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Artyku  promocyjny

Zastosowanie
Pe ny, nowoczesny system przeznaczo-

ny do instalacji grzewczych (ogrzewania 

grzejnikowego i pod ogowego) i wodoci -

gowych (ciep ej i zimnej wody) obejmuj cy 

rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX i bardzo 

szeroki asortyment z czek dost pnych 

w wersji do skr cania i zaprasowywania

Zalety

odporno  na dzia anie czynników che-

micznych (kwasy, zasady)

t umienie d wi ków oraz amortyzacja 

uderze  hydraulicznych

wysoka elastyczno , która pozwala zre-

dukowa  liczb  po cze  w instalacji

higiena

odporno  na zarastanie kamieniem

wysoka wytrzyma o  zm czeniowa

Charakterystyka
Podstaw  systemu jest rura wielowar-

stwowa PeX/Al/Pex

Budowa:

warstwa wierzchnia z polietylenu siecio-

wanego Pe-Xb

warstwa rodkowa z aluminium o gru-

bo ci 0,2 mm – warstwa ta blokuje dyfu-

zj  tlenu do instalacji, a tak e ma za zada-

nie niwelowa  niekorzystne w a ciwo ci 

polietylenu, czyli znaczne wyd u enie ter-

miczne i pami  kszta tu

warstwa wewn trzna z polietylenu sie-

ciowanego Pe-Xb

dodatkowo mi dzy tymi trzema war-

stwami znajduj  si  dwie warstwy anty-

adhezyjne, których zadaniem jest wi zanie 

ca ej rury w jedn  zwart  konstrukcj  i za-

pobieganie jej rozwarstwieniu przez ca y

czas eksploatacji instalacji

Maks. temp. robocza czynnika [°C]: +95 

(krótkotrwale +120)

Maks. ci nienie robocze [MPa]: 1

Wymiary ( rednica/grubo ) [mm]: 16/2,0 

(zwoje 100 i 200 m); 20/2,0 (zwoje 100 m)

Rodzaje po cze :

za pomoc  z czek skr canych – gwaran-

tuj  trwa e po czenie rur przez zaci ni -

cie pier cienia zaciskowego na rurze dzi ki 

nakr tce; dla zapewnienia szczelno ci za-

stosowano dwa uszczelnienia typu O-ring 

i wk adk  teflonow , która pe ni funkcj

oddzielaj c  dwa ró ne materia y – wk ad-

k  aluminiow  rury i z czk  mosi n ,

zapobiega w ten sposób mo liwo ci po-

wstania ogniska korozji galwanicznej; na 

z czce, jak i pier cieniu zaciskowym, wy-

konano specjalne naci cia utrudniaj ce 

wysuni cie si  rury ze z czki pod wp y-

wem ci nienia; ten sposób czenia umo -

liwia równie  sprawne przeprowadzenie 

prac remontowych

zgrzewane za pomoc  z czek zapraso-

wywanych

Pozosta e elementy systemu:

z czki skr cane

czniki zaprasowywane z mosi dzu 

rozdzielacze

kurki kulowe PERFEKT – do zamykania i 

otwierania przep ywu czynników ciek ych, 

jak woda zimna i gor ca (w tym pitna), olej, 

spr one powietrze oraz innych czynników 

nieagresywnych; mo liwo  pracy w tempe-

raturze od -30 do +150°C i ci -

nieniu do 3,0 MPa

grzejniki stalowe p ytowe 

PERFEKT – wykonane z au-

tomatycznie zgrzewanych, wy-

t oczonych arkuszy blachy stalowej walco-

wanej na zimno, pomalowanych na bia o; 

grzejniki nie mog  by  stosowane 

w instalacjach po czonych z wysokotem-

peraturow  sieci  ciepln  przez w ze  zmie-

szania pompowego lub hydroelewator

grzejniki aluminiowe PERFEKT – bia e; 

standardowa wys. 500 mm (wys. ca ko-

wita 571 mm), szer. cz onu 79,5 mm i g .

85 mm – docelowo dost pna b dzie sze-

roka gama modeli; moc grzewcza 1 cz o-

nu dla parametrów 75°C/65°C/20°C wynosi 

128 W; grzejniki mo na montowa  w in-

stalacjach zawieraj cych mi dzy innymi 

elementy wykonane ze stali, eliwa, mie-

dzi, mosi dzu, aluminium oraz tworzyw 

sztucznych; czenie grzejników z rura-

mi z miedzi powinno odbywa  si  przez 

z czk  z eliwa lub stali, a uszczelnienie 

po czenia za pomoc  ta my teflonowej

zawory grzejnikowe

zasuwy klinowe

odpowietrzniki automatyczne
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