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ყინვაგამძლე
მიცკევიჩის ქ. 27ბ
0194, თბილისი
+995 (599) 270 025
+995 (595) 909 446

წყლის მრიცხველის
ყუთები

ჩვენი ყინვაგამძლე მრიცხველის ყუთები აპრობირებულია და ინტენსიურად გამოიყენება
შემდეგ ქვეყნებში:

დანია

ჩეხეთის რესპუბლიკა

გერმანია

ისლანდია

პოლონეთი

ნიდერლანდები

სლოვაკეთი

საქართველო

ლიტვა

იტალია

ლიეტუვა

რუსეთი

უკრაინა

თურქეთი

:

0° ცელსიუსი = 32° ფარენჰეიტი

სიგრძის ერთეული

:

1 ინჩი (‘) = 25,4 მმ.
1 იარდი = 3 ფუტი = 0,9144 მეტრი

:
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ტემპერატურა

1

კონვერტაციის ერთეული

ყინვაგამძლე (დათბუნებული) წყლის მრიცხველის ყუთი
დანიის სამეფოს წყლის ინდუსტრიის რეგისტრაციის ნომერი (VVS) Nr. 14 5877.260 მილსადენის
მრიცხველებისთვის (ზომები QN 6 = ½´ _დან 1¼´_მდე) და მათი მონტაჟისთვის.
მიწისქვეშა
მრიცხველისთვის

ჭის შიდა დიამეტრი :

500 მმ. / 19,685’

ჭის ყელის შიდა დიამეტრი :

400 მმ. / 15,748’

დათბუნებული ჭის სიღრმე :

700 მმ. / 27,559’

ჯამური სიღრმე 1 ცალი
დამაგრძელებელი ცილინდრით და
სახურავით :

1150 მმ. / 17,716’

მასალა :

HDPE პოლიეთილენი და PP
პოლიპროპილენის (კოპოლიმერი)

ფერი, გარე კანის :

შავი (UV-სტაბილიზირებადი
ტექნიკური ნახშირბადი)

ფერი, შიდა კანის :

ლურჯი

ფერი, დამაგრძელებელი
ცილინდრის :

ლურჯი

მთავარი ჭა :

ორმაგი ფენით შემოსილი
კონსტრუქცია, შედუღებული ზედა და
ქვედა მხარეებით, ფორმირებული
დათბუნებული შემავსებლით.

დამათბუნებელი (თერმოიზოლაციის) მასალა :

შესაძლებელია +450 მმ / 17,716’ (დამატებით 1
ცალი დამაგრძელებელი ცილინდრი)

ფორმირებული პოლისტიროლი

სიღრმე 1150 მმ. / 45,275’

სიღრმე 1500 მმ. / 59,055’

უნივერსალური დამაფიქსირებელი
რგოლი, რომლის დაყენება ნებისმიერ
სიღრმეზე არის შესაძლებელი.
რგოლი ოთხი ცალი ქანჩხრახნი
ფიქსირდება ჭის შიდა ზედაპირზე.

ეკოლოგიურად სუფთა :

ყველა მასალის გადამუშავება
შესაძლებელია გარემოს დაზიანების
გარეშე.

ინსტალაცია :

ააწყვეთ მრიცხველის კვანძი,
აღნიშნული კვანძი დააფიქსირეთ
მრიცხველის დამაფიქსირებელ
რგოლზე უჟანგავი ფირფიტებით და 4
ცალი უჟანგავი კვანძით. ქუროს
საშუალებით შეაერთეთ მილები
კვანძს. ჭის შიდა ზედაპირზე,
სასურველ სიღრმეზე დაამაგრეთ
ქანჩსახრახნით დამაფიქსირებელი
რგოლი და დახურეთ სახურავი
(საჭიროების შემთხვევაში ჩამკეტით).

დამატებითი რგოლი
ზედაპირისთვის :

ჭა აღჭურვილია რვა ცალი
ღარისებური წიბოებით ზედაპირის
შემამჭიდროვებელი უჟანგავი
ფოლადის რგოლის ფიქსირებისთვის.
რომელიც შეიძლება დამაგრდეს
იმისთვის, რომ ხუფის აწევა მოხდეს
მიწის ზედაპირამდე.
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მრიცხველის კვანძის
დამაფიქსირებელი რგოლი :

პოლიპროპილენის ცილინდრული
ფორმის კონსტრუქსია გამამაგრებელი
წიბოებით და შემომავალი
მილებისთვის ღრეჩოებით.

Page

დამაგრძელებელი ცილინდრი :
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ხუფი (ყინვაგამძლე-დათბუნებული) მრიცხველის ჭისთვის
დანიის სამეფოს წყლის ინდუსტრიის რეგისტრაციის ნომერი (VVS) Nr. 14 5879.400
განსაზღვრულია :

გამოიყენება ჭებისთვის, რომლის
ყელის შიდა დიამეტრია 395-400 მმ. /
15,55’ - 15,94’

გარე დიამეტრი :

ხუფის გულანის დიამეტრი 381 მმ. /
15’ ხუფის გარე დიამეტრი 501 მმ. /
19,724’

მასალა :

HDPE პოლიეთილენი და PP
პოლიპროპილენის

ფერი :

შავი (UV-სტაბილიზირებადი
ტექნიკური ნახშირბადი)

მექანიკურ-ფიზიკური დატვირთვა :

დატვირთვაზე ტესტი № 280-42880 /
60, დანიის ტექნოლოგიური
ინსტიტუტი ევროპული ნორმის EN 124
Class A15 (1500 კგ) მიხედვით.
ტემპერატურა ლაბორატორიაში 20,7°
C / 66,2° F

ზედაპირი :

მოცურებისადმი წინააღმდეგობა,
გაუხეშებული (წიბოებიანი)
ზედაპირით

დამათბუნებელის მახასიათებელი :

კალფაკი თბონაკადის
შესანარჩუნებლად :

ფორმირებული პოლისტიროლი
თერმული გაანგარიშება
განხორციელებულია დანიის
ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მიერ.
ორი სპეციალური რგოლი ერთ
სხმულში, მანჟეტური
შემამჭიდროვებლით.
ყველა მასალის გადამუშავება
შესაძლებელია გარემოს დაზიანების
გარეშე.

ლოკაცია :

ფოლადის სამაგრი
ელექტროლოკაციური
მოწყობილობისთვის
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ეკოლოგიურად სუფთა :
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დამათბუნებელი (თერმო-იზოლაციის)
მასალა :

ჩვენი ყინვა-საიზოლაციო მასალის სიმკვრივეა : 20 კგ/მ³.
ქვემოთ მოცემულ ფიგურებში ციფრები ვრცელდება მასალაზე რომლის ტემპერატურა
შეესაბამება 0° C-ს.
თერმოიზოლაციის (ყივნაიზოლაციის) საერთო კოეფიციენტი გამოიყურება შემდეგი სახით:
გაიანგარიშება მხოლოდ ხუფის ქვემოთ (უკეთესია ხუფის გათვალისწინება).
თბოგამტარობა: 0,032 ვტ./მ ° C (0,35 ვტ./მ ° C HDPE-სთვის)
K 1 : ხუფი
იზოლირების მოცულობა =

K − ს მოცულობა =

4,44 მ 2 × ℃
W

0,22 × W
მ2 × ℃

შეესაბამება 173 მმ-იან (6,81’) მინერალ ბამბას

K 2 : კონუსი (საშუალო)
იზოლირების მოცულობა =
K − ს მოცულობა =

2,06 მ 2 × ℃
W

0,48 × W
მ2 × ℃

შეესაბამება 80 მმ-იან (3,1496’) მინერალ ბამბას

K 3 : ვერტიკალი (საშუალო)
იზოლირების მოცულობა =
K − ს მოცულობა =

1,43 მ 2 × ℃
W

0,70 × W
მ2 × ℃

შეესაბამება 55 მმ-იან (2,16535’) მინერალ ბამბას

იზოლირების მოცულობა =

1
თბოგამტარიოანობა
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𝑡𝑡 = სისქე

1
იზოლირების მოცულობა
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𝐾𝐾 − მოცულობა =

ტემპერატურული (ატმოსფერული) გრაფიკი
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DANWELL-ის მრიცხველის ყუთი (ჭა) შესაძლებელია დამონტაჟდეს ფეხით სავალ ნაწილზე
და ასევე საავტომობილო პარკირების ტერიტორიაზე EN 124, class: B 125/D 400
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ინსტალირების (აწყობის) სახელმძღვანელო

ლოჯისტიკა და ტრანსპორტირებისთვის დატვირთვის სქემა
სტანდარტულ სატვირთო ავტომობილის კვეთში დატვირთვის სქემა

ევრო პალეტზე სტანდარტული დატვირთვა (4 ცალი)

20’ კონტეინერი _ 108 ცალი
40’ კონტეინერი _ 225 ცალი

Page

8

სატვირთო (ტრაილერი) _ 264 ცალი

