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MCG MÜHENDİSLİK 

DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Boru içten tamir parçası seçerken dikkat etmeniz gereken konular 

Points to take into consideration while choosing sealing system 

Tedarikçinizin 
tecrübesi 

Alman teknolojisi Amex ürünleri 
50 farklı ülkede 30 yıldan fazla 
süredir kullanılmaktadır ve 
günümüze kadar yaklaşık 1.3 
Milyon Amex montajlanmıştır.  

A German technology AMEX products 
have been used more than 30 years in 
50 different countries and till now 
approximately 1.3 Million AMEX have 
been installed. 

Experience of your 
supplier 

Ürün testleri 
 

Hidrolik testleri: Amex ürünleri 
hidrolik yük kaybı test sonuçları 
(göz ardı edilebilir) istenildiği 
takdirde temin edilir.  

Hydraulic tests: Hydraulic head loss 
tests (can be ignored) of AMEX 
products can be provided upon 
request 

Sızdırmazlık testleri: Ürünler CTP 
boru üreticisi tarafından contasız 
manşonlarda açısal sapma, boru 
arası maximum aralık, hizasızlık 
koşullarında test edilmiş, test 
başarıyla geçilmiştir. Test koşulları 
ve sonuçları istenildiği takdirde 
temin edilir.   

Seal tests: AMEX products have been 
tested by a GRP producer on couplings 
without gasket under the conditions 
of angular deviation, max. draw back 
at pipe spigots and misalignment. Test 
has been passed successfully. Test 
conditions and results can be provided 
upon request. 

Product tests 

Kullanılmış ürün testi: Fransa 
Lyon’da 15 yıl önce içme suyu 
hattına montajlanan Amex ürünü 
15 yıl sonra yerinden çıkartılmış 
ve uygulanan testleri başarıyla 
geçmiştir. Test koşulları ve 
sonuçları istenildiği takdirde 
temin edilir.   

Used product test: In France, Lyon an 
AMEX product which was installed 15 
years ago, has been dismantled and 
tested 15 years later. Used AMEX 
product has passes all the tests. Test 
conditions and results can be provided 
upon request. 

1000 saatlik sızdırmazlık testi, 
malzeme testleri, fiziksel testleri, 
stres testleri, vs. test koşulları ve 
sonuçları istenildiği takdirde 
temin edilir.  

1000-hour seal test, material tests, 
physical tests, stress tests, etc. 
conditions and results can be provided 
upon request.      

Nükleer tesis projesi 
tecrübesi 

Amex ürünleri Kuzey Amerika, 
Asya ve Avrupa kıtalarında birçok 
Nükleer Santral boru hattında 
kullanılmıştır. Referans listesi 
istenildiği takdirde temin edilir.    

AMEX products have been used for a 
lot of Nuclear Power Plant pipelines in 
North America, Asia and Europe 
continents. Reference list can be 
provided upon request. 

Nuclear plant 
project experience 

Enerji santrali, içme 
suyu hattı veya 

kanalizasyon hattı 
tecrübeleri 

ND600 – ND4000 arası 
montajlanmış Amex ürünlerinin 
referansları istenildiği takdirde 
temin edilir.    

References of insatalled AMEX 
products between ND600 – ND4000 
can be provided upon request. 

Power plant, 
potable water 

pipelines or sewage 
pipeline experiences 
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MCG MÜHENDİSLİK 

DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Onaylar 

Amex ürünleri 
- Alman Su ve Gaz İdaresi DVGW 
(Deutsche Vereinigung des Gas -
und Wasserfaches) içme suyu 
talimatlarına KTW (Kunststoffe 
und Trinkwasser) ve DVGW W270 
göre 
- İngiliz su sistemleri düzenleyicisi 
WRAS (water regulations advisory 
scheme) 
- Amerikan NSF (National 
Sanitation Foundation) İçme Suyu 
Sistem Bileşenleri - Sağlık Etkileri 
ve diğerleri tarafından 
onaylanmıştır. 
 

- Approval for potable water KTW, 
DVGW W 270, NSF, ACS, WRAS 
- German Approval Institute for 
Construction DIBt for AMEX®-10 
MONO Seal: Z-42.3-474 
- Proven resistance against hydro 
pressure jetting and internal operating 
pressure DIN 19523 
- Seal tightness tests for deflected and 
bended joints 
- Comprehensive suitability testing for 
all raw materials ISO 3384, ISO 188, 
DIN EN 681 
- Compression stress relaxation as per 
BS 903    
- 1000 h pressure test AMEX-10 
MONO Seal 

Approvals 
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