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TCI har udviklet en række enkeltvæggede, fleksible, forstærkede, termoplastiske rør til gasanlæg på servicestationer 
og til brændstof distribution. (DN16, DN20, DN25, DN32 og DN48)

Det uafbrudte, fleksible rør sikrer en meget hurtig og billig installation. Brugen af avanceret polymer og flettede 
aramid (kevlar) fibre sikrer et rustfrit, stærkt produkt med ekstra lang levetid. LPG røret installeres i en ubrudt 
forbindelse mellem tank og stander og eliminerer hermed samlinger under jorden, der er umulige at komme til.

I og med at plastik er 100 gange mere glat end stål, vil mindre diameter rør give samme flow resultater som det typisk 
meget større stålrør. 

FORSTÆRKET FLERLAGS RØR FORDELE

• En glat indvendig nylon foring kompatibel med 
auto LPG i både damp og flydende form.

• En langsgående og radial Aramid (kevlar) flet-
ning giver styrke og forebygger strækning.

• En slidstærk polypropylen kappe der beskytter 
Aramid fletningen.

• Installeres i ubrudte længder
• Rustfrit
• 35 bar arbejdstryk
• Mindre tryktab end stål
• Reduceret installationstid og omkostninger

THERMOFLEX ® LPG RØR

LPG rørene - konstruktion
• Indvendig foring af nylon materiale
• Aramid fibre fletning; design styrke 
• 1,5 gange maks arbejdstryk
• Polypropylen ydre kappe i gul farve

Varenr. Rør  
størrelse 
(Y.D.)

Rør  
størrelse 
(I.D.)

Rør  
størrelse 
(I.D.)

Vægt 
[kg/m]

Arbejdstryk 
[psi]

Arbejdstryk 
[bar]

Standard 
længde  
[m]

Min. 
radius 
bøjning

LP1000 1” DN16 0,63” 0,34 500 34,47 200 0,4 m
LP1025 1 1/4” DN20 0,88” 0,44 500 34,47 200 0,6 m
KP1050 1 1/2” DN25 1,08” 0,62 500 34,47 200 0,6 m
LP1075 1 3/4” DN32 1,33” 0,68 500 34,47 200 0,7 m
LP2375 2 3/8 ” DN48 1,88” 0,9 500 34,47 200 0,9 m- 

• Arbejdstemperatur: -40°C to +65°C
• Pakning:  engangs tromler
• Opbevaring: Bør opbevares indendørs.  

Minimum installations temp.: 0°C
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SP4301YE: Gult føringsrør til LPG installa-
tion. (Y.D.: 110mm; I.D.: 95mm)

200 LPG rør på engangs 
tromle.

ARL10082: LPG rør klipper, passer til 
alle rør diameter.

KOBLINGER
Koblingerne kan sættes på på værkstedet eller på stedet ved hjælp af en håndbetjent hydraulisk presnings-
maskine. Rørringen vil blive låst fast i Aramid (kevlar) fletningen.
Der er 2 typer koblinger, afhængig af hvilken type presningsmaskine der bruges.
• Zink belagt carbon stål koblinger med han NPT gevind der sænksmedes med en aksial presnings-

maskine.
• SS304 rustfrit stål kobling med carbon stål indsæt og han NPT gevind der sænksmedes med radial  

presningsmaskine.
Rørtype 
(varenr.)

Rør størrelse 
(Y.D.)

Rør størrelse 
(I.D.)

Kobling udgang 
(han)

Varenr. 
axial kobling

Varenr. 
radial kobling

LP1000 1” DN16 NPT 1/2” FC1000M-NPT
LP1025 1 1/2” DN20 NPT 3/4” FC1025M-NPT MC20075-NPT
LP1050 1 3/4” DN25 NPT 1” FC1050M-NPT MC25100-NPT
LP1075 1 1/4” DN32 NPT 1 1/4” FC1075M-NPT MC32125-NPT
LP2375 2 3/8” DN48 NPT 2” FC2375M-NPT

AXIAL PRESNING AF NPT KOBLING OG PRESNINGSMASKINE

RADIAL PRESNING AF NPT KOBLING OG PRESNINGSMASKINE
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Maksimalt arbejdstemperatur: 
Maksimalt arbejdstryk:
Maksimalt test tryk:
Minimums installations temp.:
Modstandsevne mod knusning:
Maksimalt trækkraft:
Standard rør diameter:

- 40 °C til 65°C  /  -40°F til 149°F
35 bar - 500 psi
52 bar - 760 psi
0°C
25 til 30 kg/cm2 - 284 til 427 psi
5.000 kg - 10.000 lbs
DN20, DN25 og DN32

Ruller med 201m leveres på engangs tromler.
Kun til begravede formål.
Røret’s flettede design styrke: 2,2 gang det maksimale arbejdstryk.

I og med at plastik er 100 gange mere glat end stål, vil mindre diameter rør give samme flow resultater som 
det typisk meget større stålrør. 
Ovenstående trykfald graf er baseret på 80 m DN20 rør testet ved forskellig flow.
Thermoflex (LPG):    Stålrør: 

CERTIFICERINGER:
Thermoflex / LPG rør gennemført forskellige nationale tests successfuldt, inklusiv tryktests ved temperaturer 
ved -40°C, sprængprøver, modstandsevne mod korrosion, dielektrisk modstandsdygtighed og bøjningstests 
ved lav temperatur. Rapporter tilgængelige ved:
 - Italiano ministero dell’interno
 - LNE, France
 - Det polske olie og gas institut
 - Tyrkisk standard institut (TSE)
I Europa, falder DN20 og DN25 ikke ind under PED. En underskrevet Bureau Veritas erklæring foreligger til 
EN10204-3.2. DN32 rør falder ind under PED (Trykudstyrsdirektivet).


