AKUSTISK

LÆKAGEALARM
- Din lokale partner - nemt og kompetent!

Ny Wavin Tigris
K5 / M5
Fittingen som
vil blæse dig
bagover!

AKUSTISK LÆKAGEALARM

- lokaliserer lækager med høj fløjtelyd

OPTI FLOW

- op til 50% større vandgennemstrømning

MULTI JAW

- kompatibel med 5 forskellige presbakker

Verdens første
fitting med

AKUSTISK
LÆKAGEALARM

TIL BRUGSVAND OG
VARMEINSTALLATIONER

Den nye Wavin Tigris K5/M5
Wavins nye Tigrisprogram Tigris K5/M5 bygger på alle kvaliteterne
fra forgængeren Tigris K1/M1.
Wavin Tigris K5/M5 er de første presfittings med den innovative
akustiske lækagealarm.
Ved tæthedsprøvning ved lufttryk afsløres en upresset fitting med
en høj fløjetelyd.
Men det er ikke alt!
De nye fittings tilbyder også forbedret vandgennemstrømning og
kan presses med forskellige presbakker.

ET SYSTEM, DER DÆKKER

drikkevands- og
varmeinstallationer

Wavin Tigris tilbyder fittings og rør, som sikrer,
at du har alt det, du skal bruge uanset
applikationen.
Programmets kerne er radial pres-fit-teknologi,
og vi tilbyder et komplet PPSU sortiment med
Wavin Tigris K5 og K1 eller et messingsortiment
med Wavin Tigris M5 og M1.
Det nye Wavin Tigris K5/M5 sortiment dækker
diametre fra 16-40 mm og fås i mere end 100
varianter. De større diametre (50-75 mm) fås i
Wavin Tigris K1/M1.

Innovativ akustisk lækagealarm
Wavins akustiske lækagealarm er en innovativ metode til at lokalisere lækager, når
man tryktester et system med luft.
Hvis en samling er upresset, udsender den en høj fløjtelyd (+/- 80 dBA), som gør det
let hurtigt at lokalisere den utætte samling.
Der er mange grunde til at bruge luft i stedet for vand ved tryktest. For det første undgår man stillestående vand i installationen og fjerner dermed risikoen for legionella.
Derudover undgår man frost- og vandskader og kan holde arbejdsområdet renere.
Udføres tryktesten med vand, er det stadig let at finde de upressede samlinger pga.
Tigris K5/M5s garanteret utæt funktion, som sikrer en tydelig lækage.

Optimal vandgennemstrømning med Opti Flow
Den nye Wavin Tigris K5/M5 med Opti Flow har op til 50%
større indre diameter, hvilket reducerer risikoen for tryktab i
systemet.
Den optimerede vandgennemstrømning betyder, at dine
kunder vil få glæde af systemets højere ydeevne.

Nem af skifte med
Multi Jaw funktionen
Med Multi Jaw kan Tigris K5/M5 garantere sikre
samlinger uanset presseprofil.
Du kan bruge alle de mest almindelige presbakkeprofiler, da
Tigris K5/M5 er kompatibel med U, Up, H, TH og B profiler.

NB! Akustisk lækagealarm er en metode til at lokalisere upressede fittings.
Det erstatter IKKE en trykprøvning!

Se video om
Opti Flow

Se video om
Multi Jaw
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