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UNIKÁTNÍ, EXKLUZIVNÍ A PATENTOVANÝ
UNIQUE, EXCLUSIVE AND PATENTED

XL lisovací systém
XL flanging system
Nový lisovací systém Eurotis až do DN50
The new Eurotis flanging system up to DN50
Eurotis, lídr v lisovacích systémech pro sanitární instalace,
topení a plyn, rozšířil možnosti vytváření pertlů na trubkách
DN10 až DN25 také o velké rozměry trubek DN32, DN40 a
DN50.

Eurotis, a leader in flanging systems for plumbing and heating systems, offers ideal solutions for all system needs, from
DN10 to DN25 fittings and gaskets to the new patented line
of “XL” products.

Vyvinuli nový lisovací patentovaný systém, nazvaný XL systém, jehož součástí jsou fitinky a plochá těsnění, které
používáme běžně pro menší dimenze trubek. Od dnešního
dne je v prodeji tento nově vyvinutý lisovací systém pro
trubky DN32, DN40 a DN50.

As of today, in fact, it is possible to develop flanging for diameters of DN32, DN40 and DN50, thus allowing an entire
system to be developed with PLT-CSST tubing and flange connections.

Charakteristika lisovacího systému
Characteristics of flanging system
Mechanické a hydraulické utěsnění
Větší tloušťka stěny trubek Eurotis (0,35mm pro DN32
- DN40 a 0,40mm pro DN50) zaručuje vysokou mechanickou odolnost vytvořeného pertlu.
Těsnost pro vodní systémy je zajištěna plochým těsněním Klingersil, pro plynové instalace z NBR pryže
černé barvy. V maticích všech velikostí je speciální sedlo
pro fixaci pozice pertlu v matici.

Mechanical and hydraulic seal
The mechanical tube/fitting seal is created by the high resistance of the flange on the Eurotis CSST tube, due to the minimum thickness of 0.35mm and to the compression of the
last two corrugations. The water seal is guaranteed by different types of flat gaskets: Klingersil and EPDM for water and
NBR for gas. Moreover, the system nuts are built with a special
seat, which enhances their hold.

Plnoprůtočný systém

XL lisovací systém je plnoprůtočný s garancí kvality a spolehlivosti

Total passage system

The XL flanging system is a total passage system to guarantee quality and high performance.
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Snadno ohebné i pro větší průměry
Trubky Eurotis je možné snadno ohýbat rukama, bez potřeby jakýchkoli ohýbaček, bez nutnosti používání fitinků, dokonce
lze snadno ohýbat i trubky DN32, DN40 a DN50.

Pliable also in large diameters

With the Eurotis pliable tube, it is possible to create curves without using 90° fittings and tube-bending tools, even on large
diameters such as DN32, DN40, DN50.

Praktické a rychlé redukování průměru
díky patentovaným adaptérům
S novými patentovanými adaptéry Eurotis je možné
redukovat průměr fitinků, šetřit čas a cenu instalace.
Adaptéry jsou dostupné pro všechny velikosti DN32,
DN40 a DN50 a mohou být použity u všech typů Eurotis
XL fitinků.

Practical and fast reductions thanks to
new patented adapters
With the new Eurotis patented adapters, it is possible to reduce the diameter of fittings, saving time and installation costs. The adapters are available in all diameters DN32, DN40
e DN50 and can be applied to any type of Eurotis XL flange
fitting.

XL AdaptorPRESS – poloautomatický
lisovací nástroj pro větší rozměry
(DN32 – DN50)

XL Adaptor

Lisování pertlů ohebných trubek Eurotis umožní instalatérům lisovací nástroj XL AdaptorPRESS. Výrobce Eurotis
patentoval jako první poloautomatický lisovací adaptér
pro lisování pertlů velkých trubek. Tento adaptér je
vložen do radiálního lisu standartní velikosti (ne MINI,
AKU).

XL AdaptorPRESS: semi-automatic
flanging tool for large diameters
To flange the CSST tubes, Eurotis provides the installer with
XL AdaptorPRESS. Eurotis patented, it is the first and only
semi-automatic flanging tool for large diameters compatible
with main standard press machines (non-mini).
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