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DN Đường kính làm việc 

50 44 – 57 mm 

50 58 – 72 mm 

60 72 – 82 mm 

80 82 – 102 mm 

80 88 – 108 mm  

100 106 – 130 mm 

125 129 – 158 mm 

150 159 – 186 mm 

175 184 – 210 mm 

200 211 – 244 mm 

225 244 – 266 mm 

250 264 – 298 mm 

300 315 – 358 mm 

325 – 600 Theo yêu cầu 
 

 

 

Giới thiệu chung 

Đai lấy nước gang dẻo của Technimex được dùng 

để gắn nóng vĩnh viễn trên tuyến ống đang hoạt 

động hoặc tuyến ống mới. 
 

Đai DTS của Technimex có thể được dùng để gắn 

lên trên tất cả các loại ống với ngoại trừ ống nhựa 

PE, cho nước và khí ga. Đai này tối ưu dùng trên 

ống bọc polyethylene, nhưng cũng có thể dùng cho 

các ống cũ một cách hoàn hảo. 
 

Kích thước 

Đai DTS của  Technimex được cung cấp với ống ra 

1/2” đến 2”. Ống ra đặc biệt có thể được cung cấp 

theo yêu cầu. 

Đường kính cung cấp cấp từ DN 40 đến DN 600 và 

bề rộng đai bám là 60 mm. Ống nhánh cũng có thể 

được cung cấp theo Polva 1 1/2” to 2”. 
 

Ưu điểm 

o Kết cấu toàn khối cứng. 

o Gang dẻo GGG 50 chất lượng cao. 

o Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3543, Part 1. 

o Đai được sơn phủ epoxy, EWS epoxy theo GSK- 

RAL-G2-662 DVGW-W-270, chống rỉ sét. 

o Được phên chuẩn DVGW (G87 e 087). 

o Bám kín hoàn toàn theo O-ring phẳng, được bao 

bọc trong khoang của đai (xem hình vẽ). Sự kết 

hợp vòng phẳng và O-ring cho khả năng bịt kính 

gấp đôi. 

o Vòng gioăng phê chuẩn bởi KTW và DVGW. 

(G8501 e 608). 

o Cao su tiêu chuẩn EPDM. Áp dụng cho ống dẫn 

khí ga (cao su NBR theo yêu cầu) và nước. 

o Áp dụng cho các loại vật liệu khác nhau như xi 

măng asbestos, gang đúc và thép. 

o Thích hợp cho các ống bọc polyethylene. Khi sử 

dụng đai DTS của Technimex không được bóc 

bỏ lớp bọc  polyethylene. 

o Biên bản thử nghiệm theoi yêu cầu. 

o Rộng, 100% thép không rỉ bệ tựa bên dưới. 

o Bệ tựa bên dưới được làm bằng một loại cao su 

đặc biệt. 

o Bu lông thép không rỉ, mạ kẽm, cho phép chống 

ăn mòn. 

o Thuận tiện cho tuyến ống áp lực 

Đai lấy nước gang cầu  
Sê ri DTS 


