
Poduszki do sprawdzania szczelności muf / połączeń

§ poduszki do sprawdzania 
szczelności połączeń

§ osprzęt

Jedyne w swoim rodzaju urządzenie 
do testów szczelności dla kanałów 
przełazowych oraz o nietypowych 
kształtach

Zakres rur Od 800 do 2600 mm



Poduszki uszczelniające LAMPE do sprawdzania szczelności połączeń

Sprawdzanie szczelności połączeń rur pełni obecnie bardzo ważną rolę w inżynierii sanitarnej. 
Szczególnie w przypadku położenia fabrycznie nowych rur, test poszczególnych połączeń jest 
alternatywą jak i uzupełnieniem testu ciśnieniowego kompletnego rurociągu wykonywanego od 
studzienki do studzienki.

Test ciśnieniowy poszczególnych mufek pozwala na łatwą i precyzyjną lokalizację uszkodzonych 
połączeń.

Do tej pory, testowanie mufek w kanałach o dużych średnicach oraz o nietypowym przekroju 
poprzecznym przysparzało wielu problemów, ponieważ wszystkie do tej pory znane metody testów 
ciśnieniowych były trudne w obsłudze i bardzo ograniczone w zastosowaniu.

Poduszki uszczelniające LAMPE do sprawdzania szczelności mufek są pierwszym na świecie 
rozwiązaniem umożliwiającym test połączeń w rurociągach przełazowych >800mm.

Nowe poduszki uszczelniające LAMPE dla sprawdzania szczelności mufek oferują rozległe i 
unikalne korzyści w porównaniu z wszystkimi konwencjonalnym urządzeniami do przeprowadzania 
tego typu testów:

• są bardzo łatwe w użyciu - charakteryzują się one bardzo niską wagą, a ich montaż nie 
jest skomplikowany

• mogą być złożone/zrolowane by z łatwością transportować je przez studzienki oraz 
przewozić

• charakteryzują się bardzo niską wagą np. waga poduszki typu MPK1000 (800 do 1000 
mm) to tylko 14 kg

• każdą poduszkę uszczelniającą LAMPE można zastosować dla kilku średnic 

• mogą być stosowane zarówno w rurach okrągłych jak i profilach nietypowych 
jajowych, dzwonowych itp.

• mają bardzo wysoką odporność na starzenie - produkowane są ze specjalnego 
materiału CR -kauczuk chloroprenowy (odporności na starzenie materiału ok. 35 lat)

• są w pełni naprawialne

• specjalne uszczelnienie wykonane w formie dwóch pierścieni z mikrogumy 
gwarantuje 100% szczelność przy próbach ciśnieniowych wykonywanych czynnikiem 
gazowym



Poduszki uszczelniające LAMPE dla sprawdzania szczelności mufek, ciśnienie robocze 1 bar, 
zintegrowany bypass 1”, specjalne uszczelnienie

Przeznaczenie: testowanie szczelności mufek ciśnieniem powietrza/ podciśnieniem 0,2 bar.
Zakres średnicNr 

artykułu
Typ

od/ mm do/ mm
Waga,
ca. kg

76610 MPK1000   800 1000 14,0
76612 MPK1200 1000 1200 16,0
76614 MPK1400 1200 1400 28,0
76616 MPK1600 1400 1600 42,0
76618 MPK1800 1600 1800 65,0
76622 MPK2200 1800 2200 90,0
76626 MPK2600 2200 2600 120,0

Osprzęt

Nr 
artykułu

Nazwa

Przewody i osprzęt zasilający
71427 Armatura bezpieczeństwa 1 bar
71521 Przewód zasilający ½”, 2m
71523 Przewód zasilający ½”, 5m
71524 Przewód zasilający ½”, 7,5m
71525 Przewód zasilający ½”, 10m
71540 Przewód zasilający ½”, 40m
Przejściówki dla źródeł pompujących
73412 Przejściówka na wentyl kołowy (zawór samochodowy/nypel łączący)
73416 Przejściówka z podwójnym nyplem (nypel łączący/ nypel łączący)
73419 Przejściówka na wentyl kołowy przyłączana bezpośrednio do poduszki
73421 Przejściówka na system hamulcowy sam. ciężarowych (hamulec-połączenie / nypel łączący)
73424 Przejściówka na kompresor budowlany – złącze kompresorowe (złącze kołowe/nypeł łączący)
Osprzęt do prób ciśnieniowych powietrzem
73446 Adapter do podłączenia 2 węży do napełniania oraz pomiaru ciśnienia
76712 Cyfrowy ciśnieniomierz 3150 – nowy typ, w walizce
Przewody przedłużające
71554 Przewód przedłużający 5 m –zasilanie powietrzem
71555 Przewód przedłużający 40m – zasilanie powietrzem
Pozostały osprzęt
71957 Eżektor do odsysania powietrza
71961 Pompa powietrzna 1 bar, typ 600
27483 Butla ze sprężonym powietrzem 300 bar
71421 Reduktor ciśnienia 200/300 bar z przewodem o dł. 2m i wtyczką, waga 2,5 kg
71623 Zestaw do naprawy zniszczonej powierzchni i małych dziur

Standardowy program poduszek uszczelniających LAMPE do
sprawdzania szczelności:
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Pozostałe linie
produktów:

Oprócz wymienionych w tym katalogu poduszek uszczelniających LAMPE do sprawdzania szczelności 
mufek, firma LAMPE oferuje wiele innowacyjnych i unikalnych produktów:

Ø poduszki uszczelniające LAMPE, o zdecydowanie lepszych parametrach użytkowych od 
poduszek gumowych, do uszczelnienia rur podczas: testów ciśnieniowych, prac renowacyjnych 
i naprawczych, inspekcji rurociągów itp..

Ø stacjonarny system do blokowania przepływu KAS dla zapobiegania katastrofom 
środowiskowym i skażeniu wody podczas pożarów 

Ø mini poduszki uszczelniające LAMPE – konwencjonalne, tanie uszczelnienia do rurociągów 
DN35-500

Ø pakery LAMPE, do miejscowej renowacji kanału

Ø płyty uszczelniające do kratek ściekowych - zabezpieczenia przed skażeniem kanalizacji 
deszczowej

Ø poduszki podnośnikowe LAMPE, różne wersje, do specjalistycznych zastosowań, takich jak 
podnoszenie dużych ciężarów, czy dla ratownictwa

Zaufaj naszym produktom, naszej załodze, ponad 65 letniemu doświadczeniu i historii opartej o 
sukcesy

Inter Global Sp. z.o.o.
ul. Bielska 914
PL-43-378 Rybarzowice
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