
ПРОЦЕСИ НА 
ПРЕСОВАНЕ

Ниско тегло, по-бърза работа и удобство: това могат да Ви 
предложат инструментите за пресоване Geberit. Наред с 
ринговете за пресоване Geberit със затварящ механизъм 
и пресоващите челюсти Geberit не изискващи поддръжка, 
инструментите на Geberit осигуряват бързо пресоване и 
надеждно свързване при монтирането на захранващи системи.

УДОБНА ОБРАБОТКА
Инструментите за пресоване Geberit са 
компактни, леки и предлагат високо равнище на 
удобство. Леснота работа с тях и ниското тегло 
се открояват особено при работа с тях над 
главата. 

ЕФЕКТИВНОСТ НА РАБОТА
Захранваните с батерии инструменти за 
пресоване Geberit са оборудвани с модерни, 
литиево-йонни батерии. Благодарение на дългия 
живот на батерията инструментите за 
пресоване Geberit се нуждаят по-рядко от 
зареждане, а освен това благодарение на 
краткото време за зареждане могат се 
използват по-бързо отново за работа. 

ДИГИТАЛНО СВЪРЗАНИ
Всеки от инструментите за пресоване Geberit 
ACO 103plus, ACO 203plus и ACO 203XLplus е с 
Bluetooth® интерфейс за приложението 
NovoCheck, което може да се използва за 
отчитане на информацията от устройството и 
документацията за пресоването.

БЕЗ ПОДДРЪЖКА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ
Високи експлоатационни показатели на 
пресоване без необходимост от външна 
поддръжка: пресоващите челюсти Geberit не 
изискващи поддръжка гарантират балансирано 
разпределение на силите през целия 
експлоатационен живот.

ЗА ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
Без значение от разположението на тръбите, те 
се придържат здраво към пресоващия фитинг от 
затварящия механизъм на пересоващите 
рингове Geberit, като по този начин се осигурява 
лесна и надеждна работа.

↑

Вграденото осветление на точката на 
пресоване при Geberit ACO 203plus, ECO 203 
и ACO 203XLplus осигурява добра видимост в 
тъмните ъгли.

↑

Geberit PowerTest Ви предоставя информация 
за състоянието на пресоващата челюст 
Geberit. 

↑

Ринговете за пресоване се използват за 
диаметри от 63 mm при Geberit Mepla и 
диаметри от 42 mm при Geberit Mapress.

5150 



ИНСТРУМЕНТИ

УСТРОЙСТВА,
СЪЕДИНЯВАЩИ ЧРЕЗ 
ЗАВАРЯВАНЕ 

Машина за електродифузно заваряване Geberit

d40 – d160

d200 – d315

Електромуфи

Електродифузни ленти

Електромуфи с вграден термичен предпазител

Бърза смяна на свързващия кабел за електромуфи

Омекотяване на въздействието от падане

Включване под правилен ъгъл

Дистанционно управление

Едновременно заваряване на до три електромуфи

Възможност за прекратяване на процеса на заваряване

Работа с генератор на електроенергия

Тегло в kg 5,9

GEBERIT ESG 3

МАШИНИ ЗА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ
С машините за челно заваряване Universal и 
Media се работи лесно и могат бързо да се 
трансформират. Благодарение на извънредната 
им издръжливост те са изключително 
подходящи, както за предварителна изработка в 
работилницата, така и за употреба на 
строителния обект.

МАШИНА ЗА ЕЛЕКТРОДИФУЗНО ЗАВАРЯВАНЕ GEBERIT  
ESG 3
Машината за електродифузно заваряване Geberit ESG 3 за 
тръбопроводни системи Geberit HDPE и Geberit Silent-db20 е 
създадена за ежедневната работа с висока интензивност на 
строителния обект. Тя е мощна и подходяща за електромуфи 
или електромуфи с вграден термичен предпазител за всички 
размери тръби от d40 до d315 mm.
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• Притежаваме иновативна производителност, 
по-висока от средната, благодарение на 
непрекъснатите инвестиции в нашата 
научноизследователска дейност

• С репутация за изключителна вещина в 
редица области

• Високо качество без компромиси и 
производствени стандарти

ЗА УТРЕШНИТЕ 
САНИТАРНИ 
ТЕХНОЛОГИИ
БЪДЕЩЕТО СЕ НУЖДАЕ 
ОТ НАЧАЛНА ТОЧКА

Geberit се стреми да подобри качеството на живот на хората в 
дългосрочен аспект с иновативни решения в областта на санитарната 
технология. За целта компанията непрекъснато развива своите 
продукти, системи и решения и в качеството си на лидер в санитарната 
технология постоянно задава нови стандарти.

Geberit инвестира средно два процента от 
продажбите си в своята научноизследователска 
дейност и кандидатства за около 20 патента на 
година. Иновативната способност на Geberit се 
основава на съществуващо ноу-хау и 
непрекъснати изследователски дейности в 
сфери като хидравлика, статика, хигиена, 
акустика, материали и протовопожарна защита.

СИСТЕМЕН ПОДХОД 
Често едно изискване от страна на клиента или 
блестяща идея са отправната точка за 
разработването на нов продукт. 
След това е налице педантична и систематична 
работа, тъй като иновационният процес в Geberit 
не оставя нищо на случайността. Затова 
например нужните характеристики за материала 
на продукт, който впоследствие ще влезе в 
серийно производство, се определят на много 
ранен етап. В случай че такъв материал все още 
не съществува, инженерите ни се захващат и 
сами го разработват – разбира се, в тясно 
сътрудничество с производители на пластмаса, 
университети и институти за изпитване.

 

50 ГОДИНИ ЗА ТРИ МЕСЕЦА
Щом първите прототипи на нов продукт са 
налице, те се подлагат на съответните 
изпитания. За целта се извършват строги 
тестове в санитарна лаборатория, като се 
симулира 50 години експлоатационен живот на 
продукта в рамките на три месеца. Само най-
добрите продуктови решения преминават 
успешно този тест за издръжливост. В 
лабораторията за строителна технология и 
акустика се изпитват статичните и акустичните 
характеристики на отделните продукти, както и 
цялостните системи. Тук експертите проучват по 
какъв начин дадена иновация или подобрение 
реагира заедно с други компоненти от 
санитарната технология. 
Изпитанието се извършва от приложните 
инженери след като научните работници и 
инженерите са одобрили новата иновация. Не се 
планира серийно производство преди продуктът 
да се е доказал успешно на пазара в рамките на 
многобройни тестови инсталации.
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Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Швейцария

sales@geberit.com

www.international.geberit.com




