Terrendis voorgeïsoleerde leidingsystemen
Eenvoudig te installeren

Kostenefficiënt

Energiebesparend

De perfecte oplossing voor uw energiedistriebutiesysteem
Geschikt voor installatie onder de meest moeilijke
werfomstandigheden, de lichtgewicht en onderhoudsvrije Terrendis voorgeïsoleerde leidingen zijn
verkrijgbaar op rollen van 100 m.

Terrendis isoleert een volledig gamma aan
hoogwaardige PE-Xa mediumbuizen van 25 mm tot
125 mm in een breed assortiment van dubbelwandig
geribde buitenmantels van 75 mm tot 225 mm.

Dankzij de ongeëvenaarde flexibiliteit van onze
voorgeïsoleerde leidingsystemen wordt het gebruik
van koppelingen sterk verminderd. Hierdoor wordt het
risico op mogelijke ondergrondse lekkages praktisch
uitgesloten en wordt er sterk bespaard op tijd en
installatiekost.

Al onze buizen, koppelingen en toebehoren zijn direct
uit voorraad beschikbaar en kunnen rechtstreeks op
de werf geleverd worden.

Voor flexibele, duurzame ondergrondse leidingsystemen
in commerciële en in residentiële gebouwen
Toepasbaar in diverse warmte, koude, sanitair of drinkwater netwerken

gastenverblijven, bungalows, woonwijken

geothermie, lucht - water warmtepompen

Leidingsysteem
Vernette PE-Xa mediumbuizen (PN6
of PN10 - 95°C) van superieure
kwaliteit
• Single, Double en Quadruple
combinaties mogelijk
• Kleurgecodeerde heen en terug
leidingen
• Hoge slijtvastheid en uitstekende
chemische weerstand
• Lage wrijvingscoëfficient

Meerlagig microcellulair vernet PE-X
schuim isolatie
• Uitstekende thermisch isolerende
eigenschappen (λ10°C - 0,036 W/
mK)
• Niet verouderende, constante
isolatie prestaties
• Permanent elastisch vormgeheugen
• Waterafstotende gesloten
celstructuur

De hoogwaardige,
dubbelwandig geribde
buitenmantel, combineert
een maximale flexibiliteit met
een uitstekende bescherming tegen
mechanische invloeden

Productassortiment
Unieke combinaties mogelijk van
mediumbuizen met verschillende
isolatiediktes.
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PE-Xa mediumbuizen van 25 tot en
met 125 mm in dubbelwandige buitenmantels van 75 tot en met 225 mm.

Verwarming

(PE-Xa / SDR 7.4 / PN 10 / 95°C)
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Ontworpen volgens de Europese
standard EN 15632 - 1 & 3.
ISO 9001 gecertificieerd fabrikant van
voorgeïsoleerde leidingsystemen.
Alle buistypes en afmetingen
verkrijgbaar in 100 m lengtes.

Koud (drinkbaar) water
en koelwater
(HDPE / SDR 11 / PN 16 / 25 °C)

Met vorstprotectie

Toebehoren
Breed assortiment
voorgeïsoleerde leidingen
aangevuld met een uitgebreid
assortiment aan koppelingen
en toebehoren

flatgebouwen, woningen

scholen, universiteiten, instellingen

Voordelen van de Terrendis
flexibele voorgeïsoleerde
leidingsystemen
Beste flexibiliteit
Eenvoudige installatie

Er bestaan hoofdzakelijk twee types voorgeïsoleerde leidingsystemen :
gebonden polyurethaan hardschuim systemen (PUR) en niet-gebonden
lappenschuim systemen PE-X.

Gebonden PUR
hardschuim
systeem

Bij gebonden systemen zijn de mediumbuizen, isolatie en de buitenmantel volledig
samen gelijmd door het PUR hardschuim. Dit resulteert in een star leidingsysteem.

Terrendis
Niet-gebonden
PE-X schuim

Bij niet-gebonden systemen zoals Terrendis, bestaat de isolatie uit verschillende
lappen vernet microcellulair PE-X schuim met gesloten celstructuur, gewikkeld
rond de mediumbuizen.
De verschillende isolatielagen in een niet-gebonden leidingsysteem kunnen
onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van de mediumbuis bewegen.
Het gladde binnenoppervlak van de buitenmantel elimineert ook de wrijving met
de buitenste isolatielaag.
Deze kenmerken resulteren in een aanzienlijk verbeterde flexibiliteit van de
voorgeïsoleerde buis, waardoor deze veel makkelijker te installeren is.
Het monteren van koppelingen bij een niet-gebonden systeem is zeer gemakkelijk,
dit in tegenstelling tot de gebonden PUR leidingsystemen waar veel meer tijd en
handigheid van de installateur vereist wordt om de buitenmantel te strippen en
de klevende PUR isolatie van de PE-X buis te verwijderen, zonder deze laatste te
beschadigen.

vloerverwarmingssystemen

warmtekrachtkoppeling, biomassa, biogas

Meer dan 60% besparing op
arbeids- en installatiekosten
Kostenefficiënt

Terrendis flexibele voorgeïsoleerde leidingsystemen vs. traditionele stalen buizen
• Lichtgewicht en zeer flexibel, waardoor het installatieproces gemakkelijk en snel
verloopt
• Lange rollen die minder ondergrondse koppelingen vergen waardoor het risico op
potentiële lekken sterk wordt gereduceerd
• Geen ervaren lassers, speciaal montagegereedschap noch voorgeïsoleerde stalen
bochten en compensatoren nodig
• Meer dan 60% besparing op arbeids- en installatiekosten
• Geen risico op corrosie van de medium buizen waardoor de levensduur van het
systeem aanzienlijk langer wordt, wat resulteert in een lagere total cost of ownership
 Terrendis
flexibele
voorgeïsoleerde
leidingsystemen

 traditionele
stalen buizen

Constant thermische
isolerende prestaties
Energie besparend

Het verschijnsel dat PUR geïsoleerde leidingsystemen gedeeltelijk hun
oorspronkelijk isolerende werking verliezen door de diffusie van de vluchtige
blaasmiddelen, wordt meestal aangeduid als lambda-veroudering.
Bovendien veroorzaakt het opwikkelen en buigen van de leiding breuken in de
PUR-schuimcellen. Deze breuken hebben dan ook een aanzienlijke invloed op de
thermische prestatie van het systeem.

Thermische geleidbaarheid (λ -waarde)

Dankzij het geheugen in het schuim, zorgt het Terrendis vernette microcellulaire
PE-X schuim voor een constant thermische isolatie alsook voor een verlengde
levensduur zelfs na meermaals buigen.

PUR-Schuim

PEX-Schuim

λ - Verouderingscurve PUR-Schuim

Systeem levensduur

bedrijfsgebouwen, winkelcentra

industriële restwarmte, verbrandingsovens

Kunststoffen

Mensen

Klantgerichte
oplossingen

Duurzaamheid

Terrendis tot uw dienst
Als dochteronderneming van de Franse industriële RYB groep, een toonaangevend fabrikant van
kunststofleidingen, combineert Terrendis de vereiste flexibiliteit, ervaring en know-how om de
markt optimaal te bedienen.
• 50+ jaren ervaring in de extrusie van kunststofbuizen, 10+ jaren know-how in voorgeïsoleerde
leidingsystemen en toepassingen
• Terrendis is een innovatief en technologisch vooruitstrevende partner die u een uniek geolocatie
systeem aanbiedt voor uw voorgeïsoleerde leidingsysteem
• Onze technische dienst staat ter beschikking om u verder te helpen met uw productselectie,
design en optimalisatie van uw netwerk
• Beschikbaarheid van technische experts voor on-site training en ondersteuning tijdens de installatie
• Mogelijkheid om specifiek aangepaste voorgeïsoleerde leidingen te produceren
• Duurzame productiemethode, producten en oplossingen
Met een scherpe focus spelen wij sneller en gemakkelijker in op de specifieke noden van onze klanten

residentiële koudenetten

zwembaden, pretparken, vakantieparken

Eliot® geolocatie

Terrendis + ELIOT,
slimme voorgeïsoleerde leidingen!

• Zeer nauwkeurige georeferentie tot 2,5 m diep
• Ongevoelig voor type en conditie van de ondergrond
• Maakt onmiddellijk dichten van de gegraven sleuf mogelijk
• Overdracht van de GPS-coördinaten en op de tag opgeslagen informatie
naar een Geografisch Informatie Systeem
• Verbeterde traceerbaarheid en netwerkcontrole
• Geavanceerd beheer van uw netwerkinfrastructuur
Terrendis biedt de unieke mogelijkheid aan, om Eliot, een gepatenteerd, op RFID
gebaseerd systeem voor detectie, 3D locatie en identificatie van ondergrondse
leidingen te integreren in uw oplossing met voorgeïsoleerde leidingsystemen

afvalwater, rioolwater

Eliot
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