SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
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SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
1. Informacje o systemie

INFORMACJE TECHNICZNE

System instalacyjny TAUR PEX jest kompletnym systemem instalacyjnym, obejmującym rury polietylenowe jednorodne
wykonane z PE lub PE-x do ogrzewania podłogowego oraz rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową PE-RT/AL./PE-RT wraz ze
złączkami do zaprasowywania i skręcania, wykonane z wysokogatunkowego mosiądzu odpornego na odcynkowanie. Elementy
systemu marki TAUR PEX oparte o rurę “wielowarstwową” przeznaczone są do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej,
w tym wody pitnej, wewnątrz budynków, a także do systemów grzewczych, zgodnie z zasadami projektowania i zgodnych
z klasami zastosowań.
Inne zastosowania to np. sprężone powietrze, instalacje chłodnicze (woda lodowa), instalacje technologiczne (nawadnianie
i podgrzewanie boisk sportowych)

2. Wiadomości ogólne
2.1. Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową
Rury wielowarstwowe systemu TAUR PEX wykonane są z polietylenu PE-RT o podwyższonej odporności termicznej. Środkową
warstwę między polietylenem stanowi wkładka aluminiowa. Takie rozwiązanie zabezpiecza instalację przed dyfuzją tlenu oraz
zapewnia rurze właściwą „pamięć kształtu”, a także zmniejsza wydłużalność termiczną w porównaniu do rur bez wkładki.

Średnica nominalna x grubość (dn x en) [mm]

16 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

32 x 3,0

40 x 3,5

50 x 4,0

63 x 6,0

Średnica nominalna zewnętrzna dn [mm]

16

20

26

32

40

50

63

Grubość ścianki [mm]

2,0

2,0

3,0

3,0

3,5

4,0

6

Średnica wewnętrzna di [mm]

12

16

20

26

33

42

51

Masa rury [g/m]

110

145

258

362

581

876

1224

0,113

0,201

0,314

0,531

0,855

1,385

2,042

Pojemność jednostkowa rury [l/m.]
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=W/(mK)

0,43

2.2. Kształtki
Korpusy kształtek systemu TAUR PEX wykonane są z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. W korpusie kształtki zabudowane
są uszczelki wykonane z elastomeru EPDM. Tuleje zaciskowe wykonane są ze stali nierdzewnej, a w każdej z nich znajduje się
otwór podglądu miejsca docisku rur. Aby zabezpieczyć złączki przed korozją elektrochemiczną zastosowano specjalny pierścień z
tworzywa.

3. Właściwości
3.1. Rozszerzalność termiczna rur
System TAUR PEX w porównaniu do systemu PP cechuje się dużo mniejszą rozszerzalnością termiczną zbliżoną do przewodów
miedzianych, co w praktyce w dużym stopniu ogranicza konieczność stosowania kompensacji. Przewody na krótszych odcinkach
dzięki swojej elastyczności oraz zmianie kierunków ich układania, ulegają naturalnej kompensacji. W przypadkach długich
przewodów stosuje się najczęściej kompensację typu L, Z, U. Współczynnik rozszerzalności termicznej [mm/mxk] = 0,026

3.2. Odporność na korozję
System TAUR PEX cechuje się bardzo wysoką odpornością na działanie biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz korozję. PE-X oraz
PE-RT jest odporny na większość z ponad 350 związków chemicznych. Ograniczenia w stosowaniu PE-X i PE-RT dotyczą związków
silnie utleniających, takich jak: brom, chlor, chloroform, ksyleny, ropa naftowa, kwas azotowy.
Kształtki produkowane są ze stopu mosiądzu, odpornego na korozję oraz osady.
Wysoka różnica potencjału pomiędzy materiałem PE-X i PE-RT a wodą oraz gładka nieadhezyjna ścianka sprawia, że wewnątrz
przewodów nie odkładają się osady. Dzięki temu nie następuje zmniejszenie przekroju rur, a tym samym zachowana jest wysoka
stała wydajność przepływu hydraulicznego instalacji.

3.3. Właściwości biologiczne
Wyroby z PE-X i PE-RT są wysoce obojętne biologicznie. Rury PE-X i PE-RT oraz złączki marki TAUR posiadają dopuszczenia
Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w instalacjach do przesyłania wody do picia.

3.4. Cechy termoizolacyjne
Instalacje systemu TAUR PEX posiadają bardzo korzystne właściwości termoizolacyjne. Przewodność cieplna wynosi 0,43 W/m K i
jest ponad 100 razy mniejsza niż dla rur stalowych (58,2 W/m. K) oraz aż 1000 razy mniejsza niż dla rur miedzianych (419,9 W/m
K). Korzystne właściwości termoizolacyjne zapewniają przewodom systemu TAUR, bardzo małe straty ciepła podczas przesyłania
wody w instalacjach centralnego ogrzewania, systemach ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z przepisami
przewody rozdzielcze takich instalacji, należy jednak izolować termicznie. Również norma DIN 1988 nakłada obowiązek
stosowania izolacji termicznej dla przewodów do wody zimnej, w celu wyeliminowania kondensacji pary wodnej (w
szczególności w pomieszczeniach ze słabą wentylacją i zawilgoconych).
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SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa

3.6. Transport i składowanie
Elementów systemu TAUR PEX nie należy składować na wolnym powietrzu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego. Muszą być składowane w zadaszonym miejscu i nie mogą być składowane razem z materiałami
organicznymi, rozpuszczalnikami oraz związkami chemicznymi, które mają negatywny wpływ na odporność materiału np. związki
ropopochodne, kwasy, zasady itp. Nie należy również wystawiać materiałów na bezpośrednie działanie promieniowania termicznego
(minimalna odległość od źródła ciepła wynosi 1 metr). Rury należy składować w zwojach lub kartonach (najlepiej w oryginalnych
opakowaniach) w temperaturze nie wyższej niż +40°C i nie niższej niż 0°C. Podczas przechowywania i prac montażowych nie mogą być
jednostronnie obciążone oraz składowane na ostrych krawędziach.
Rury w sztangach należy składować w pozycji poziomej w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 0,6 m, a rury w zwojach
powinno się przechowywać na palecie max. 10 opakowań (jedno na drugim).
Nie wolno przeciągać niezabezpieczonych rur po podłożu lub po przedmiotach o ostrych krawędziach, oraz należy chronić je przed
uderzeniami mechanicznymi.

4. Właściwości techniczne
4.1. Przeznaczenie stosowania wyrobu
Elementy składowe systemu TAUR PEX z rurą wielowarstwową z wkładką aluminiową przeznaczone są do stosowania w instalacjach:
ogrzewania płaszczyznowego, ogrzewania grzejnikowego, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, sprężonego powietrza,
podciśnieniowych oraz w instalacjach chłodniczych.
Przeznaczenie i parametry pracy systemu TAUR PEX w oparciu o rurę wielowarstwową z wkładką aluminiową
Rodzaj instalacji

Warunki pracy

Instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), zimnej i ciepłej wody

Maksymalna temp. robocza 95 °C
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar (dla 70 °C)

Instalacja sprężonego powietrza

Maksymalna temp. robocza 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar (dla 35 °C)

Instalacje podciśnieniowa

Maksymalne podciśnienie robocze -0,8 bar
(0,2 bar ciśnienia bezwzględnego)

Instalacje chłodnicze

Minimalna temp. robocza -10 °C
stężenie wody lodowej glikol 25-80%

4.2. Zakres stosowania wyrobu
Zgodne z normą, istnieją cztery klasy zastosowania, które określają parametry projektowe. Każda klasa odnosi się do typowego obszaru
zastosowania i do okresu projektowego 50 lat. Każde zastosowanie powinno być odpowiednio wybrane zgodnie z tablicą zastosowań
podaną poniżej.
Klasyfikacja warunków pracy
Klasa
zastosowania

Ciśnienie
robocze
Prob
[bar]

Temperatura
pracy trob

Czas pracy 2)
trob

[°C]

[lata]

tmax
[°C]

Czas pracy
w tmax
[lata]
-

ta
[°C]

Czas
w ta 3)

Typowy obszar zastosowania

[lata]

--

10

20 1)

50

-

-

-

1

10

60

49

80

1

100

100

Dostarczanie ciepłej wody (60°C)

70

2,5

100

100

Ogrzewanie podłogowe
i niskotemperaturowe grzejniki

90

1

100

100

Grzejniki wysokotemperaturowe

2,5

20
następnie
4

6

Instalacja zimnej wody

20

40
następnie

5

6

60 1)

25

20

14

60

25

80 1)

10

1)Temperatury

przyjmowane jako obliczeniowe (projektowe). 2) Jeśli dla danej klasy występuje więcej niż jedna temperatura projektowa, wówczas czasy można zsumować (np. projektowy profil
temperaturowy dla 50 lat dla klasy 5 wygląda następująco: 20 °C dla 14 lat, następnie 60 °C dla 25 lat, 80 °C dla 10 lat, 90 °C dla 1 roku i 100 °C dla 100h). 3) Temperatura awarii instalacji dotyczy
np. sterowania, .jednorazowa ciągła praca w stanie awaryjnym nie powinna przekroczyć 3 h.
Oznaczenia: tmax- maksymalna temperatura, ta -dopuszczalna temperatura awarii

Producent/importer marki TAUR - ISKO Sp. z o.o.- www.isko.pl - e-mail: info@isko.pl

03

INFORMACJE TECHNICZNE

3.5. Kumulacja ładunków elektrycznych
PE-X oraz PE-RT kumuluje elektryczność statyczną na swej powierzchni i nie należy go stosować do przesyłania substancji łatwopalnych i
wybuchowych.

SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
5. Wymiarowanie przewodów

INFORMACJE TECHNICZNE

Doboru hydraulicznego Systemu TAUR PEX należy dokonać na podstawie wytycznych projektowych i norm. Zaleca się zlecić to zadanie
uprawnionemu Projektantowi. Odpowiedni dobór przekroju rur ma olbrzymi wpływ na wymagany poziom głośności oraz wydajność
instalacji.
5.1. Spadki ciśnienia
W instalacjach wyróżniamy dwa rodzaje strat ciśnienia: liniowe i miejscowe.
Straty miejscowe powstają w miejscach gdzie: zmienia się kierunek przepływu cieczy, dokonujemy zmiany przekroju rury na mniejszy,
oraz w przypadku przepływu cieczy przez armaturę (zawory, filtry, wodomierze itp.)
Straty liniowe występują gdy siły tarcia oddziaływają na ciecz przepływającą przez przewody rurowe.
5.2. Nomogramy do wyznaczania spadku ciśnienia
Do wymiarowania przewodów można posłużyć się nomogramem przedstawiającym spadki ciśnienia wody (20 °C).
Należy pamiętać aby nie przekraczać prędkości maksymalnej cieczy (dla danego typu instalacji) oraz mieścić się w granicach spadku
ciśnienia 1-10 kPa/m.

Spadek ciśnienia w rurach wielowarstwowych TAUR dla temperatury wody 20° C.

04
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SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
6.1. Wskazania do układania przewodów
Przewody systemu TAUR PEX można układać w bruzdach ściennych, podłodze (kształtki zaprasowywane), stropie, szachtach
instalacyjnych i na ścianach. Spadek przewodów w kierunku najniżej położonych miejsc powinien wynosić min. 0,5% co umożliwi
odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. Przewody powinno dzielić się na odcinki które w razie potrzeby można zamknąć.
W instalacjach grzewczych i c.w.u. należy bezwzględnie uwzględnić wydłużalność termiczną rur, poprzez stosowanie odpowiednich
kompensacji. Do uszczelniania połączeń gwintowanych wymagane jest stosowanie konopii czesanych i pasty uszczelniającej, lub taśmy
teflonowej. Przy bocznych odejściach od pionu należy również uwzględnić wydłużenie przewodów pionowych. Wymagane jest
stosowanie rur ochronnych w przejściach przez konstrukcję budynku. Przewody układane pod tynkiem lub posadzką, powinny być
przykryte min. 4cm warstwą tynku lub wylewki, oraz należy je zabezpieczyć osłoną termiczną lub rurą ochronną np. peszel. W
przypadku wykonywania przewodów zimnej wody, konieczne jest również zastosowanie izolacji termicznej, która zabezpiecza
instalacje przed kondensacją pary wodnej na ściankach instalacji. Nie należy montować rur na sztywno poprzez bezpośrednie
obetonowanie przewodów.

6.2. Mocowanie instalacji
Instalację należy mocować do konstrukcji budynku. Należy przestrzegać minimalnych odległości pomiędzy uchwytami. Wartości te
przedstawia poniższa tabela. Zaleca się mocowanie instalacji uchwytami z tworzywa lub obejmami metalowymi z wkładką gumową.

Średnica nominalna x grubość (dn x en) [mm]
Maksymalna odległość między podporami [m.]

16 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

32 x 3,0

40 x 3,5

50 x 4,0

63 x 4,5

1,20

1,30

1,50

1,60

1,70

2,0

2,20

6.3. Mocowanie stałe
Uchwyty stałe służą do trwałego mocowania przewodu i uniemożliwiają jego ruch w obejmie. Uchwyty te maja za zadanie spowodować
przewidywalną pracę rurociągów i zwyczajowo zakłada się je pomiędzy kompensacjami lub/i na kompensacjach i w pobliżu urządzeń.
Obejmy stanowiące punkty stałe nie mogą być montowane bezpośrednio na kształtkach lub pierścieniach zaprasowywanych.
6.4. Mocowanie przesuwne
Uchwyty przesuwne umożliwiają ruch osiowy przewodu. Ważne żeby uchwyt taki nie niszczył przewodu. Uchwyty montowane są w
odpowiedniej odległości od kształtek aby nie ograniczać ruchu przewodu, zgodnie z tabelą z punktu 6.2.
6.5. Kompensacja wydłużenia termicznego
Instalacje grzewcze oraz c.w.u montowane natynkowo lub w szachtach, wymagają zamocowania uchwytami do konstrukcji w taki
sposób, aby umożliwić kompensację związaną z wydłużalnością termiczną przewodów. Kompensację można wykonać za pomocą: pętli
kompensacyjnej, kompensacji w kształcie liter - L, Z oraz U, co zapewnia zminimalizowanie naprężeń w instalacji. Zasady stosowania
kompensatorów powinny być zgodne z normami i zasadami projektowania.

6.6. Gięcie przewodów
Gięcie przewodów może być wykonywane ręcznie oraz za pomocą sprężyny. Zastosowanie sprężyny umożliwia uzyskanie gięcia z
mniejszym promieniem niż w przypadku ręcznego gięcia. Przy gięciu ręcznym minimalny promień gięcia wynosi 5 × d (średnica
zewnętrzna) i nie wolno dopuścić do załamania lub zwężenia przekroju. W przypadku zastosowania sprężyny w przypadku rur o średnicy
16 i 20 mm można zmniejszyć promień gięcia do 3,5 x d (średnica zewnętrzna). Nie należy wykonywać gięcia bezpośrednio przy kształtce.
Należy zachować co najmniej odległość jednej średnicy 1 x d (średnica zewnętrzna).

Rodzaj gięcia

Minimalny promień gięcia
Minimalny
promien
gięcia R

Średnica rury dn
16

20

26

32

40

50

63

130

160

200

250

315

Ręczne

R = 5 x dn

80

100

Sprężyną

R = 3,5 x dn

56

70
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6. Montaż systemu

SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
6.7. Łączenie
Połączenia zaprasowywane – jest mechanicznie zaprasowywane za pomocą maszyny do zaprasowywania (mechanicznej lub ręcznej).
Uszczelnienie stanowi uszczelka typu o-ring (EPDM). Występują również łączniki przejściowe, które dzięki gwintom umożliwiają
połączenie instalacji z rury wielowarstwowej z armaturą lub istniejącą instalacją. Do zaprasowywania połączeń w średnicach 16-63 mm
należy używać szczęk typu “TH”. Szczęki muszą być kompatybilne z maszynami służącymi do zaprasowywania.
Do kalibrowania rur należy używać tylko systemowego kalibratora.

1. Cięcie

INFORMACJE TECHNICZNE

2. Kalibracja

UWAGA! UŻYWAĆ TYLKO FABRYCZNYCH SYSTEMOWYCH KALIBRATORÓW
OFEROWANYCH PRZEZ PRODUCENTA ZŁĄCZEK

3. Wsunięcie rury

4. Zaprasowanie

Zawsze ustawiaj szczęki zaciskowe
centralnie na tulei zaciskowej.

06
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7.Rozprowadzanie instalacji

System trójnikowy - najczęściej stosowany w budownictwie
mieszkalnym. Rozprowadzenie wody następuje przez zastosowanie
trójników równoprzelotowych lub redukcyjnych. System
znakomicie nadaje się do ułożenia w posadzce. Do tego rodzaju
systemu możemy zastosować rozwiązanie z pętlą cyrkulacyjną.
Ten system cechuje się dużymi spadkami ciśnienia, wahaniami
temperatury, łatwym sposobem montażu (szczególnie w budynkach
remontowanych w miejsce poprzednich przewodów).
Zastosowanie tego systemu ogranicza ilość potrzebnych rur (w
porównaniu z np. systemem rozdzielaczowym)

System rozdzielaczowy - do wykonania tego systemu stosujemy
rozdzielacze ciepłej i zimnej wody. Charakterystyczne cechy systemu
to możliwość łatwego i ekonomicznego wykonania regulacji
instalacji poprzez zastosowanie np. zaworów regulacyjnoodcinających na rozdzielaczu.
Ten system cechuje się małą ilością punktów połączeniowych i
małymi spadkami ciśnienia (szczególnie w przypadku
jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego punktu poboru
wody).

System obwodowy - do ułożenia przewodów w tym systemie
stosujemy rozdzielacz wody ciepłej i zimnej, z których każdy punkt
poboru, zasilany jest z dwóch stron. System ten wymaga
zastosowania przelotowych podejść bateryjnych.
Ten system cechuje się: małymi spadkami ciśnienia, optymalnym
rozdziałem wody, oraz ograniczona ilością połączeń.

SYSTEM OBWODOWY
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7.1. Sposoby rozprowadzenia rur wody użytkowej.
W zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki zasilanych odbiorników wody, możemy zastosować następujące sposoby
rozprowadzenia rurociągów wody użytkowej:

SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
7.2. Sposoby rozprowadzenia rur w instalacji grzejnikowej
W instalacjach grzewczych z wykorzystaniem grzejników możemy zastosować rozprowadzenie w układzie trójnikowym lub/oraz
rozdzielaczowym.

INFORMACJE TECHNICZNE

System trójnikowy - duża różnorodność dostępnych średnic
rur (16-63mm) pozwala na łatwy i precyzyjny rozdział
czynnika grzewczego. Aby ograniczyć powstawanie
naprężeń a tym samym zapewnić kompensację przewodów
należy pamiętać aby w odległości ok. 1,5m od grzejnika
zmienić kierunek przebiegu rur pod kątem 90°.
Takie rozwiązanie w przeciwieństwie do systemu
rozdzielaczowego wykorzystujemy mniejszą ilość
przewodów, co w zamian powoduje konieczność
zastosowania większej ilości kształtek.

System rozdzielaczowy - w systemie tym rozdział czynnika
grzewczego następuje w rozdzielaczu. Każdy odbiornik
może być zasilony oraz sterowany osobno.
Takie rozwiązanie pozwala nam na precyzyjną regulację
przepływów czynnika grzewczego, ogranicza ilość połączeń i
doskonale nadaje do rozprowadzania w posadzkach
i bruzdach ścian.

7.3. Sposoby rozprowadzenia rur w instalacji ogrzewania podłogowego
W instalacjach ogrzewania podłogowego rozróżniamy dwa sposoby układania przewodów: spiralny oraz meandrowy. W zależności od
przeznaczenia pomieszczeń, możemy zastosować jedno z poniżej przedstawionych rozwiązań.

System spiralny - najczęściej stosowany w budownictwie mieszkalnym. Przewody są układane pod kątem 90° w charakterystyczne ślimaki.
Układ ten zapewnia nam równomierną temperaturę na całej powierzchni podłogi.
W przypadku gdy z doboru wyjdzie większa ilość niż 120 metrów przewodu, należy dany układ podzielić na sekcję. Układ spiralny można
wykonać również z oddzielną strefą brzegową, którą stosujemy w miejscach o większych stratach ciepła (np. pod oknami).
Należy pamiętać, że w miejscach, w których przebiega dylatacja posadzki, konieczne jest stosowanie na przewodach rury osłonowej o
długości min 0,5 mb.

Ściana zewnętrzna

Dylatacja posadzki
Rura osłonowa

08

Strefa
brzegowa
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8. Próba ciśnieniowa
Po ukończeniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności. Weryfikujemy w ten sposób prawidłowość wykonania połączeń,
wielkość spadków przewodów oraz prawidłowość wykonania i rozmieszczenia uchwytów. Próby dokonujemy przed wykonaniem
jakichkolwiek prac uniemożliwiających przeprowadzenie oględzin instalacji, tj. wylewki, izolacje, tynki. Temperatura wewnątrz obiektu
w czasie kontrolnym powinna być stabilna i większa niż +5 °C. Przygotowanie instalacji pod próbę ciśnienia polega na usunięciu wszelkiej
armatury, która może negatywnie odnosić się do wyniku testu lub go sfałszować. Takie miejsca zastępujemy zaślepkami lub zaworami,
odcinającymi obieg. Odczyt pomiaru dokonywać powinniśmy za pomocą manometru zegarowego o podziałce 0,01 [MPa], montując go
w najniższym punkcie instalacji. Tak przygotowany obieg należy dokładnie odpowietrzyć uzupełniając go wodą.
Dla instalacji wodociągowych wstępnie wykonujemy próbę szczelności na zimno, przy obciążeniu 6 [Bar] +3[Bar] (suma 9[Bar]) przez
okres min. 1 godziny, liczony od momentu usunięcia wykrytych ewentualnych nieszczelności.
Dla instalacji centralnego ogrzewania wstępnie również wykonujemy próbę na zimno na ciśnieniu roboczym np. 3[Bar] +50 % = 4,5[Bar],
lecz nie więcej niż 6 [Bar] +3[Bar] = 9[Bar]). Próby dokonujemy wraz z przyłączonymi grzejnikami, które powinny być dopuszczone do
stosowania na ciśnienie próbne.
Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli przez badany okres czasu np. 30 min, nie występuje spadek ciśnienia na manometrze.
W przypadku pozytywnej próby na zimno można przystąpić do próby na gorąco. Próba na gorąco powinna umożliwiać prawidłową
cyrkulację czynnika grzewczego w przewodach. Jeżeli istnieją ku temu warunki, próbę na gorąco przeprowadzamy ze stałym
podnoszeniem temperatury, lub przy określonej temperaturze np. +45°C oraz ciśnieniu maksymalnym 6 [Bar]. Powyższe zasady
obowiązują jedynie gdy dotyczy to instalacji prowadzonych na ścianach budynku lub w kanałach a nie przewodów prowadzonych w
betonie np. jako ogrzewanie podłogowe.
Dla instalacji ogrzewania podłogowego wykonanych w jastrychach prób dokonuje się dwufazowo. 1 fazę dokonujemy zgodnie z
wytycznymi j/w dla instalacji centralnego ogrzewania, z kolei 2 faza jak uruchomienie ogrzewania podłogowego dokonujemy po
całkowitym związaniu jastrychu tj. 28 dni od jego ułożenia. Przed ułożeniem jastrychu należy poddać przewody ogrzewania
podłogowego stałemu ciśnieniu roboczemu np. 3 [Bar] i dopiero gdy jesteśmy pewni że takie ciśnienie zostało osiągnięte, można
przystąpić do wykonania jastrychu.
W po raz pierwszy uruchamianym ogrzewaniu podłogowym (rozgrzewanie), podnoszenie temperatury powinno następować z
szybkością 1°C na godzinę. Po 3 dobach działania ogrzewania można przystąpić do regulacji instalacji. W pierwszej kolejności należy
wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie należy zmierzyć temperatury w poszczególnych
pomieszczeniach przy zachowaniu parametrów wody na zasilaniu i powrocie dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiarów nie należy
prowadzić przy temperaturze zewnętrznej wyższej niż +5 °C, gdyż nie uzyska się wiarygodnych i skutecznych nastaw regulacyjnych.
Regulację należy uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa od założonej w projekcie temperatury w poszczególnych
pomieszczeniach mieszczą się w granicach +/- 1°C. Jeśli odstępstwa przekraczają dopuszczalny zakres, należy poprawić regulację lub
usunąć usterki wykonawcze czy projektowe.
Przy odbiorze instalacji ogrzewania podłogowego, należy zmierzyć temperaturę powierzchni podłogi w trzech najbardziej
charakterystycznych miejscach pomieszczenia. Temperatury te, przy zachowaniu wszystkich zasad eksploatacji, nie mogą przekraczać
więcej niż +2°C wartości założonych projektem.
Zarówno przebieg wykonanych czynności, jak i uzyskane wyniki raportujemy sprawozdaniem z przeprowadzenia próby szczelności.
Dokument ten powinien być potwierdzony przez instalatora, osobę sprawującą nadzór budowlany oraz inwestora.
Niezależnie przy odbiorze technicznym określonych robót instalacyjnych, należy sporządzić protokół technicznego odbioru robót,
zgodnie z obowiązującymi przepisami (zasadami).
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Okno

Układ meandrowy - przewody w tym układzie układamy równolegle ze zmianą
kąta prowadzenia o 180°. Zasilanie układu podłączamy w miejscu większych strat
ciepła (np. pod oknami). System znajduje swoje zastosowanie w przypadku
podłóg o niższej przenikalności cieplnej (np. podłogi drewniane).

SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
Rura TAUR PLUS PE-X/AL/PE

Rura TAUR PLUS PE-RT/Al/PE-RT
kod towaru

rozmiar

opakowanie
zbiorcze

kod towaru

opakowani
opakowanie
e zbiorcze
zbiorcze

KATALOG PRODUKTÓW

TP1PERTPLUS16200

16x2

200

40x3,5

sztangi 5mb.

TP1PERTPLUS16500
ds..

a
500

50x4,0

sztangi 5mb.

TP1PERTPLUS20

a
16x2
20x2

100

63x4,5

sztangi 5mb.

a
TP1PERTPLUS26
TP1PERTPLUS32
a

ds....a
26x3
ds....a
32x3

a
50
50

kod towaru

rozmiar

opakowani
opakowanie
e zbiorcze
zbiorcze

TP1PERT40COM
TP1PERT50COM

40x3,5
50x4,0

sztangi 5mb.

TP1PERT63COM

63x6,0

sztangi 5mb.

kod towaru

rozmiar

TP2PERTAL162240

16x2
16x2
a

TP2PERTAL162600
ds..

Rura TAUR 5-PLUS PE-Xb
opakowanie
zbiorcze

TP2PEXAPRO172200
TP2PEXAPRO172600
ds..

kod
kodtowaru
towaru

TP2PEXB5PLUS172200 17x2
TP2PEXB5PLUS1722

200

TP2PEXB5PLUS172500
TP2PEXB5PLUS1725
17x2
ds..
a

a
500

Rura TAUR FLOOR PE-RT
rozmiar

opakowanie
zbiorcze

17x2

200

TP2PERTFLOOR172200

600

ds..
TP2PERTFLOOR172600

17x2
a

kod
kod
towaru
towaru

3/4"

200

Złączka skręcana GW 3/4" do rozdzielacza

TPZSGW17

opakowani
opakowanie
ee zbiorcze
zbiorcze
zbiorcze

600

Łącznik do rur (dla złączek skręcanych 3/4" )

TPZL34

rozmiar

240

Rura TAUR PRO DIFUSTOP PE-Xa
kod
kod
towaru
towaru

Rura TAUR PE-RT/AL/PE-RT w izolacji

sztangi
a 5mb.

Rura TAUR FLOOR PE-RT/AL/PE-RT

10

rozmiar

17/2,0

200
150
100
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17x2
17x2
a

opakowanie
zbiorcze
zbiorcze

200
a
600
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16

TPK26FRA

26
32
40

TPK32FRA
TPK40COM
TPK50COM
TPK63X6COM

20

TPK4532
TPK4540COM
TPK4550COM

KATALOG PRODUKTÓW

TPK16FRA
TPK20FRA

50
63(6)

TPTR162016FRA
TPTR201616FRA
TPTR201620FRA
TPM16FRA
TPM20FRA
TPM26FRA
TPM32FRA
TPM40COM
TPM45COM
TPM63X6COM

16
20
26
32
40
50
63(6)

TPTR202016FRA
TPTR202620
TPTR261620
TPTR261626FRA
TPTR262016
TPTR262020FRA
TPTR262026FRA
TPTR262616
TPTR262620FRA
TPTR263226
TPTR321632FRA
TPTR322026

TPMR1620FRA
TPMR2026FRA
TPMR2616FRA
TPMR2632FRA
TPMR4026COM
TPMR4032COM
TPMR5032COM
TPMR5040COM
TPMR6340COM
TPMR6350COM

TPTR322032FRA
TPTR322626
26x16
26x32
40x26
40x32
50x32
50x40
63(6)x40
63(6)x50

TPTR322632
TPTR323220
TPTR323226
TPTR402632COM
TPTR402640COM
TPTR403232COM
TPTR403240COM
TPTR404026COM
TPTR404032COM
TPTR502650COM
TPTR503250COM
TPTR504040COM
TPTR504050COM
TPTR505032COM
TPTR505040COM

TPT16FRA
TPT20FRA
TPT26FRA
TPT32FRA
TPT40COM
TPT50COM
TPT63X6COM

63(6)

Oznaczenie produktów na zamówienie

-------
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TPKGW1615FRA

TPKGZ1615FRA

TPKGW2015FRA

TPKGZ2015FRA

KATALOG PRODUKTÓW

TPKGW1620

TPKGZ1620

TPKGW2020FRA

TPKGZ2020FRA

TPKGW2620FRA

TPKGZ2620FRA

TPKGW2625

TPKGZ2625

TPKGW3225FRA

TPKGZ3225FRA

TPKGW4032COM

TPKGZ4032FRA

TPP1615FRA

TPZGW1615FRA

TPP2015FRA

TPZGW2015FRA

TPP1620

TPZGW1620

TPP2020

TPZGW2020FRA

TPP2620FRA

TPZGW2620FRA
TPZGW2625FRA
TPZGW3225FRA
TPZGW3232
TPZGW4025COM
TPZGW4032COM

TPTGW1615FRA

TPZGW5040COM

TPTGW2015FRA

TPZGW6350COM

TPTGW2020FRA

2x63(6)

TPTGW2620FRA
TPTGW2625
TPTGW3225FRA
TPTGW3232
TPTGW4025COM

TPZGZ1615FRA

TPTGW4032COM

TPZGZ2015FRA

TPTGW5032COM

TPZGZ1620

TPTGW5040COM

TPZGZ2020FRA
TPZGZ2620FRA
TPZGZ2625FRA
TPZGZ3225FRA
TPZGZ3232
TPZGZ4025COM

TPPK1615

TPZGZ4032COM
TPZGZ5040COM
TPZGZ6350COM

WFRPTT02

WFRN02

WFRPTT03

WFRN03

WFRPTT04

WFRN04

WFRPTT05
Odległość między nyplam:
50 mm
Odległość między belkami:
210 mm
Z wkładkami zaworowymi
przystosowanymi do
montażu siłowników,
przepływomierzami,
odpowietrznikami
oraz zaworami spustowymi
na zasilaniu i powrocie.
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WFRPTT06

WFRN05
WFRN06

WFRPTT08

Odległość między nyplam:
45 mm
Odległość między belkami:
210 mm

WFRN08

WFRPTT09

Z nyplami

WFRN09

WFRPTT07

WFRN07

WFRPTT10

WFRN10

WFRPTT11

WFRN11

WFRPTT12

WFRN12
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SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa
Rozdzielacz z przepływomierzami i pod siłowniki
Trzpień zaworu
o dużej średnicy

Pokrętło umożliwia
szybkie zorientowanie
się w pozycji zaworu

Układ mieszający termostatyczny ESBE

Odpowietrznik
automatyczny

Kvs

Na uchwytach
mocujących
brak kontaktu
metal-metal,
zapewnie to
tłumienie
drgań i hałasu

WFRMT1.6
WFRMT

20-43
20-43

1,6
3,2

WFRMTAFR

20-43

2,5

Zawór

mocowanie nypla
z tzw. pestką

Odległość między przyłączmi:
210 mm

KATALOG PRODUKTÓW

Odległość między nyplam:
50 mm
Odległość między belkami:
210 mm
Dostarczany w pełni
zmontowany

TPRZDP002
TPRZDP003

Układ mieszający termostatyczny dwufunkcyjny

TPRZDP004
TPRZDP005
TPRZDP006
WFRMTTZM2M1920-Y

TPRZDP007
TPRZDP008

20-40

Kvs = 1,9

TPRZDP009
TPRZDP010
TPRZDP011
TPRZDP012

Szafka natynkowa z miejscem na listwę sterującą

Odległość między przyłączmi:
210 mm

Szafka podtynkowa z miejscem na listwę sterującą

WFSGNWS1540006

WFSGPOWS530006

WFSGNWS1540008

WFSGPOWS530008

WFSGNWS1540010
Szczegóły strona 20

WFSGNWS1540012

WFSGPOWS530010
Szczegóły strona 20

WFSGPOWS530012

WFSGNWS1540014

WFSGPOWS530014

WFSGNWS1540016

WFSGPOWS530016

Szafka natynkowa

Szczegóły strona 20

Szafka podtynkowa

Szczegóły strona 20

Trójnik z odpowietrznikiem i z zaworem
spustowym

Akcesoria
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m

KATALOG PRODUKTÓW
Profil dylatacyjny

TPPRZYK16300FRA

Przyłącze trójnikowe do grzejnika

TPPRZYT16300FRA

14
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SYSTEM PEX ogrzewanie i woda użytkowa

Kalibrator systemowy
zalecany przez Frankische

TPFKAL1632

20

Kalibrator systemowy premium
zalecany przez Frankische

TPFKAL1632PREM
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KATALOG PRODUKTÓW

szczegóły str. 17

szczegóły str. 17

szczegóły str. 18

szczegóły str. 18

szczegóły str. 17

szczegóły str. 19

szczegóły str. 19

szczegóły str. 19

szczegóły str. 19

szczegóły str. 17

szczegóły str. 19
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Zmiany
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Szafki do rozdzielaczy
Podtynkowa z miejscem na listwę sterującą

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

WFSGPOWS530006
WFSGPOWS530008
WFSGPOWS530010
WFSGPOWS530012
WFSGPOWS530014
WFSGPOWS530016

1110

440
570
720

780 - 870
780 - 870
780 - 870

800
970
1070

780 - 870
780 - 870
780 - 870

Natynkowa z miejscem na listwę sterującą

WFSGNWS1540006

780

WFSGNWS1540008
WFSGNWS1540010

780
780
780
780
780

765

WFSGNWS1540012
WFSGNWS1540014
WFSGNWS1540016

1115

157
157
157
157
157
157

Podtynkowa

WFSGPO530004
WFSGPO530006
WFSGPO530008
WFSGPO530010
WFSGPO530012
WFSGPO530014
WFSGPO530016

1130

1085

1125

1095

Natynkowa

WFSGN1540004
WFSGN1540006
WFSGN1540008
WFSGN1540010
WFSGN1540012
WFSGN1540014
WFSGN1540016
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