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Tehnični stavbni sistemi
www.uga.eu

Kabelske in cevne napeljave UGA
Naj se zgodi karkoli – naši izdelki tesnijo!

24-urna
dobava
na željo

Zajamčena
kvaliteta
za vse proizvode

Klicni center  
za stranke Tel. 
+386 (0)2 573 52 10

z veseljem vam  
bomo pomagali

Distribucijska 
mreža
po vsem svetu
za vas, na mestu

SYSTEM-TECHNIKCevno in kabelsko tesnjenje



Sistemi za zaščito kablov podjetja UGA
zanesljivo ščitijo vse vrste kablov.

Prednosti:

• neprepustnost za vodo in pline
•  zaščita pred vlago in mehanskimi vplivi
• različne priključne komponente
• zaščita kablov pri gradbenih in zemeljskih delih
•  izvedba povezav med zgradbami in jaški
• sistem je kompatibilen z vsemi običajnimi cevmi  
 za zaščito kablov
• KSS cev se lahko po potrebi tudi zabetonira

Sistem za zaščito kablov KSS

Zaščita z izdelki UGA –
kabelske in cevne napeljave, nepropustne za vodo

Kabelske in cevne napeljave podjetja UGA se uporabljajo po vsem svetu na 
področju pridobivanja in distribucije električne energije ter pri največjih gradbenih 
projektih.

Proizvodi podjetja UGA se uporabljajo po vsem svetu 
pri največjih projektih v gradbenem in energetskem sektorju

•   UGA je vaš specialist za plinsko in vodno neprepustne kabelske in cevne napeljave

•   storitvena mreža po vsem svetu – podpora od faze načrtovanja do  
tehničnega prevzema

•   hitra in enostavna vgradnja sistemov

•   24-urna dobava standardnih sistemov, na željo

•  hitre individualne rešitve po meri

Zaščita s kabelskimi in cevnimi napeljavami podjetja UGA

Podjetje UGA je eden izmed vodilnih proizvajalcev kabelskih in cevnih 
napeljav, s sedežem v mestu Herbrechtingen v Nemčiji. Z našo široko  
distribucijsko mrežo smo prisotni po vsem svetu, strankam pa smo vedno  
na voljo z nasveti.

O podjetju UGA

SYSTEM-TECHNIKCevno in kabelsko tesnjenje



Prednosti:

• neprepusten za pline in vodo pod pritiskom
• kovinski deli so iz A2-legiranega jekla, gumijasti tesnilni
 elementi pa so iz visokokakovostne EPDM gume
• cenovno ugodne standardne velikosti
• hitra in enostavna montaža
• možna je naknadna montaža

Obročno tesnilo RRD
Obročno tesnilo RRD-WR za valovite cevi
Obročno tesnilo RDZ (večdimenzijsko tesnilo)

Posebne prednosti patentiranega obročnega  
tesnila RRD-WR za valovite cevi:

• vgrajen podporni obroč za zaščito valovite cevi
• fiksiranje valovite cevi v vrtini stene
• v deljeni izvedbi, pripravljeni za takojšnjo montažo

Naši glavni izdelki
pregled

Najenostavnejši način za
tesnjenje kablov in cevi!
Tesnilni komplet je takoj po  
izvedenem betoniranju  
nepropusten za plin in vodo in 
omogoča še več fleksibilnosti.  
Na tesnilni komplet lahko
enostavno in varno priključite
tako sistemski pokrov z nastavki, 
ali sistemski vstavek, kakor tudi 
sistem za zaščito kablov.

Prednosti BKD sistema:

• takoj po izvedenem betoniranju nepropusten za  
 pline in vodo pod pritiskom
• hitra in enostavna montaža
• variabilna paketna sestava
• številne različice in možnosti za priključitev
• sistemski pokrov s toplotnim krčenjem, hladnim  
 krčenjem ali z manšetnim tesnjenjem
• sistemska vstavka BKD 150-WA/(Z)x(D) in  
 BKD 150-ZS/(Z)x(D) za zatesnitev že položenih kablov
• na voljo v posebni izvedbi za dvojne stene
• protipožarna zaščita S90 po standardu  
 DIN 4102-9 - kot dodatna opcija

Gumijasta tesnila se uporabljajo za hitro in zanesljivo tesnjenje
kablov in cevi. Tesnila se lahko uporabljajo za vrtine stene, za
vgradne cevi in za bajonetne kabelske sisteme (BKD sistemi).

GPD gumijasta tesnila in FU vgradne cevi za preboje

Prednosti:

• neprepusten za pline in vodo pod pritiskom
•  kovinski deli so iz A2-legiranega jekla (po želji tudi iz A4-legiranega 

jekla), gumijasti tesnilni elementi pa so iz visokokakovostne EPDM gume
• hitra in enostavna montaža
• narejen po meri za vaš namen uporabe
• možna je naknadna montaža
• na voljo je tudi veliko različic z večdimenzijskimi tesnili (ZS)
• možno je kotno odstopanje cevi do 8°
• absorpcija aksialnega pomika

www.uga.eu

Vgradni tesnilni sistem BKD 150 in BKD 90  
za bajonetne kabelske sisteme

Klicni center  
za stranke
Tel. +386 (0)2 573 52 10

z veseljem vam bomo pomagali



JANSIK, inženiring, gradbeništvo d.o.o.
Ulica Prekmurske čete 74
9232 Črenšovci, Slovenija
Tel. +386 (0)2 573 52 10, Faks +386 (0)2 573 52 11
info@jansik.si
www.jansik.si S
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Ker se zahteve na gradbiščih venomer spreminjajo, so velikokrat
potrebne pragmatične rešitve za hitro in zanesljivo tesnjenje kablov
in cevi, za zaščito pred plini in vodo pod pritiskom. V primerih, ko standardne
rešitve ne zadostujejo več, lahko UGA v večini primerov zagotovi ustrezne  
posebne konstrukcijske elemente.

Prednosti:

• vzdržljiva, zanesljiva zatesnitev pri zapletenih montažnih situacijah
• prilagojene rešitve za sanacijska dela
• vsestranska podpora – od izvedbe meritev do montažnih del
• hitri dobavni roki posebnih konstrukcijskih elementov

Posebni konstrukcijski elementi

S skeniranjem te  
QR-kode, lahko shranite 
naše kontaktne podatke na 
vašem pametnem telefonu.

Zanesljiva vsestranska zaščita  
pred zunanjimi okoljskimi vplivi

   Drugi sistemi UGA

Naš širok izbor izdelkov sestavljajo med drugim tudi izdelki za
strešne konstrukcije in preboje, vodila za optične kable (steklena vlakna)  
in izdelki za protipožarno zaščito.

Če želite več informacij o teh sistemih, vam priporočamo,
da se obrnete na vašega lokalnega prodajnega zastopnika in
obiščete našo spletno stran www.uga.eu. 

Posebni konstrukcijski elementi
in drugi sistemi UGA
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Klicni center  
za stranke
Tel. +386 (0)2 573 52 10

z veseljem vam bomo pomagali


