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ERAM technológia részletek 

Eram latin szó, jelentése, én voltam, ebből 

következően a mérnöki munka lényegét átvinni a 

technológiába és ezzel szolgálni az emberiséget és 

a környezetet. A gáz és olajipari tervezési 

technológiában eltöltött több, mint 30 éves  

tapasztalat a fedezete a tervezett  termékek  

megbízhatóságának. 

ERAM technológia kínálat 

Csapatunk profi szakemberekből áll, mely mindig 

képes a vevők problémáinak és kívánságainak a 

megoldására. 

Kollégáink időben tudnak segíteni és nem hagyják 

a partnereket egyedül, bármikor fordulhatnak 

hozzánk. 

Olaszok vagyunk és szenvedélyünk a munka és 

ezt a szívünkben hordjuk. 

 



 

 

 

 

 

lsődleges a vevő igénye 

Az ERAM technológia a gáz- és olajiparban valamint 

a vegyiparban gyökerezik, a monoblokkos szigetelő 

csőkötéseket úgy a szárazföldi, mint a tengeri  

projektekhez szállítjuk /onshore, offshore/. A 

monoblokkos szigetelő csőkötés alkalmazásával a 

korrózióvédelmi rendszer költségeinek 

megtakarítása érhető el. Világszerte  alkalmazzák a 

monoblokkos szigetelő csőkötéseket a 

katódvédelmi rendszerek elektromos 

leválasztására. A hatásos katódos védelem  

kialakításában előnyösebb, mint a hagyományos 

karima szigetelő készlet. Másik előny, hogy 

megakadályozza kóboráramok kialakulását lakó és 

ipari létesítményeken. 

Az ERAM technológia szerint gyártott csőkötések 

beépíthetők akár 1.400  bar nyomású rendszerekbe 

illetve a project szerint  megkívánt specifikációknak 

megfelelően. 



 

 

   

 

Csőelemek tervezése és gyártása 

Az ERAM technológia szénacélból, saválló acélból, 

duplex és szuper duplex saválló acélokból gyárt 

szigetelő csőkötéseket, különböző közegekre , a kívánt 

hőmérséklet és nyomástartományban, föld feletti és föld 

alatti beépíthetőségre, a NACE RP 02-86 katódvédelmi 

előírásoknak megfelelően. A termékeink az ASME B31 

sorozat, ASME VIII , I/II, EN 13445 és egyéb 

szabványoknak megfelel. 

A termékeinket laboratóriumi körülmények között 

teszteljük, a megrendelő kívánalmainak megfelelően. 

Az ERAM technológia szintén gyárt rögzítő karimákat, 

hegeszthető toldós karimát, laza karimát, összekötő 

bilincset és megrendelő terveinek megfelelő formátumú 

karimákat. Szállítunk swifel karimát /csuklós karima/ és 

vakperemes karimát csővezetékekhez. A rögzítő 

karimák, swifel karimák és a vakperemes karimák 

kielégítik az ASME VIII , I/II divízió, ANSI és API 

osztályok előírásait: szénacél, saválló acél, duplex, 

szuper duplex saválló acél és egyéb anyagokból. 

Az ERAM technológia gyárt speciális csővezetéki 

kiegészítő elemeket a legkorszerűbb megoldással, a 

környezetvédelem biztosításával. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A monoblokkos szigetelő csőkötés előnye a 

hagyományos karima szigetelő készlettel szemben 

Világszerte úgy gondolják az emberek, hogy a karima 

szigetelő készlet árban előnyösebb, mint a 

monoblokkos szigetelő csőkötés. A karima a szigetelő 

készlet önmagában, valóban olcsóbb, mint a 

monoblokkos szigetelő csőkötés, de az egyéb 

járulékos költségeket nem veszik figyelembe, mint 

például a szigetelő készlet terepi beépítését, a 

folyamatos felügyeletet és a rendszeres karbantartást. 

A szigetelő készlettel kapcsolatos feladtok figyelembe 

vételével egyértelmű, hogy a monoblokkos szigetelő 

csőkötés a katódos korrózióvédelem szempontjából a 

leghatékonyabb eszköz. 

Előnyök és hasznok 

A csőrendszeren nincs oldható kötés 

Karbantartást nem igényel 

Extrám hajlító és húzó igényvételnek ellenáll. 

Földrengés biztos. 

Gyárban tesztelt, szerelésre kész állapotban kerül a 

terepre 

Hegeszthető csőtartozék 

Külső belső műgyanta bevonattal rendelkezik 

Helyszíni szerelést nem igényel 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


