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Uzņēmums RYB, kas 1962. gadā tika dibināts kā ģimenes uzņēmums 

un kura nosaukums tika izveidots no tā dibinātāju - Reimonda un 

Ivetes - vārdiem, vairāk nekā 50 gadus ražo un izstrādā plastmasas 

cauruļu sistēmas būvniecībai, inženiersistēmām, ūdens pārvadei un 

vides aizsardzības risinājumiem. 1992. gadā uzņēmumu pārņēma 

Somijas UPONOR grupa. Nākamos 13 gadus tā bija galvenā šo 

Francijas tirgus segmentu apkalpošanas filiāle. Pēc tam, kad 2005. 

gadā uzņēmuma vadība atpirka uzņēmumu, RYB atguva savu 

identitāti un neatkarību, tas kļuva par īpašnieku pārvaldītu 

industriālu uzņēmumu, kas izstrādā inovatīvus un uz servisu vērstus 

risinājumus.

Kā privāts rūpniecības uzņēmums RYB pakāpeniski paplašinājās gan 

dabiskā veidā, gan iegādājoties citus uzņēmumus. Uzņēmums kļuva 

par vienu no vadošajiem plastmasas izstrādājumu ražotājiem 

Francijā, turklāt tas ir saglabājis visas savas sākotnējās vērtības un 

mērķus. Šodien uzņēmumam Francijā ir trīs ražotnes, kurās ražo 

caurules, tīklus un notekūdeņu aizvadīšanas risinājumus. Turklāt tas 

ar vairākiem ārzemju meitasuzņēmumiem un birojiem uzrāda 

lielisku attīstību. RYB ar savu aktīvo izpētes un izstrādes nodaļu 

nepārtraukti tiecas uzlabot produktus.

Jau kādu laiku RYB uzņēmums atjaunojamās enerģijas tirgū ir aktīvs 

kā augstas kvalitātes ģeotermālo sistēmu un sastāvdaļu izstrādātājs 

un ražotājs.

Tādēļ nākamais loģiskais solis bija jauna meitas uzņēmuma Beļģijā- 

Terrendis® izveidošana, kas pilnībā ir paredzēts ražošanai un 

mārketingam.

VĒSTURE



IEVADS

Plašs izolētu plastmasas cauruļu sistēmu klāsts. 

Terrendis® apvieno RYB pamata kompetences, kanālu un 

pielietojumu pieredzi un ilgtermiņa specializāciju 

saimniecības ūdens un apkures infrastruktūras un 

atjaunojamās enerģijas tirgū.

Terrendis® ievērojami atšķiras no uzņēmumiem ar 

smagnēju korporatīvo struktūru, jo to neierobežo jebkādu 

birokrātisko procedūru inerce, tādēļ mēs varam ātri un 

cieši fokusētā veidā reaģēt uz specifiskām mūsu klientu 

vajadzībām. Mēs varam daudz ciešāk strādāt kopā ar 

klientiem, uzņemties lielāku atbildību un veikt plašāku 

izstrādi, šādi veidojot spēcīgu un veiksmīgu sadarbību.

Mūsu koncentrēšanās uz pilnīgi jaunu darbību, mūsu 

inovatīvās ražošanas metodes kopā ar mūsu tuvumu 

izplatīšanas stratēģijai garantē nepieciešamo elastību, ar 

ko mēs varam vislabāk apkalpot savus gala klientus. 

Mūsu izolētajos cauruļvadu risinājumos integrējot 

patentētu RFID risinājumu ELIOT® - 3D lokācijas un 

identifikācijas sistēmu zemē ieraktajām konstrukcijām, 

mēs šajā nozarē esam tehnoloģiski attīstītākais partneris. 

Mēs biznesa attiecībās pilnībā novērtējam cilvēcisko 

faktoru, tādēļ mēs, Terrendis® ar prieku ar jums dalāmies 

ar savu pieredzi un jums palīdzam projektēt, izstrādāt un 

atbalstīt jūsu izolēto cauruļvadu projektus.

Mēs uz mūsu klientu specifiskajām vajadzībām reaģējam daudz 
ātrāk, vieglāk un ar lielāku koncentrēšanos.  Mēs varam daudz 
ciešāk strādāt kopā ar klientiem, uzņemties lielāku atbildību un 
veikt plašāku izstrādi, šādi veidojot spēcīgu un veiksmīgu 
sadarbību.



MŪSU SAKNES UN VĒRTĪBAS

PLASTMASA

Specializācija ar pieredzi plastmasu 
nozarē
Vadošais plastmasas izstrādājumu ražotājs Terrendis® kā RYB 
grupas sastāvdaļa var izmantot atzītas ilgtermiņa 
specializācijas plastmasas cauruļu risinājumu un saistīto 
inovatīvo produktu izstrādes un ražošanas priekšrocības.
Plašās vertikālās integrācijas iespējas nodrošina uzlabotu
ražošanas elastību ar visaptverošu kvalitātes kontroli.
Mūsu izolētajos cauruļvadu risinājumos integrējot patentētu 
RFID risinājumu ELIOT® - 3D lokācijas un identifikācijas 
sistēmu zemē ieraktajām konstrukcijām, mēs šajā nozarē 
esam tehnoloģiski attīstītākais partneris.

CILVĒKI

Cilvēciskā aspekta novērtēšana
Mēs biznesa attiecībās pilnībā novērtējam cilvēcisko faktoru, 
tādēļ mēs, Terrendis® ar prieku ar jums dalāmies ar savu 
pieredzi un saviem klientiem palīdzam projektēt, izstrādāt 
un atbalstīt jūsu izolēto cauruļvadu projektus.

Mūsu, kā pilnībā specializēta izolētu cauruļu eksperta 
unikālā pozīcija mums ļauj vienkāršāk un ciešāk sadarboties 
ar klientiem un veidot spēcīgu un veiksmīgu sadarbību.

Mūsu klātbūtnes stratēģija veido ciešu sadarbību starp mūsu 
centralizēto darbību un plašu lokālo, specializēto 
izplatīšanas partneru tīklu.  Šie lokālie eksperti gala klientus 
atbalsta viņu dzimtajā valodā un nodrošina tiešu piekļuvi 
vietējām standarta produktu noliktavām.



MŪSU SAKNES UN VĒRTĪBAS

PIELĀGOŠANA
Pielāgotu risinājumu partneris
Mēs sniedzam speciālistu atbalstu, piedāvājot tīklu 
aprēķinus un sistēmas optimizēšanu, kas vienmēr ir 
fokusēta uz mūsu klientu specifiskajām situācijām un 
prasībām.
Mūsu plašais standarta produktu klāsts ir izstrādāts tā, lai 
būtu piemērots lielākajai daļai no izolēto cauruļu 
pielietojumiem.
Mūsu elastīgais ražošanas process ļauj īstenot augstas 
pakāpes pielāgošanu, nestandarta izmēru kombināciju 
ražošanu pēc pieprasījuma un/vai klienta piegādātu 
cauruļu un sastāvdaļu integrāciju.

ILGTSPĒJA 
Ilgtspējīgi produkti un risinājumi
Mūsu izolētās caurules sniedz ieguldījumu kopējā 
enerģijas taupīšanā siltuma sadales sistēmā, un ir ideāli 
apvienojamas ar tādiem videi draudzīgiem ar 
atjaunojamo enerģiju darbinātiem siltuma avotiem, kā 
biogāzes/biomasas koģenerācija, siltumsūkņi, koksnes 
granulu katli, liekā siltuma savākšanas stacijas utt.
Rūpīgi izvēlēts šķērssaistīta polietilēna materiāls 
garantē izturīgas un konstantas izolācijas īpašības visā 
sistēmas kalpošanas laikā.
Atbildīga materiālu izvēle un ražošana, kurā ņemtā vērā 
vides aizsardzība (materiāli bez hlorfluorogļūdeņražiem 
(CFC), zema enerģijas patēriņa ražošanas tehnoloģija 
utt.) veido vispārēju ilgtspējīgu pieeju mūsu produktiem 
un risinājumiem.



TERRENDIS®  UN ELIOT®

Terrendis® + ELIOT®: vieda izolēto cauruļu sistēma, kas ir 
aprīkota ar RFID birkām un kas no dziļuma līdz 2,5 m sūta 
atrašanās vietās informāciju ar precizitāti līdz dažiem 
centimetriem.

Terrendis® piedāvā ELIOT® - patentētas uz RFID balstītas 

detekcijas, 3D lokācijas un identifikācijas sistēmas zemē ieraktām 

konstrukcijām, integrēšanu jūsu izolēto cauruļu risinājumā.

RFID birkas, kas ievietotas ūdensizturīgos augstas izturības 

plastmasas korpusos (marķieros), var uzstādīt tādos kritiskos tīkla 

elementos, kā pazemes izolācijas komplekti, revīzijas lūkas utt., 

vai regulāros intervālos izvietot visā cauruļu trases maršrutā.

Zemes līmenī ar rokas detektoru var precīzi noteikt birku atrašanās 

vietas un veikt komunikāciju.

Piemērojamais standarta komunikācijas protokols ir savietojams arī 

ar NFC (tuvā lauka komunikācija), kas pirms uzstādīšanas ļauj veikt 

birku nolasīšanu/ierakstīšanu ar jūsu Android sistēmas tālruņa 

ELIOT® lietotni. Iebūvēts GPS sensors nozīmē to, ka birkā 

uzglabājamos datus var integrēt ĢIS (ģeogrāfiskā informācijas 

sistēma). Palielinātai precizitātei ģeogrāfiskās koordinātes var caur 

Bluetooth® importēt ārējā diferenciālajā GPS.



WITH THE ELIOT® SISTĒMU

ELIOT® sistēma pievieno šādas 3 funkcijas:

Vietas noteikšana
• Ar birkām iezīmētas cauruļvadu sistēmas ģeorefencēšana 

pēc ierakšanas zemē

• Augstas precizitātes 3D atrašanās vieta (3 asis: XY + 
dziļums) ieraktajām birkām

• Detekcija, atrašanās vietas noteikšana un divvirzienu 
komunikācija dziļumā līdz 2,5 m

• Vienlaicīga visu tipu tīklu konstatēšana

• Netraucē augsnes apstākļi (piesātināts māls, gruntsūdeņi 
utt.)

• vai tuvuma izvietoti magnētiskie lauki

Identifikācija
• Vienlaicīga visu tuvumā esošo tīklu attēlošana

• Precīza unikālā ID numura identifikācija

• Informācijas nolasīšana un ierakstīšana (2 x 90 rakstzīmes 
- aizsardzība ar paroli)

Integrācija
• GPS koordināšu un birkās saglabātās informācijas pārnese 

uz ĢIS.

• Uzlabota izsekojamība un tīkla kontrole

• Uzlabota resursu pārvaldība

Vai jums interesē Terrendis® + ELIOT® viedais izolētu cauruļu risinājums?
Lūdzu, sazinieties ar mums.

Terrendis® piedāvā unikālu ELIOT® - patentētas uz RFID balstītas 
detekcijas, 3D lokācijas un identifikācijas sistēmas zemē ieraktām 
konstrukcijām, integrēšanu jūsu izolēto cauruļu risinājumā.
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SATURS

Terrendis nv ir ISO 9001:2015 sertificēts izolētu 
plastmasas cauruļu sistēmu ražotājs.

Place and date:

For the is suing office:

Antwerp, 19 March 2018

DNV GL - Business Assurance

Atlantic House, Noorderlaan 147, 2030,

Antwerp, Belgium

J.H.C.N. van Gijlswijk

Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, THE NETHERLANDS. TEL:+31102922689.

assurance.dnvgl.com

C ertificate No:

253581-2018-AQ-BEL-RvA

Initial certification date:

19 March 2018

Valid:

19 March 2018 - 19 March 2021

This is to
 certify that the management system of

Terrendis N.V.

Korte Mate 10, 9042 Gent, Belgium

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design and production of flexible pre insulated plastic pipes for buried 

transport of heat and cooling and all systems components.

Apkure un saimniecības ūdens 23

Četras apkures caurules + saimniecības ūdens 24



PRODUKTA IZVĒLE

PRODUKTA IZVĒLE

Apkure
(PE-Xa / SDR 11 / PN 6 / 
95°C)

H HD Q

Saimniecības karstais 
(dzeramais) ūdens
(PE-Xa / SDR 7.4 / PN 10 / 

95°C)
S SD Q

Aukstais (dzeramais) 
ūdens un dzesēšana
(HDPE / SDR 11 / PN 16 / 
25°C)

C CW10 Pēc pieprasījuma

Papildu piederumi

Sazinieties ar mums, lai iegūtu profesionālu ieteikumu, kas pielāgots jūsu 
vajadzībām.

Mūsu tehniskā nodaļa jums palīdzēs realizēt un optimizēt visus jūsu projektus. 

+371 67813100

PRODUKTS ATSEVIŠĶA ATSEVIŠĶA + KABELIS DUBULTĀ ČETRKĀRŠA

sb@sbshop.lv

Maskavas iela 444b, Rīga, LV- 
1063
www.sbsiltumtehnika.lv

Ar mums var sazināties šādi:
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APKURE

IZOLĒTU CAURUĻU RISINĀJUMI









SAIMNIECĪBAS ŪDENS

IZOLĒTU CAURUĻU RISINĀJUMI









DUBULTĀ SAIMNIECĪBAS ŪDENS CAURULE

• Vidējās caurules: PE-Xa/SDR 7.4/PN 10

• Maks. šķidruma temperatūra: +95 °C

• PE-X izolācijas putas: < 1% ūdens absorbcija saskaņā ar ISO 2896

• Garums pilnā spolē, visi izmēri: 100 m

• Ražošanas process bez hlorfluorogļūdeņražiem (CFC)

KONEKTORI UN PIEDERUMI

PE-X termināļa kontektori Putekļu gala aizsargs Termosarukuma putekļu aizsargs      Stiprināšanas punkti 

Vītne Vītne M + F

Art. Nr. [inch] Art. No. Art. No. Art. No. 
[collas] SC25/0.75M 

SC20/0.75M

3/4" M 

3/4" M
DECD140/2520 SECD/20

FP0.75 

FP0.75

3/4" 

3/4"

SC25/0.75M 

SC25/0.75M

3/4" M 

3/4" M
DECD160/25 SECD/30 FP0.75 

SC32/1M 

SC25/0.75M

1" M 

3/4" M
DECD140/3225 SECD/20

FP1 

FP0.75

1" 

3/4"

SC32/1M 

SC25/0.75M

1" M 

3/4" M
DECD160/3225 SECD/20

FP1 

FP0.75

1" 

3/4"

SC40/1.25M 

SC25/0.75M

11/4" M 

3/4" M
DECD160/4025 SECD/40

FP1.25 

FP0.75

11/4" 

3/4"

SC50/1.5M 

SC25/0.75M

11/2" M 

3/4" M
DECD160/5025 SECD/70

FP1.5 

FP0.75

11/2" 

3/4"

SC50/1.5M 

SC32/1M

11/2" M 

1" M
DECD160/5032 SECD/50

FP1.5 

FP1

11/2" 

1"

Citām izmēru kombinācijām vai specifisku cauruļu un/vai sastāvdaļu kombinācijām, lūdzu, sazinieties ar mums.

3/4" 

3/4"
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APKURE + SAIMNIECĪBAS 
ŪDENS 

IZOLĒTU CAURUĻU RISINĀJUMI
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AUKSTAIS 
ŪDENS+DZESĒŠANA

IZOLĒTU CAURUĻU RISINĀJUMI











Mūsu atsevišķās aukstā ūdens caurules ar aizsalšanas aizsardzību 
ir aprīkotas ar pašregulējošu 10 W/m apsildes kabeli, kas 
nepieļauj stāvoša ūdens sasalšanu.

Apsildes kabelis ir paredzēts maiņstrāvas barošanai no līnijas ar 
spriegumu 220 VAC / 50-60 Hz.
Barošanas līnija jāaprīko ar virsstrāvas aizsardzību ar 16 A, 30 mA 
RCD (noplūdes strāvas aizsardzības ierīce).

Lai 10 W/m apsildes kabeli aizsargātu pret enerģijas izkliedi, ja 
apkārtējā temperatūra ir virs sasalšanas punkta, ieteicams ar 
apkārtējās temperatūras termostatu, barošana pārtraukta pie 
iepriekš iestatītas temperatūras (piemēram, 2°C).

Kopējais apsildes kabeļa garums nedrīkst pārsniegt 100 m. Ja 
nepieciešami garāki apsildes kabeļi, jāparedz atsevišķi barošanas 
avoti, kas nodrošina barošanu kabelim līdz 100 m.
Apsildes kabeli var nogriezt jebkurā vēlamajā garumā (< 100 m 
atkarībā no caurules garuma).

Lai nodrošinātu pareizu kabeļa funkcionēšanu un nepieļautu 
īsslēgumus, kabeļa divām vadošajām dzīslām jābūt savstarpēji 
elektriski izolētām.

Art. Nr. 

HCTHERM

Šo PVC savienojumu kārbu 
lieto, lai apsildes kabeli 
savienotu ar barošanas 
līniju.
Aizsardzības klase: IP55

HCSL elektriskais pieslēgums un izolācijas komplekts

Art. Nr. 

HCSL

Šo komplektu lieto, lai apsildes kabeli pieslēgtu pie barošanas un elektriski 
izolētu vada galus.
• 1 gab. sienas stiprinājums

• 3 gab. termosarukuma uzmavas barošanas vadu un zemējuma vada 
izolēšana

• 1 gab. gara termosarukuma uzmava apsildes kabeļa izolēšanai 
savienojuma vietā

• 2 gab. īsas termosarukuma uzmavas apsildes kabeļu galu izolēšanai

Uz sienas uzstādāms 
apkārtējās temperatūras 
termostats Aizsardzības klase: 
IP54
Regulēšanas diapazons: -10°C 
+40°C Komutācijas jauda: 16 A 
/ 230 VAC Spriegums: 230 VAC

PIESLĒGUMA KOMPLEKTS AIZSARDZĪBAI 
PRET AIZSALŠANU

HCTHERM Apkārtējās 
temperatūras termostats

Art. Nr. 

HCBOX

HCBOX Elektriskā 
savienojumu kārba
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PIEDERUMI

P R E - I N S U L A T E D PIPE SOLUTIONS
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