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KAZALO

SVET IMP ARMATUR

Podjetje IMP Armature gradijo več desetletij dolga tradicija, izkušnje
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in znanje na področju razvoja industrijskih armatur. Ideja uspeha

hidranti

podjetja je razumevanje želja kupca in zahtev trga, ki tako
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/

Nadzemni hidranti

ustvari vrhunski izdelek, ki ustreza veljavnim standardom

5

/

Podzemni hidranti

in predpisom. Podjetje v pretežni meri posluje na
mednarodnem trgu, saj predstavlja izvoz izdelkov skoraj
80 odstotkov prometa, pri svojem poslovanju ponosno
zagovarja velik posluh za nenehni tehnološki napredek in
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zaporne armature
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Zaporni zasuni
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Navrtni zasuni
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Zaporne lopute

sledenje novostim na svetovnih trgih.

Podjetje IMP Armature je zavezano cilju, da nenehno skrbi
za najvišjo raven kakovosti izdelkov in storitev. Pri tem pa ne
zanemarja pomena inovacij tako v proizvodnih tehnologijah
kot pri organizaciji delovnih procesov, saj le tako dosegamo
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Nepovratne lopute

19

/

Membranski nepovratni ventil
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Varjena konstrukcija

TWIN cleaner
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najboljše rezultate, ki jih cenijo stranke in končni kupci.

nepovratne armature
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dodana oprema, certifikati
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kakovost izdelkov

2

svetovanje

3

poprodajna podpora

IMP Armature

Svetujemo pri

Nudimo tudi možnost

ima dolgoletne

reševanju specifičnih

organiziranja

izkušnje na področju

problemov, pri čemer

logističnih storitev

razvoja armatur. Z

skupaj poiščemo

za naše stranke.

najmodernejšo tehnologijo tako

najboljšo možno rešitev za vaš

Potrudimo se in poiščemo optimalen

v razvojnem oddelku kot tudi v

problem, če je potrebno tudi s

transport. Rezervne dele za naše

lastni proizvodnji ter s posluhom za

pomočjo zunanjih strokovnjakov

izdelke omogočamo vsaj še 10 let po

napredek in novosti na svetovnih

ali primernih analiz v specializiranih

prenehanju izdelave posameznega

trgih se prilagajamo posebnim

laboratorijih. Nudimo strokovno

proizvoda. Zagotavljamo hitro in

zahtevam in sledimo standardom

podporo pri izbiri proizvodov in

kakovostno servisiranje vseh naših

kakovosti. Zavezani smo cilju, da

najprimernejših materialov, ki

izdelkov – pri nas v podjetju ali na

nenehno skrbimo za visoko raven

zagotavljajo čim daljšo življenjsko

terenu pri uporabniku.

kakovosti. Pridobljeni certifikati pa

dobo in nemoteno obratovanje

so dodatna garancija za vrhunsko

glede na pogoje uporabe.

kakovost naših izdelkov.

2

hidranti
UPORABA HIDRANTOV

Hidranti so namenjeni hitri uporabi v primeru požarov in za začasno povezovanje cevnih omrežij. Prostopretočni
podzemni hidrant je primeren za izpiranje cevovodov.
Hidrante IMP Armature odlikuje vrsta prednosti in izjemnih lastnosti. Izdelani, testirani in certificirani so v skladu
z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih. Primerni so za vgradnjo v sisteme s pitno vodo. Izdelujemo različne
tipe NADZEMNIH in PODZEMNIH HIDRANTOV, možne so različne vgradne dolžine ter različni izhodi, lomne
in nelomne izvedbe ter različne specifike tesnjenja. Velik izbor hidrantov dokazuje, da je prilagodljivost naša
prednost. Sposobni smo se prilagajati specifičnim ter nemalokrat zelo različnim zahtevam evropskih trgov.

IMP Armature – hidranti
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NADZEMNI HIDRANTI

tehnične značilnosti
a r t . 2 0 1 8L

dimenzije

obratovalni tlak

ZAG

DN80–150

Pmax = 16 bar

CNBOP

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

EN14384:2005

EN14901

EN1074-6

DIN30677-2

BSI

p o u d a r k i : a r t . 2018
Nadzemne hidrante za pitno vodo odlikujejo izvrstna
kakovost in različne možnosti izvedb.

GSK
mikrobiološka ustreznost

EN16421

EU(CPR)305/2011
tesnilni elementi
proizvodni preizkus

EN681

prirobnični priključek

EN1092-2 PN10/16

EN12266

Pritrditev spojk z aluminijastimi maticami

2

protibakterijska rešitev

3

enostavnejše vzdrževanje

4

preprečevanje poškodb

5

manjše možnosti poškodb bata

6

brez korozije na navojih

7

duktilna glava

temperaturno območje

CE

stabilne spojke

0–50 °C

DVGW

DIN14317 (C)

ÖVGW

DIN14318 (B)

UBA

DIN14319 (A)

Notranji drog iz polnega materiala

art. 2018 TUNEL, DN80–150,
s kolesom za uporabo v tunelih

Vodilo za orientacijo bata pri montaži ali menjavi

Končna omejila gibanja zaradi morebitne prekomerne sile pri
odpiranju /zapiranju

a r t . 2018 l : Izpust integriran v ohišje ventila

Odporna na visoke temperature v primeru požara, njen položaj
po končani vgradnji poljubno nastavljiv (360°)

art. 2018L, DN80–100,
enojno tesnjenje

Zapiranje navzgor brez končnega naslona

art. 2018, DN80–150,
dvojno tesnjenje (s kroglo)

1

odobritve

protikorozijska rešitev

IMP Armature – hidranti
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PODZEMNI HIDRANTI

tehnične značilnosti
a rt . 2016

dimenzije

obratovalni tlak

UBA

DN80

Pmax = 16 bar

ZAG

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

EN14339

EN14901

EN1074-6

DIN30677-2

CNBOP

p o u d a r k i : a r t . 2016
Podzemni hidranti za pitno vodo vrhunske kakovosti
v celoti iz duktilne litine.

BSI
mikrobiološka ustreznost

EN16421

EU(CPR)305/2011
tesnilni elementi
proizvodni preizkus

EN681

prirobnični priključek

EN1092-2 PN10/16

EN12266
odobritve

1

samočiščenje

2

brez dodatnega vzdrževanja

3

enostavno upravljanje

4

protibakterijska rešitev

5

manj delov , manj okvar

6

za sisteme s pitno vodo

7

brez plastičnih kolen

8

izvrstna drenaža

Izvedba tesnjenja omogoča samočiščenje tesnilne površine

temperaturno območje

CE

izhod

0–50 °C

DVGW

DIN3221

GSK

DVGW V386

Tesnilni sedež v ohišju iz nerjavnega jekla

Vreteno iz polnega materiala

Vreteno iz enega kosa

Drenaža integrirana v ohišje ventila

Hiter čas izpraznitve, malo zastane vode

art. 2016, DN80,
podzemni hidrant iz duktila

Epoxy prašna obloga s certifikati za pitno vodo

art. TBB, DN80,
prostopretočni podzemni hidrant

art. UFH GOST, DN80–100,
podzemni hidrant po standardu GOST

Možnost nadgradnje za dodatno olajšano rokovanje
gasilcem

8

zaporne
armature
UPORABA ZAPORNIH ARMATUR

Zaporne armature so namenjene zanesljivemu zapiranju in regulaciji pretoka tekočin v cevovodih. Zasuni z EPDM
gumirano zagozdo in Epoxy prašno zaščito so odlična rešitev za uporabo v sistemih s pitno vodo, kar potrjujejo
tudi ustrezni certifikati. Prost pretok ter ravne in gladke notranje stene onemogočajo nabiranje usedlin na
tesnilnih površinah. Enostavno rokovanje omogočata majhna teža in nizek operacijski moment.
Nudimo tudi ustrezno dodatno opremo. Skupaj s teleskopsko vgradno garnituro so armature primerne za
podzemno vgradnjo. Uporabo bo še olajšala oprema z ročnim kolesom ali elektromotornim pogonom.
V IMP armature izdelujemo tri vrste zapornih armatur: ZAPORNE MEHKOTESNEČE PRIROBNIČNE ZASUNE,
NAVRTNE ZASUNE IN ZAPORNE MEDPRIROBNIČNE LOPUTE.

IMP Armature – zaporne armature
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ZAPORNI ZASUNI
p o u d a r k i : a r t . 735 g av e
Zaporni zasuni GAVE so prirobnični mehkotesneči zasuni z
notranjim vretenom, namenjeni zanesljivemu zapiranju
pretoka tekočin v cevovodih.

tehnične značilnosti
a rt . 735

dimenzije

obratovalni tlak

GSK

DN50–600

Pmax = 16 bar

UBA

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

EN1074-2

EN14901

WRAS
mikrobiološka ustreznost

EN16421

EN1171
tesnilni elementi
proizvodni preizkus

EN681

prirobnični priključek

EN1092-2 PN10/16

EN12266
odobritve

1

čistost tesnilnih površin

2

o - tesnila in valjani navoji

3

tesnilna zagozda

5

enostavno upravljanje

6

možnost elektromotornega pogona

7

za sisteme s pitno vodo

temperaturno območje

CE

vgradna dolžina

0–50 °C

DVGW

EN558-1, ser. 14, 15

art. 740 GAVE, ser. 15, DN50–500,
mehkotesneči zaporni zasun

Vreteno s tremi O-tesnili in valjanimi navoji

art. 735 GAVE, ser. 14, DN50–600,
mehkotesneči zaporni zasun

Prost pretok po ravnih in gladkih notranjih
stenah preprečuje nabiranje usedlin

Enostavna prilagoditev

Epoxy prašna obloga in EPDM tesnila s
certifikati za pitno vodo

art. 735/740 GAVE EA,
DN50–600, mehkotesneči zaporni
zasun, tovarniško pripravljen za
elektromotorni pogon

Nizek operacijski moment

art. 745 SEVA, DN20–50,
hišni zaporni zasun

Z drsnimi vodili, matica vretena vulkanizirana v
zagozdo

IMP Armature – zaporne armature

NAVRTNI ZASUNI
p o u d a r k i : a r t . 610/611
Navrtni zasuni so primerni za izdelavo hišnih priključkov.
Skupaj s teleskopsko vgradno garnituro so primerni za
podzemno vgradnjo.
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tehnične značilnosti
a r t . 61 0/ 61 1

dimenzije

obratovalni tlak

UBA

DN63–225

Pmax = 16 bar

ZIK

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

ÖVGW

EN1074-2

EN14901

WRAS

tesnilni elementi

mikrobiološka ustreznost

EN681

EN16421

ZAG

DVGW 336
proizvodni preizkus

EN12266-1
odobritve

1

priključitev pod tlakom

2

vrtljiva kolena ali bajonetni spoj

3

montaža cevi iz pe

DVGW

0–50 °C

GSK

Vrtljiva kolena omogočajo priključke
različnih dimenzij

art. 610, 80–450, univerzalni
navrtni zasun, uporaba z nerjavnim
gumiranim stremenom

Objemni priključek z zasučno drsno ploščo
omogoča montažo na cevovod pod tlakom

montaža duktilne / jeklene cevi

a r t . 610 je primeren za duktilne ali jeklene

cevi ali za cevi podobnih materialov

5

brez vzdrževanja

6

živilska neoporečnost

Epoxy prašna obloga in EPDM tesnila s
certifikati za pitno vodo

art. 611 BRINA, DN63–225,
navrtni zasun z duktilno
objemko

a r t . 611 je primeren za cevi iz PE in
podobnih materialov

art. 028, DN63–225,
objemka, omogoča
navrtavanje cevi

4

temperaturno območje

IMP Armature – zaporne armature
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ZAPORNE LOPUTE
p o u d a r k i : a r t . 120
Zaporne centrične lopute v medprirobnični mehkotesneči
izvedbi so najpogostejši element za zapiranje in regulacijo
tekočih in plinastih medijev.

tehnične značilnosti
a rt . 120

dimenzije

obratovalni tlak

mikrobiološka ustreznost

DN50–600

Pmax = 10/16 bar

EN16421

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

vgradna dolžina

EN1074-2

EN14901

EN558-1

EN593

ser. 20
tesnilni elementi

proizvodni preizkus

EN681

prirobnica pogona

EN12266-1

DIN 5211/1
odobritve

1

regulacija tekočin in plinov

2

končna ali iztočna armatura

Vsi sestavni deli so zamenljivi

temperaturno območje

CE

oznaka

-20–130 °C (150)

GSK

EN 19

UBA
ZIK

a r t . 125 /126: nalita prirobnična očesa omogočajo

uporabo kot končne ali kot iztočne armature.

uporaba pri vakuumu

4

odlične pretočne karakteristike

5

nižji stroški

6

za sisteme za pitno vodo

7

prirobnica pogona

Kratka vgradna dolžina

art. 120/220, DN50–600,
tip WAFER, medprirobnična
centrična zaporna loputa

a r t . 125 z lepljenim tesnilom je primerna do
Pmax = 25 bar ali pri podtlaku do P = -0,85 bar

Medprirobnična ploščata tesnila niso potrebna

Z diskom iz nerjavnega jekla in EPDM tesnilom

Pripravljeno tudi za pnevmatski ali elektro pogon

art. 125/126, DN50–300,
tip LUG, medprirobnična
centrična zaporna loputa

3

16

nepovratne
armature
UPORABA NEPOVRATNIH ARMATUR

Nepovratne armature omogočajo popolno in hitro zapiranje povratnega toka v cevovodih. Enostavna
konstrukcija omogoča enostavno rokovanje in vzdrževanje ter dolgo življenjsko dobo. Živilska neoporečnost je
zagotovljena z EPDM tesnili in Epoxy prašno zaščito, kar potrjujejo tudi ustrezni certifikati. Nudimo tudi ustrezno
dodatno opremo. Z dodano utežjo je zapora povratnega toka še hitrejša. Uporabo bodo nadgradili tudi
razbremenilni ventil in manometrski priklopi.
V IMP Armature izdelujemo tri vrste nepovratnih armatur: NEPOVRATNA LOPUTA, MEMBRANSKI VENTIL IN
MEDPRIROBNIČNE LOPUTE.

IMP Armature – nepovratne armature
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NEPOVRATNA LOPUTA
p o u d a r k i : a r t . 437
Mehkotesneče prirobnične nepovratne lopute omogočajo
popolno in hitro zapiranje povratnega toka v cevovodih.

tehnične značilnosti
a r t . 43 7

dimenzije

obratovalni tlak

mikrobiološka ustreznost

DN40–500

Pmax = 10/16 bar

EN16421

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

vgradna dolžina

EN1074-3

EN14901

EN558-1

EN16767

Enostavna konstrukcija omogoča dolgo življenjsko dobo.

ser. 48
tesnilni elementi

proizvodni preizkus

EN681

prirobnični priključek

EN12266

EN1092-2 PN10/16
odobritve

GSK

0–50 °C

UBA

enostavno vzdrževanje

3

majhne tlačne izgube

5

Hitra in enostavna demontaža pokrova in
tesnilnega elementa

Popolno zapiranje povratnega toka že pri
majhni razliki tlakov P < 0,5 bar, full-bore tip

z razbremenilnim ventilom

Bypass osnovno pri DN350–500

2

4

hitrejše zapiranje

Dodatna vgrajena gred omogoča vgradnjo
vzvoda in uteži za hitrejše zapiranje povratnega
toka.

dolga življenjska doba

a r t . 435: Zaporni element se lahko obrne

(do DN300)

6

živilska neoporečnost

Epoxy prašna obloga in EPDM tesnila s
certifikati za pitno vodo

art. 438/439, DN80-300,
prirobnična nepovratna loputa
po BS standardu

1

art. 437 NORVA LW,
DN40–500, z gredjo

art. 435 NORVA, DN40–500,
prirobnična mehnotesneča
nepovratna loputa

temperaturno območje

IMP Armature – nepovratne armature
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MEMBRANSKI NEP. VENTIL
a r t . 442 m e va
Prirobnični mehkotesneči membranski nepovratni ventil
omogoča popolno in hitro zapiranje povratnega toka

tehnične značilnosti
a r t . 42 2 m e va

dimenzije

obratovalni tlak

ZIK

DN40–400

Pmax = 10/16 bar

EAC

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

mikrobiološka ustreznost

EN1074-3

EN14901

EN16421

tesnilni elementi

vgradna dolžina

EN681

EN558-1

EN16767

v cevovodih. Enostavne konstrukcije omogočajo dolgo
življenjsko dobo.

proizvodni preizkus

ser. 48

EN12266
odobritve

1

fleksibilna membrana

3

živilska neoporečnost

Tiho in mehko zapiranje, optimalno preprečuje
povratni tok

Epoxy prašna in EPDM membrana obloga s
certifikati za pitno vodo

2

blaženje vodnih udarov

4

enostavno rokovanje

Blaženje udara s prednapeto, elastično
membrano

Ni mehansko gibljivih delov, vgradnja v vsaki legi

temperaturno območje

GSK

prirobnični priključek

0–50 °C

UBA

EN1092-2 PN10/16

IMP Armature – nepovratne armature
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MEDPRIROBNIČNA NEP. LOPUTA

tehnične značilnosti
a rt . 531

dimenzije

temperaturno območje

odobritve

DN40–600

-30/-20/0/90/130/180 °C

CE

standardi uporabe

obratovalni tlak

UBA

EN1074-2

Pmax = 6/10/16/25/40 bar nadtlaka

ZIK

GSK

p o u d a r k i : a r t . 531
Medprirobnična armatura za popolno in hitro zapiranje
povratnega toka tekočih in plinastih medijev.

EN593

EAC
tesnilni elementi

proizvodni preizkus

EN681

EN12266

1

različne možnosti tesnjenja

2

enostavno rokovanje

3

popolno zapiranje

4

majhne tlačne izgube

5

široko področje uporabe

6

mikrobiološka ustreznost

EN16421

Armatura z mehkim tesnjenjem
ali tesnjenjem kovina-kovina

Brez vzdrževanja, kratka vgradna dolžina

Že pri majhni razliki tlakov P = 0,12 bar

Z vgrajeno vzmetjo omogoča hitrejše zapiranje

Izvedba v pocinkanem ali nerjavnem jeklu

živilska neoporečnost

Izvedba v nerjavnem jeklu

art. 531, DN40–400,
medprirobnična nepovratna
loputa z vgrajeno vzmetjo

art. 511, DN40–600,
medprirobnična nepovratna
loputa

24

lovilniki
nesnage
UPORABA LOVILNIKOV NESNAGE

Lovilniki nesnage z osnovno funkcijo filtriranja medija zagotavljajo zaščito ventilov v cevovodu, povečajo
zanesljivost obratovanja sistema in znižujejo stroške vzdrževanja. Uporabljajo se v sistemih s pitno vodo in v
sistemih ogrevalne ter procesne tehnike, pri temperaturah do 400 °C.
Izdelujemo visokokakovostne lovilnike nesnage iz različnih materialov (SIVA, DUKTILNA IN JEKLENA LITINA),
z navojnim in prirobničnim priključkom različnih tlačnih stopenj (PN 6–40). Večje dimenzije in posebne izvedbe
izdelujemo v VARJENI KONSTRUKCIJI. Glede na potrebe posameznega projekta in vrste aplikacije so možni
različni materiali in dodatna oprema.

IMP Armature – lovilniki nesnage
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LOVILNIKI IZ LITIN
p o u d a r k i : a r t . 020 p w
Prirobnična armatura namenjena filtriranju nevtralnih
medijev.

tehnične značilnosti
a r t . 02 0 p w ( z e k b z a š č i t o )

dimenzije

obratovalni tlak

ZIK

DN15–300

Pmax = 10/16/25/40 bar nadtlaka

EAC

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

mikrobiološka ustreznost

EN1561

EN14901

EN16421

EN1563

DIN30677-2

EN 10213

vgradna dolžina

EN12516-3

tesnilni elementi

EN558-1

EN12516-4

EN681

ser. 1

proizvodni preizkus

odobritve

prirobnični priključek

EN12266

CE

EN1092-2 / EN1092-1

UBA

Nizka teža in enostavna demontaža sita med

Ugodna hidravlična oblika

4

široko področje uporabe

6

živilska neoporečnost

Različne gostote sit skupaj z drugimi dodatki

vzdrževanjem

5

drenaža

Izpustni čep pokrova

art. 002, DN3/8–2'',
DN10–50 ,siva litina

majhne tlačne izgube

Epoxy prašna obloga in BA-U tesnilo s certifikati
za pitno vodo

art. 024, DN15–200,
jeklena litina

enostavno rokovanje

2

GSK

art. 020, DN15–300,
siva litina

3

Velika svetla površina sita

PED2014/68/EU

0–50 °C

art. 020, DN15–300,
duktilna litina

1

nizka možnost mašenja

temperaturno območje

IMP Armature – lovilniki nesnage

VARJENI LOVILNIKI
p o u d a r k i : a r t . 300
Lovilniki nesnage večjih dimenzij ali posebnih izvedb v
varjeni konstrukciji namenjeni filtriranju medijev.
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tehnične značilnosti
a rt . 300

dimenzije

obratovalni tlak

EAC

DN150–1200

Pmax = 10/16/25 bar nadtlaka

PED

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

mikrobiološka ustreznost

EN12516-1

EN14901

EN16421

EN12516-2

DIN30677-2

EN12516-3
EN12516-4

vgradna dolžina
tesnilni elementi

EN558-1

EN681

ser. 1

odobritve

prirobnični priključek

CE

EN1092-1

proizvodni preizkus

EN12266

1

varjena konstrukcija

2

enostavno rokovanje

3

različni priključki

4

živilska neoporečnost

5

široko področje uporabe

6

drenaža

Možni različne oblike

temperaturno območje

UBA

0–50/90/120/150 °C

GSK
ZIK

Epoxy obloga s certifikati za pitno vodo

Vgrajeni materiali odvisni od potreb in aplikacije
po povpraševanju

Osnovna izvedba z dvema izpustnima čepoma,
v pokrovu in na dnu

art. 300, DN150–800,
lovilnik nesnage T in OPEN TOP oblike

Prirobnični ali varilni

art. 350, DN250–1200,
lovilnik nesnage Y oblike

Očesni vijak, demontaža
sita za čiščenje skozi pokrov
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TWIN
cleaner
UPORABA TWIN CLEANERJA

TWIN CLEANER je inovacija strokovnega kolektiva IMP Armature z namenom trajnostne rabe in okolju prijaznih
produktov. V njem so združene kar tri armature in omogočajo izredno nizko izgubo medija.
Izdelek sodi med lovilnike nesnage, ki s filtriranjem medija zagotavljajo zaščito ventilom, povečajo zanesljivost
sistema in znižujejo stroške vzdrževanja.
Hkrati pa ima ta edinstveni produkt trojno funkcionalnost – lovilniku nesnage sta pridruženi še dve zaporni loputi.
Vse skupaj na standardni vgradni dolžini enega lovilnika. Zmanjša se čas vgradnje za 4-krat ter omogoči 3-krat
manjši strošek vijačnega materiala in tesnil.
TWIN cleaner se uporablja v sistemih s pitno vodo in v sistemih ogrevalne ter procesne tehnike.

IMP Armature – TWIN cleaner
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TWIN CLEANER

tehnične značilnosti
a rt . 2014 t w i n c l e a n e r

dimenzije

obratovalni tlak

GSK

DN50–100

Pmax = 10/16 bar nadtlaka

ZIK

standardi uporabe

protikorozijska zaščita

EN1561

EN14901

EN1593

DIN30677-2

EAC

l o v i l e c n e s n a g e z l o p u ta m a
TWIN cleaner omogoča zapiranje, regulacijo in filtriranje
tekočih in plinastih medijev.

proizvodni preizkus

mikrobiološka ustreznost

EN16421

EN12516-3
EN12516-4

PED

tesnilni elementi

EN681

vgradna dolžina

EN593

EN558-1
ser. 1

EN12266
odobritve

1

trije izdelki v enem

3

okolju prijazen produkt

5

izmenljivo tesnilo sedeža

7

enostavno rokovanje

Lovilnik nesnage z vgrajenima zapornima
loputama

Izredno nizka izguba medija pri postopku
čiščenja

Izmenljivo tesnilo sedeža loput

Nizka teža, krajši čas vgradnje, manjši strošek
vijačnega materiala in tesnil

2

drenaža

Z izpustnim čepom pokrova

4

manj možnosti za netesnost

6

možnost dodatnih pogonov

8

kratka vgradna dolžina

Manjše število tesnilnih spojev cevovoda

Osnovna izvedba z ročicama, pripravljen za
elektromotorni ali pnevmatski pogon

Skupna vgradna dolžina treh armatur enaka
standardnemu lovilcu

temperaturno območje

CE

prirobnični priključek

0–50/150 °C

UBA

EN1092-2
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dodatna
oprema
certif ikati

IMP Armature – dodatna oprema, certifikati
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DODATNA OPREMA

PRIDOBLJENI CERTIFIKATI
STANDARD ISO 9001: 2008

SKUPINA PRODUKTOV

ART.

IME IZDELKA

Imamo opisan in vpeljan sistem vodenja kakovosti za področje razvoja, proizvodnje in trženja industrijskih armatur.
Prvi certifikat smo pridobili decembra 1994, kot prvo podjetje v Sloveniji za področje veljavnosti proizvodnje

Varnostni zaklep

industrijskih armatur. Izpolnjevanje zahtev standarda vsako leto nadzira in potrjuje neodvisni certifikacijski organ

Hidrantni ključ

TÜV SÜD.

N-kos
hidranti

Drenažna zaščita
Slepa spojka (ekscentrična)

730

Teleskopske vgradne garniture

proizvajalec upravičen do označevanja izdelkov s CE oznako in razpoznavno številko priglašenega organa.

731

VALPOS vgradna garnitura
Ročno kolo

zasuni

Indikator položaja

zavedamo, da so zahteve trga

Obvod (DN500–600)

raznovrstne. Sortiment produktov

Vgradne garniture

dopolnjujemo z vrsto spremljevalnih

Bajonetni spoj

artiklov za lažjo vgradnjo in
brezskrbno uporabo.

Navojni spoj: plastična kolena

zasuni

pitne in odpadne vode.

UREDBA O GRADBENIH PROIZVODIH 305/2011/EU
Kot proizvajalci nadzemnih in podzemnih hidrantov izpolnjujemo vse zahteve Evropske uredbe o gradbenih
proizvodih 305/2011/EU. To potrjuje certifikat o skladnosti, ki smo ga pridobili od ZAG Ljubljana.

Vsi materiali, ki pridejo v stik s pitno vodo, so v skladu z EN 681, EN 16421, KTW, WRAS in UBA.

Streme

in niso sestavni del osnovnega artikla.
Rezervne dele za naše izdelke
omogočamo vsaj še 10 let po

037

Spojka

028

Objemka
Ročice

prenehanju izdelave posameznega
proizvoda. Po povpraševanju nudimo

medprirobnične

tudi hitro in kakovostno servisiranje

zaporne lopute

vseh naših izdelkov – pri nas v podjetju

Ročno-polžni pogon
Pnevmatski pogon
Elektromotorni pogon

ali na terenu pri uporabniku.

Odzračevalni ventil
nepovratne
armature

smo na voljo:

Manometrski priključki
Obvod za membranski nepovratni
ventil

e prodaja@imp-ta.si

Magnetni vložek

info@imp-ta.si
+386 1 7887 300

Ta certifikat dokazuje najvišji standard protikorozijske zaščite izdelkov, ki se uporabljajo za uporabo v distribuciji

Navojni spoj: kovinska kolena
navrtni

izvedbe so dobavljivi po povpraševanju

t

CERTIFIKAT GSK

Elektromotorni pogon

prilagodljivi željam strank, saj se

Za vsa dodatna vprašanja in naročila

izdaja priglašen organ TÜV SÜD za razvoj, proizvodnjo in prodajo industrijskih armatur. S certifikatom priglašeni
organ potrjuje, da je podjetje uvedlo in uporablja sistem vodenja kakovosti po zgoraj navedeni smernici, in da je

možnosti nadgradnje, smo izredno

Vsa dodatna oprema in posebne

Certifikat pridobljen na osnovi Evropske direktive o tlačni opremi PED 2014/68/EU, priloga III, modul H, ki ga

Prehodni kos

zaporni

Za naše produkte nudimo vrsto

TLAČNA DIREKTIVA PED 2014/68/EU – CE ZNAK

lovilniki
nesnage
& TWIN cleaner

Krogelna pipa
Priključki za manometer
Posebna sita

CERTIFIKATI ZUNANJEGA TRGA
Pridobljeni certifikati in skladnosti za uporabo na različnih svetovnih trgih dokazujejo kakovost IMP produktov.
Imamo odobritve za uporabo na naslednjih trgih: Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška, Litva, Madžarska, GOST –
Evroazijska certifikacija, Ukrajina idr.
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e

+386 (0)1 7887 300

imp-ta.si

info@imp-ta.si

IMP Armature
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica
Slovenija – EU

