Plasson-oplossingen
voor grote diameters
Innovatief ontwerp I Eenvoudige installatie I De kwaliteit en betrouwbaarheid van Plasson

Plasson PE Fittingen voor grote diameters
Sinds de introductie van polyethyleen (PE) in de jaren ’50 van de vorige eeuw wordt PE veelvuldig
gebruikt voor leidingsystemen. De vele voordelen van PE vergeleken met ander materiaal, zoals
flexibiliteit, corrosie en de mogelijkheid tot volledig gelaste leidingsystemen, hebben ertoe geleid dat PE
in steeds grotere diameters wordt toegepast.

Om ervoor te zorgen dat de eindgebruikers en installateurs van deze systemen over de juiste
componenten en het juiste gereedschap beschikken, heeft Plasson een nieuwe reeks fittingen,
zadels en gereedschappen ontwikkeld. Deze nieuwe reeks bestaat uit slim ontworpen producten en
gereedschappen voor een vereenvoudigd installatieproces en houdt de reputatie van Plasson in stand
als fabrikant van producten die zelfs beter zijn dan de prestatievereisten van de strengste internationale
standaarden.
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Plasson fittingen voor grote diameters
Onze nieuwe Fittingen voor grote diameters bevatten vele nieuwe en innovatieve ontwerpfuncties waarmee
de lasprocedure wordt vereenvoudigd. Dankzij deze ontwerpfuncties kunnen de fittingen worden gelast
met Plasson-technologie. Vanwege het grote werkbereik (-10° tot +45°C) zijn er geen tijdverslindende
voorverhittingscycli meer nodig.
Banden
• Voorkomen uitzetting tijdens het lassen
• Laten de fitting krimpen tijdens het afkoelen
zodat er minder druk op de las staat tijdens het
afkoelen
• Kunnen na het lassen worden verwijderd
omdat ze geen structureel element
zijn van de uiteindelijke las

Productvorm
• Extra materiaal in zones met maximale
belasting
• Aangepast dikteprofiel in laszones voor
een betere las
• Lange insteekdiepte voor langere lasen koudezones voor een betere las

Dubbele laszones
Kunnen gelijktijdig of na elkaar
worden gelast

Lasindicator
• Bevind zich in het midden van de
bandaansluiting
• Conisch ontwerp om uitvloeiing te
voorkomen
Wikkeling geïntegreerd in de
fitting
• Voorkomen beschadiging tijdens de
installatie
• Zorgen voor een gelijkmatige
warmteverspreiding tijdens het lassen

SDR Reeks

Classificatie

Reeks

11 - 17

PN16, SDR11

DN450 – DN710

17 - 33

PN10, SDR17

DN450 – DN800
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Plasson-zadels voor grote diameters
De Plasson-zadels zijn speciaal ontworpen voor het verbinden van grote PE-buizen en zijn ook geschikt voor
buizen die tijdens het transport of de opslag zijn vervormd of ovaal zijn geworden.
De lasser kan het zadel dankzij het eenvoudige en robuuste ontwerp met banden en duidelijke lasindicatoren
correct installeren.
Deze zadels zijn bovendien de enige zadels die een eenvoudige methode bieden voor het testen van de druk.
Zo kunnen dure en tijdverspillende fouten door verkeerd gelaste zadels worden voorkomen.

Snelle en eenvoudige installatie
Gebruik van een innovatief en
gebruiksvriendelijk klemsysteem:
• Ontworpen voor een optimaal contact in
de laszone, zelfs bij ovale of vervormde
buizen
• Lichtgewicht
• Geen extra gereedschap nodig

Universeel
• Er zijn twee verschillende zadels
voor het volledige bereik van
buisdiameters van 280 tot 710 mm,
SDR 11 t/m 17
• Leverbare aansluitingen; DN 90, 110,
125,160 en 3” binnendraad

Lasintegriteitstest
• Het zadel is voorzien van een speciale
uitlaat voor een druktest, alvorens
de buis wordt doorboord.

Indicator voor het juiste
aanhaalkoppel
• Indicator met een meter ingebouwd in
het bandmechanisme

Indicatiestempel voor gebruik
van de juiste klem
• Geïntegreerd – laat in het zadel een
markering achter die aangeeft of het
juiste klemformaat is gebruikt met de
juiste spanning

Uitlaatontwerp voor grote diameters
• Maximale doorstroom
• De aansluiting is geschikt voor grote diameters
SDR11 – 90, 110, 125 en 160 mm
Grote laszone
• De laszone loopt tot de interne boring van de
uitlaat. Door dit ontwerp zijn de hydraulische
krachten op de fitting kleiner wanneer het systeem
onder druk wordt gezet
• Zorgt ervoor dat de hoogste druk in de fitting op
het sterkste deel van de elektrolasverbinding komt.
• Draagt bij aan de sterkte en duurzaamheid onder
zware installatie- en gebruiksomstandigheden

Geïntegreerde Wikkeling
• Door de geïntegreerde wikkeling is er geen
risico op fysieke schade
• De wikkelink is beschermd tegen corrosie
tijdens opslag.
• Directe warmteoverdracht door de wikkeling
op de PE buis waardoor een snellere en
betere vulling plaatsvindt
• Weerstandsdraad met een hoge zuiverheid
en een positieve temperatuurcoëfficiënt
• Eenmalige lasuitvoering bij een
omgevingstemperatuur van -10°C tot +45°C.
Geen temperatuurcompensatie nodig
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Gereedschap
Schrapers voor de bewerking van buisoppervlaktes
Artikelnummer: 4_4200_009
Rotatieschraper – 250 tot 800 mm
Voor het verwijderen van de
Oxydehuid van buizen en
spie-fittingen

Elektrische schraper voor
zadels

Artikelnummer: 4_4300_022
Buisklem 250-630 mm (800 mm)
met trekklem en vaste klem
• Ter voorkoming dat buizen uit
de fitting schieten en voor het
trekken van buizen in de fitting
• Voor grotere afmetingen wordt
aangeraden twee of meer
buisklemmen te combineren

Artikelnummer: 4_4301_003
Trekklem voor PE fittingen

Hydraulisch gereedschap voor
opnieuw ronden

Mechanisch gereedschap voor
opnieuw ronden

Buisklemmen

Speciale lastrafo
Ontwikkeld voor hoge spanningen met lange lastijden vereist voor grote PE fittingen
Artikelnummer: 3x0218V112
PolyControl Plus – V2.0
Lastrafo met streepjescodesysteem
• HF-omvormer met actieve
koeling
• Streepjescode, Fusamatic,
handmatige invoer
• Uitvoer: 8-48VF – 90 amp.
(max: 105 amp)
• Systeem voor gegevensregistratie
en tracering (ISO 12176-3/4)
• USB-interface
• Gewicht: 15,5 kg
• Ingangsvoltage: 230 V-50 Hz
(185 V-300 V/40-70 Hz)

Gatzagen t.b.v. de grote zadels
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Ontwerp en specificaties
De elektrolasfittingen van Plasson zijn ontworpen voor optimale prestaties met FEA-software (Final Elements
Analysis).
Het ontwerp van de fittingen voldoet aan de prestatievereisten van de verschillende standaarden voor PE
100-systemen en hebben een geschatte levensduur van meer dan 100 jaar.
De fittingen zijn getest en goedgekeurd volgens de onderstaande standaarden:
ISO 8085
ISO 4427, deel 3
ISO 4437
EN 1555, deel 3
EN 12201, deel 3
AS/NZS 4129:2008
DVGW GW 335-B2
Voor elk fittingontwerp en elke diameter worden de volgende prestatietests uitgevoerd onder extreme
testomstandigheden:
Kenmerken

Testmethode

Testparameters

Hydrostatische sterkte – vervormbaar
(kortdurende fouttoestand)

ISO 1167

Geïnduceerde druk: 12 Mpa
Duur: 100 uur
Temperatuur: 80º C

Hydrostatische sterkte – vervormbaar
(kortdurende fouttoestand)

ISO 1167

Geïnduceerde druk: 5 Mpa
Duur: 1000 uur
Temperatuur: 80º C

Hydrostatische sterkte – breekbaar
(langdurende fouttoestand)

ISO 1167

Geïnduceerde druk: 5,4 Mpa
Duur: 165 uur
Temperatuur: 80º C

De-cohesieve weerstand

ISO 13954

Percentage breekbaarheid decohesie <33,3%

1.259e+02
3.000e+01
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Maatvoeringen

Fittingen - PN 16, artikelnummer 490104
Formaten: 450, 500, 560, 630, 710 mm

Fittingen - PN 10, artikelnummer 460104
Formaten: 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm

Zadels - PN 16, artikelnummer 495804
Formaten: hoofdbuis: PE buis 280-400, 450-710 met Spie aansluitingen:
90, 110, 125 en 160 mm

Zadels - PN 16, artikelnummer 493804
Formaten: hoofdbuis: PE buis 280-400, 450-710 met 3” Bsp messing
binnendraad
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