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Saammeko esitellä
uusi Wavin
Tigris K5/M5
Wavinin täysin uusi liitinsarja Wavin Tigris K5/M5 pohjautuu menestyksekkään
edeltäjänsä Tigris K1/M1:n luotettaviin ominaisuuksiin. Uudet Wavin Tigris K5/M5
-liittimet ovat laatuaan ensimmäiset innovatiivisella Acoustic Leak Alert -äänimerkkitoiminnolla varustetut liittimet. Toiminnon voimakas viheltävä merkkiääni
varoittaa puristamattomista liitoksista. Eikä siinä vielä kaikki. Myös virtaus on
entistä parempi, ja käytettävissä on useita eri puristusprofiileja.

Acoustic Leak Alert
– ilmoittaa puristamattomista
liitoksista viheltämällä.
Äänimerkki auttaa löytämään
järjestelmän vuodot nopeasti.

Opti Flow
suurempi sisäläpimitta
varmistaa optimoidun
virtauksen.
Käyttömukavuutta
optimaalisella
virtauksella.

Multi Jaw – sopii
useille puristusprofiileille:
U, Up, TH, B, H.
Wavin Tigris K5/M5
-sarjaan vaihtaminen
ei edellytä uusien
laitteiden hankkimista.

Esittelyssä käänteentekevä

Acoustic Leak Alert
Wavinin ainutlaatuinen ja innovatiivinen Acoustic Leak Alert on integroitu vuodonilmaisujärjestelmä ilmalla
suoritettaville painekokeille. Puristamattomista liitoksista kuuluu voimakas vihellys (+/- 80 dBA), jonka avulla
vuotava liitos on helppo paikantaa.* On monta hyvää syytä suorittaa painekoe ilmalla veden sijasta. Sillä voidaan
ensinnäkin estää järjestelmään seisomaan jäävä vesi ja legionellabakteeriin liittyvät riskit. Se estää myös pakkasja vesivahingot, ja työtila pysyy puhtaana. Mikäli painekoe kuitenkin halutaan suorittaa vedellä, puristamattomat
liittimet on silloinkin helppo havaita vuodot ilmaisevan Defined Leak -ominaisuuden ansiosta.

Optimaalista virtausta
– Opti Flow

Helppo asennus
– Multi Jaw

Uuden Wavin Tigris K5/M5 -sarjan Opti Flow
-liittimillä on 50 % aiempaa suurempi sisähalkaisija, mikä tukee järjestelmän virheetöntä toimintaa.
Optimaalinen virtaus takaa asiakkaillesi entistä
paremman järjestelmän kokonaissuorituskyvyn.
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Multi Jaw -ominaisuus takaa tiiviit Tigris K5 ja
Tigris M5 -liitokset profiilista riippumatta. Liittimet voi
puristaa kaikilla yleisimmillä leukaprofiileilla, sillä ne ovat
yhteensopivia U-, Up-, H-, TH- ja B- profiilien kanssa.
Et siis joudu ostamaan uusia laitteita ja voit vaihtaa
liitinsarjaa murehtimatta järjestelmän takuuasioita.
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* Acoustic Leak Alert -ominaisuus auttaa vuotojen havaitsemisessa. Se EI korvaa painekoetta.
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Yksi järjestelmä

joka käyttökohteeseen
Wavin Tigris tarjoaa juuri sopivat liittimet ja putket jokaiseen käyttötarkoitukseen. Luotettavaan radiaalipuristusteknologiaan perustuva valikoima tarjoaa täydelliset PPSU-osien Wavin Tigris K5 ja K1 -sarjat sekä messinkiosien Wavin Tigris M5 ja M1 -sarjat.
Yli 100 osaa sisältävä uusi Wavin Tigris K5/M5 -sarja kattaa halkaisijat välillä 16–40 mm. Suurempia halkaisijoita (50–63 mm) palvelee luotettava Wavin Tigris K1/M1 -järjestelmä. Kaikki Tigris-liittimet sopivat samoihin
monikerroksisiin komposiittiputkiin.
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Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat tuotteidemme laadun, luotettavuuden sekä soveltuvuuden
Suomen vaativiin olosuhteisiin. Wavin Finland Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, jolla on toimipisteitä 25 maassa. Suomessa
meillä on pääkonttorimme lisäksi kaksi tuotantolaitosta, neljä myyntikonttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.
© 2020 Wavin Finland Oy Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä,
tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.
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Wavin on osa Orbiaa, ryhmää yrityksiä,
jotka yhdessä tekevät töitä selättääkseen
monitahoiset maailmanlaajuiset haasteet.
Meitä yhdistää yhteinen tarkoituksemme:
edistää elämää ympäri maailmaa.

