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КОМПЛЕКСНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

ІНТЕГРОВАНІ З’ЄДНУВАЛЬНІ МУФТИ ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ



DELT-ONE - это новый компрессионный фитинг 
производства компании UNIDELTA.

DELT-ONE является результатом инновационного 
процесса и постоянных разработок, 
затрагивающих все структурные подразделения 
предприятия и делающих его динамичной 
компанией, внимательно относящейся к нуждам 
клиентов.

DELT-ONE обеспечивает простоту и быстроту 
установки фитинга, при этом остаётся 
неизменным качество, сертифицированное 
самыми важными Органами как на территории 
страны, так и за рубежом.

DELT-ONE - нова з’єднувальна муфта для 
роботи під тиском UNIDELTA.

DELT-ONE являє собою результат інноваційного 
та безперервного процесу поліпшення, який 
охоплює кожний підрозділ компанії, перетворюючи 
його в динамічну і завжди спрямовану на потреби 
клієнтів реальність.

DELT-ONE гарантує простоту і швидкість 
в процесі установки з’єднувальної муфти 
на обладнання, при незмінному збереженні 
якості, підтвердженої найбільш впливовими 
національними та міжнародними організаціями.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА UNIDELTA

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА UNIDELTA

ТЕХНІЧНІ ДАНІ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ДИАМЕТР: 63, 75, 90 и 110 mm
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ 20°C: PN 16 бар
СПРАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ: UNI 9561, UNI 9562, DIN 8076-3, 
ISO 14236, ISO 7/1, DIN 2929, BS 21
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: соединение трубопроводов, 
выполненных из полиэтилена для работы с жидкостями под 

давлением

ДІАМЕТР: 63, 75, 90 І 110 mm
НОМІНАЛЬНИЙ ТИСК ПРИ 20°C: НТ 16 БАР
ОПОРНІ НОРМИ: UNI 9561, UNI 9562, DIN 8076-3, ISO 14236, 
ISO 7/1, DIN 2929, BS 21
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: з’єднання поліетиленових труб, 
призначених для транспортування рідин під тиском

КОМПОНЕНТЫ КОМПОНЕНТИ
У цьому виробі застосовується інноваційне рішення DELT-
ONE. Чорне кільце, обтискне кільце і металевий наконечник 
являють собою єдиний інтегрований компонент: 3 в 1
ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ З’ЄДНУВАЛЬНОЇ МУФТИ: чорний 
поліпропілен (ПП)
УЩІЛЬНЕННЯ  чорна нітрилова гума (ЧНГ)
ЧОРНЕ КІЛЬЦЕ: чорний поліпропілен (ПП)
ОБТИСКНЕ КІЛЬЦЕ: біла ацетальна смола PDM )
ЗАТИСКНЕ КІЛЬЦЕ: блакитний поліпропілен (ПП)

√ Сокращение времени, необходимого для установки
√ Упрощение операций по сборке даже при неоптимальных 
рабочих условиях
√ Абсолютная уверенность вставления трубы в фитинг до 
упора, так как полностью видна операция ввода
√ Безупречная гидравлическая герметичность, так 
как конструкция основана на использовании сжатого 
уплотнительного кольца, надежно зажатого в своем положении
√ Безупречная механическая герметичность, так как особая 
форма и толчковая механическая система внутренних 
колец обеспечивает превосходный захват с трубой в любых 
условиях
√ В особых случаях, например, при использовании сильно 
овализированной трубы, DELT-ONE обеспечивает точную 
установку

√ Новый дизайн фитинга

√ Скорочення часу, необхідного для встановлення
√ Простота встановлення, в тому числі у важких умовах 
роботи
√ Абсолютна впевненість у досягненні упирання труби 
в з’єднувальній муфті, через те, що добре видно процес 
вставляння
√ Бездоганна гідравлічна міцність через використання 
О-подібного кільця, гарантовано напруженого в місці його 
перебування.
√ Бездоганна механічна міцність, тому що особливий дизайн 
і механічна система тиску внутрішніх кілець дозволяють 
отримати оптимальне прилягання до труби за будь яких умов
√ Навіть у таких випадках як труба, що має занадто овальну 
форму, DELT-ONE можна встановлювати так само, як і у 
випадку звичайної труби

√ Загальна зміна дизайну з’єднувальної муфти

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕВАГИ

1) Одягніть інтегрований компонент на трубку, а потім 
одягніть О-подібне кільце
2) Вставте трубу в головний компонент з’єднання до упору
3) Затягніть компоненти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1) Вставить комплексный компонент на трубу, после чего 

установить уплотнительное кольцо

2) Вставить до упора трубу в корпус фитинга

3) Затянуть компоненты

Именно здесь сфокусированы инновационные технологии 
DELT-ONE. Чёрное кольцо, обжимное кольцо и стопорное 
кольцо являются единым комплексным компонентом: 3 в 1
КОРПУС ФИТИНГА: чёрный полипропилен (ПП)
УПЛОТНИТЕЛЬ: чёрная нитриловая резина (БНК)
ЧЁРНОЕ КОЛЬЦО: чёрный полипропилен (ПП)
ОБЖИМНОЕ КОЛЬЦО: белая ацетальная смола (PDM)
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО: голубой полипропилен (ПП)

СБОРКА МОНТАЖ


