
Bir süredir, Avrupanın en büyük endüstriyel grup-
larından biri olan Aalberts NV’ye bağlı olarak Nor-
veç’de üretim yapan ISIFLO SPRINT şirketiyle kar-
şılıklı ziyaretlerde bulunarak görüşmeler yan DMS 
AŞ Norveçli şirketin PE gaz borularının mükemmel 
birleştirilmesi için geliştirdiği kompozit gövdeli me-
kanik itmeli(push-fi t)fi tingsleri Türkiyeye getirmeye 
hazırlanıyor. ISIFLO SPRINT ile mümessillik anlaş-

masını imzalayan DMS A.Ş. 10 bara kadar 
olan PE Gaz borularının birleştirilmesinde 
alet edevat gerektirmeyen darbelere da-
yanıklı kompozit gövdeli uygulaması son 
derece hızlı ve kolay push-fi t mekanik PE 
Boru birleştirme sistemlerinin tesisatçıla-
rın halihazırda kullanmakta olduğu elektro 
füzyonun yerini alacağını düşünüyor. 

ISIFLO SPRINT MEKANİK PUSH-FIT FITTINGSLERİ TÜRKİYE’YE GETİRİYOR

DMS AŞ’DEN PE GAZ BORULARIN
BİRLEŞTİRİLMESİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇÖZÜM
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Uzun kolu sayesinde operatörün 
emniyetli bir şekilde kazılan çu-
kurun üstünde çalışmasını sağlar. 
Çapı en az 45,72 cm olan her çu-
kurda tamir yapılabilir.

Strong Pipe Repair Kits Tamiri 
veya güçlendirmesi yapılacak olan 
boru için gerekli bütün malzeme-
ler bu kit içerisinde kullanıma hazır 
olarak bulunur.

KANE3500 dijital manometreler 
elektronik manometrelerde sıklıkla 
karşılaşılan bir durum olan ısı de-
ğişikliklerinde değerlerin sapması 
sorununu çözdü. •Devamı 2. Sayfada
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HASARSIZ VE 
GÜVENLİ BORU BOĞMA

STRONG PIPE REPAIR KITS
BORU TAMİR KİTLERİ

KANE3500
DİJİTAL MANOMETRE
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C.Scope MXL & MXT yüksek 
performanslı ve çok hassas boru 
ve kablo tespit etme cihazı ile 
toprak altı boru ve kabloları 
kolayca, çok çabuk ve doğru bir 
şekilde tespit olanağı sağlar.

5 VERSİYONU MEVCUTTUR
KANE3500-1  ± 1 psi / 80 mbar 
KANE3500-2  ± 2 psi / 160 mbar 
KANE3500-5  ± 5 psi / 400 mbar
KANE3500-15  ± 15 psi / 1040 mbar 
KANE3500-30  ± 30 psi / 2070 mbar

ULTRA-TRAC APL cihazı kullanımı son derece kolay ve 
doğruluk derecesi son derece yüksek bir boru tespit 

cihazıdır.Akustik frekansının boru hattına denk gelmesiyle 
ortaya çıkan akustik empedansın farklılaşmasının tespiti 

esasına göre işlev görür ve ekranında tespit edilen borular 
cihaz üzerinde entegre tablet PC ekranına yansır.

Yer 
altındaki

her türden
boruyu
bulur

• KANE3500-1’de Çöz.:0.1 pasc / 0.001 mbar
• Sıcaklık farklılıklarında sağladığı dengeleme ile   
   ölçümlerdeki doğruluğu mükemmeldir
• Çözünülürlülüğü en düşüğe veya yükseğe 
   ayarlanabilir.
• Basınç birimleri: mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, mmH2O, 
   inH2O and PSI
• Veriyi bekletir veya kaydeder.
• Kullanıcı bilgileri ve tarih zaman bilgileri 
   kaydedilebilir.
• Otomatik Sızdırmazlık Testi KANE3500-1  and  
   KANE3500-2

BORU VE KABLO
BULUCULARIMIZLA
KAZILARDA HASARA SON

DİFFERENTİAL
PRESSURE METER

KANE3500

ULTRA-TRAC® APL
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VARSA

MOBİL VANALAR

TRANS İÇİ VE DIŞI BORU 
BOĞMALAR İÇİN

MÜKEMMEL ÇÖZÜM

Strong Mastic vana, fl anş vb. gibi karmaşık şekiller üzerinde 
düzenli bir yüzey oluşturmak ve boru yüzeyindeki çatlakları 
ve boşlukları doldurmak, 50mm kalınlık sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Sadece yerine oturtulur ve gerekli profile 

elle pürüzsüz hale getirilir. Bileşiğin kullanılması, bağlantı 
elemanlarını yalıtır ve korozyon oluşumunu önleyen 

yoğuşma oluşumunu engeller.

Sonsuz dişli sistemi ile çalışan çapları 55mm-160mm 
arasındaki PE boruların boğma işleminde kullanılan bir 
alettir. Sonsuz dişli sayesinde büyük çaplı borularda 
istenen yüksek sıkıştırma gücü elde edilir. Hidrolik 
boğma aletlerine daha düşük maliyetle alternatif 
olabiliyor. Sıkıştırma kolonları uçaklarda kullanılan hafif 
ve dayanıklı aluminyum malzemeden yapılmıştır. Alt 
sıkıştırma kolonunun hareketli olması dar alanlarda da 
işlemin kolayca yapılabilmesini sağlar.

Bu ürün korozyona karşı koruyan 
kondensasyon oluşumunu 

engelleyen bağlantı elemanlarını 
izole etmek için tasarlanmıştır. 

Bu hafif malzeme, valfl er, 
rakorlar, fl anşlar vb. Gibi garip 

nesneler etrafında kalıplamak için 
mükemmeldir. Ayrıca, servis girişleri 

için yalıtımlı borular ve kanalları 
arasındaki boşluğu kapatmak için 
de kullanılabilir.  Çelik boruların 

dış ortamda bulunan oksijen, su ve 
nem gibi korozyon artırıcı faktörleri 
engellenmesi için boru koruyucular 

ile önlemler alınabilir.

ACİL PE BORU 
BOĞUCULARIYLA 

GAZI KES

KOROZYONA GEÇİT YOK




