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RAUPİANO PLUS İLƏ SƏSSİZ  ÇİRKAB SU SİSTEMİ

SƏSSİZLİK
HƏYAT KEYFİYYƏTİNİN BİR HİSSƏSİDİR



KEYFİYYƏT VƏ SƏSSİZLİK

Həyat komfortunu planlaşdırmaq RAUPIANO Plus narahatedici çirkab suyun
yaratdığı səs-küyə son qoyur.

 

RAUPIANO PLUS SƏSSİZ ÇİRKAB SU SİSTEMİ SAYƏSİNDƏ...

Səs-küy ev mühitində heç vaxt istənilməyən narahat edici bir hadisədir.  Gecənin bir vaxtı 
bir sifonun çıxardığı su səsi yuxunuzun ən dərin yerində sizi narahat edəcək və bu da təbii 
olaraq gündəlik həyatınıza əks olunacaqdır. Halbuki, günün təşviş və stressindən 
uzaqlaşmaq üçün evinizdə daima səssizlik və rahatlılq hökm sürməlidir.

Səs-küyün qarşısını almadakı çatışmazlıqlar 
əksər hallarda sonradan aradan qaldırılmır. 
RAUPIANO  Plus səssiz çirkab su sistemi  
üstünlükləri ilə gələcəyə dair ən ideal həll 
yoludur.

RAUPIANO  Plus səssiz çirkab su sisteminin 
çəkilməsi ilə  eşidilən səs səviyyəsi standart  
çirkab su borularına görə olduqca azalacaq 
və eşidilməyəcək bir səviyyəyə düşəcəkdir.

Bir ömür boyu.....
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20 dB (A): VDI 4100 Əsasnaməsinin maksimum tələbləri  (qoşa və sıra evlərdəki mənzillər)

30 dB(A): DIN 4109

Debi

RAUPIANO  Plusun işləmə prinsipi

Çirkab su sistemlərində səsin ötürülməsi RAUPIANO Plus Səs izolyasiyası

RAUPIANO Plus-un Səs izolyasiya göstəriciləri 

4 l/s-lik iki ədəd 6 l-lik sifonun eyni anda çəkilməsinə ekvivalentdir.

Çirkab  su sistemlərdində səs-küy, hava səsi və  kütlə səsi olmaqla iki elementdən 
meydana gəlir.  RAUPIANO  Plus bu iki elementi də mühüm dərəcədə azaldır.  Xüsusi 
olaraq təkmilləşdirilmiş, səsboğucu dolğu maddələrinin borularda və əlavə  istifadə 
olunmaqla  hava səsi azaldılır. Patentli,   yüksək dərəcədə boğmanı təmin edən olan 
bərkitmə texnikası ilə də kütlə səsinin qurğunun divarından keçməsini minimum 
dərəcəyə endirir. 

Kütlə səsi

Hava səsi

Kütlə səsinin azalması

Hava səsinin azaldılması

Standart bərkitmə texnikası

(muftalı/muftasız)

VDI 4100 
Əsasnaməsinə əsasən

RAUPIANO Plus-un 
bərkidilməsi, patent lentli  
kütlə səsinin izolyasiyalı  
dəstək xamıtı

Ştuttgartda yerləşən Fraunhofer  İnstitutunun İnşaat Fizikası ixtisasının zirzəmi  
mərtəbəsində  qurğu divarının arxasında əldə etdiyi ölçünün nəticələri:

RAUPİANO PLUS-un 
bərkidilməsi, patent 
lentli kütlə səsinin 
izolyasiyalı dəstək 
xamutu





Biz sakitliyi təmin edirik!

Zəmanətli key�yyət

Bu key�yyətə etibar edə bilərsiniz!

Davamlı, etibarlı və surətli

Yenidən emal olunduğu üçün  təbiətlə dostdur.

Estetik görünüş

Həm qanaətcildir, həm də evinizin dəyərini artırır.

SİZİ QANE EDƏCƏK SİSTEM
BİR BAXIŞDA ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ

Stutgartda olan və rəsmi orqanlar 
tərə�ndən tanınan  Fraunhofer İnstitutunun 
İnşaat Fizikası ixtisasının apardığı 
tədqiqatların nəticələri  RAUPİANO Plusun 
üstün səs izolyasiya xüsusiyyətinin 
olduğunu sübut edir.
  RAUPIANO Plus səssiz çirkab su sistemi, 
DİN 4109 standartının və ondan da üstün, 
daha qatı səs izolyasiya göstəriciləri tələb 
edən VDI  4100 Əsasnaməsinin tələblərini 
yüksək axınlarda belə təmin edir.

RAUPIANO Plus İnşaat �zikası cəhətdən 
Alman İnşaat Texnikası İnstitutu tərə�ndən 
tanınmış və bundan başqa bir çox Avropa 
ölkələrində də  etibarlılıq lisenziyasına 
malikdir.
  RAUPIANO  Plus səssiz çirkab su 
sisteminin  REHAU  laboratoriyalarında, 
mütəmadi olaraq müstəqil İnstitutlar 
tərə�ndən də müntəzəm fasilələrlə 
key�yyətə nəzarəti yoxlanılmışdır.

50 ildən çoxdur ki polimer materialların 
istehsalında və emalında  əldə etdiyi 
təcrübəsi, həll etməyə dair iş prinsipi və 
yenilik yaratma gücü REHAU-nu  tanıtmış, 
REHAU markasının bütün dünyada 
üstünlük verilməsinə imkan vermişdir.
REHAU 40 ildən çox müddətdir ki, çirkab 
su qurğuları üçün borular və ehtiyat 
hissələri istehsal edir. Çəkilmiş milyonlarla 
metr RAUPİANO Plus boru özünü sübut 
etmişdir.

Hamar  daxili səthləri sayəsində borular 
çöküntünün yaranmasına və korroziyaya  
məruz qalmır. Kimyəvi  dayanıqlığa malik 
RAUPIANO plus qaynayan suya  qarşı belə 
davamlıdır.

Sınaqdan keçirilmiş mufta-keçid sistemi  tətbiq 
edənin sürətli, etibarlı və təmiz işləməyinə 
imkan verir.

RAUPIANO  Plus boruları və əlavə hissələri 
hallogen tərkibli deyil və 100% təkrar emal 
olunabilir. İstehsal prosesində ekoloji tarazlığa 
əhəmiyyət verildiyi üçün təbii ehtiyatları hər 
zaman qoruyur.

Estetik görünüşü sistemi tamamlayır. Açıq ağ 
rəng  RAUPIANO Plusu görünən, işıqlandırılmış 
yerlərdə isə  demək olar ki, görünməz edir.

Standart çirkab su sistemləri ilə müqayisə 
edildiyi zaman  RAUPIANO  Plus səssiz çirkab su 
Sisteminin  fərdi bir evin çirkab su qurğusuna  
görə çəkilən əlavə xərclərin ümumi maya 
dəyirinin 1/1000 nisbətindədir.

Layihənizi RAUPIANO Plus ilə  
həyata keçirin. Çünki səssizlik  
həyat key�yyətinin bir hissəsidir.  
İnşaat texnikası  mütəxəssisinizlə 
məsləhətləşin. Sizə RAUPIANO 
üçün maddi bir təklif verəcəkdir.
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Aşağıdakı referanslar RAUPİANO Plus Səssiz Çirkab Su Sisteminin 
praktikada olan tələblərinə necə uyğun olmağını göstərəcək. 
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