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Domenii de utilizare
Temperatură de 
operare

Presiunea maximă de 
exploatare

Ţevi Fitinguri Inele de etanşare Garnituri plate pentru îmbinări filetate Garnituri de flanşă

Oţel CrNiMo 1.4401 / 316 Oţel CrNi 1.4301 / 304 Oţel CrNiMo 1.4401 / 316 CIIR negru FKM albastru HNBR galben EPDM negru FPM verde Centellen® HD WS 3822 Centellen® HD WS 3822

Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 

0–3)
0–100 °C

25/16/12 bar

2500/1600/1200 kPa
ü3) ü3) ü ü5) ü5) ü

Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0–X) 0–100 °C
25/16/12 bar

2500/1600/1200 kPa
ü3) ü3) ü ü5) ü5) ü

Pentru presiune negativă 1) 0–100 °C Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa ü 4) ü ü ü

Pentru gaze inerte (de ex. azot) 0–100 °C
25/16/12 bar

2500/1600/1200 kPa
ü3) ü3) ü ü ü ü

Pentru gaze industriale (de ex. acetilenă, gaze de 

protecţie pentru sudură)
La cerere La cerere 4) 4) 4) 4)

Pentru gaz metan -20 – +70 °C MOP 5 / GT 5 2) ü ü ü ü ü
Pentru gaze lichefiate -20 – +70 °C MOP 5 / GT 5 2) ü ü ü ü ü
Pentru biogaze La cerere La cerere 4) 4) 4) 4) 4)

ü Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condiţiile suplimentare definite conform notelor de subsol
1) Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit: 
Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.
Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar 
2) GT 0.1, când există un filet > 2" 
3) 25 bar / 2500 kPa for d12–54 mm (d35–54mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa für d88.9–108 mm 
4) Following Geberit approval 
5) Clasă de puritate a uleiului conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii referitoare la umiditate şi particule, vezi Informaţiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalaţii de aer comprimat"

• Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot 
diferi de datele specificate


