Sähköasennusputket

Asennusputket
– laatua asentamiseen
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Pipelife Elli –laadukkaat sähköasennusputket
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Pipelife sähköasennusputkilla asentaminen on nopeaa ja tehokasta. EN-standardien mukaiset (SFS-EN 61386-1) ja
CE-merkityt sähköasennusputket dimensioihin 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Sähköasennusputkivalikoimamme koostuu:
•
•
•
•
•

taipuisista Elli TAM putkista: Ø16, Ø20, Ø25 ja Ø32mm
jäykistä Elli JM putkista: Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 ja Ø50mm								
taipuisasta ja jäykästä Elli+ Topspeed putkista: Ø20mm								
taipuisista ja jäykistä halogeenivapaista HF putkista: Ø12, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50mm				
kaapeloiduista Elli Powerflex putkijohdoista: Ø16, Ø20mm

Soveltuu Suomen vaativiin asennusolosuhteisiin
• iskunkestävyydeltään ja puristuslujuudeltaan keskiluja (750N/m2)
• Suomen asennus- ja käyttöolosuhteisiin (-25 +60°) soveltuva
• soveltuu betonivaluihin

Elli JM –käytetyin asennusputki
Elli JM valmistetaan kestävästä PVC-muovista. Elli JM -asennusputken edut korostuvat
betonivaluissa, muurauksissa ja mekaanista jäykkyyttä vaativisssa asennuskohteissa.
Nipun sidospannan sinisestä väristä tunnistaa 20mm dimension nopeasti ja helposti.

Elli+ Topspeed JM
Elli+ Topspeed JM:n on rakenteeltaan kaksikerroksinen. Ulkokerros on sileää PVC
-muovia. Sisäkerroksen silikonipinnoite pienentää vetovastusta, mikä nopeuttaa
kaapelointia.

Elli TAM –taipuisa asennusputki
Taipuisa Elli TAM -sähköasennusputki on valmistettu korrukoidusta PVC-muovista.
Elli TAM soveltuu moniin rakennus- ja saneerauskohteisiin, kaikkina vuodenaikoina.
Asennusta ajatellen
Elli TAM -sähköasennusputkissa on kulutuksen seurantaa helpottava juokseva
metrinumerointi. Pakkaus on suunniteltu kuljetuksien ja asentamisen rasitukset
huomioiden. Sähköasennusputken pakkausvärin avulla tunnistat dimensiot.
• valkea Ø16mm

• sininen Ø20mm

• kirkas Ø26-32mm

Elli+ Topspeed TAM –pieni vetovastus
Elli+ Topspeed TAM:n on rakenteeltaan kaksikerroksinen. Ulkokerros on korrukoitua
PVC -muovia. Sisäkerroksen silikonipinnoite pienentää vetovastusta, mikä nopeuttaa
kaapelointia.

Muista myös valmiiksi johdotetut
Elli Powerlfex putkijohdot!
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Pipelife Finland
Pipelife on yksi Suomen johtavista sähkö- ja LVI ja tuotteita valmistavista
ja markkinoivista yrityksistä. Tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset
putkijärjestelmät, kaivot, öljynerottimet, jätevesijärjestelmät sekä sähkönja kaapelinsuojausjärjestelmät. Pipelife valmistaa ratkaisuja kunnallis- ja
taloteknisiin kohteisiin sekä teollisuuden tarpeisiin.
Pipelife toimii kumppanuusstrategian ohjaamana, jonka ydin on lupausten
pitäminen. Tavoitteena on olla kumppanina paras. Yhtenä johtavista
toimijoista Pipelife on rakentanut vahvan toimitusketjun ja kumppaniverkoston
logistiikassa, sekä asennus-, suunnittelu- ja huoltopalveluissa.
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Pipelife valmistaa tuotteita Suomen markkinoille Utajärvellä, Iissä, Joensuussa
ja Haaparannalla. Pipelife on osa Pipelife International GmbH konsernia, jolla
on käytössään johtavan LVIS-valmistajan materiaali-, tuote- ja tuotantotekninen
osaaminen.
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