
1

Armatura i Systemy Premium
„Combi-system” – technika prasowana

„Copipe” – rura wielowarstwowa
„Cofit P” – z∏àczki prasowane

Dane techniczne
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Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wodna

Instalacja wody deszczowej

Oventrop - rura wielowarstwowa i z∏àczki prasowane

1 Zakres stosowania
Wykorzystujàc uniwersalnà rur´ wielowarstwowà „Copipe” i z∏àczki pra-
sowane „Cofit P” (zestawione w „Combi-system”-ie firmy Oventrop) mo˝-
na wykonaç wszystkie instalacje hydrauliczne budynku.
Do ∏àczenia grzejników z kot∏em w typowej instalacji c.o. mo˝na wykorzy-
staç armatur´, rur´ i z∏àczki Oventrop. Rura wielowarstwowa „Copipe”
ogranicza dyfuzj´ tlenu; instalacja grzejnikowa rozbudowana o ogrzewa-
nie bàdê ch∏odzenie p∏aszczyznowe systemu „Cofloor” jest bezpieczna w
eksploatacji i stosunkowo ∏atwa w wykonaniu dzi´ki dobrym w∏asno-
Êciom monta˝owym. Dalszych informacji prosimy szukaç w arkuszach
„Dane techniczne” dotyczàcych systemu „Cofloor” na p∏ytach z wypust-
kami (z niem. Noppenplatte), na p∏ytach systemu Tacker, na szynach za-
ciskowych, w systemie suchej zabudowy i naÊciennych modu∏ów regula-
cyjnych „Unibox” / „Unibox E”.
Komponenty „Combi-system” znajdujà równie˝ zastosowanie w instala-
cjach wodociàgowych bàdê wykorzystujàcych wod´ deszczowà.
Z∏àczki prasowane Oventrop zosta∏y sprawdzone zgodnie z arkuszem ro-
boczym W 534 DVGW, na co wystawiono stosowny certyfikat o numerze
DW-8501AT2407.
Z uwagi na Êcis∏e dostosowanie techniczne rura „Copipe” mo˝e byç sto-
sowana wy∏àcznie z kszta∏tkami i z∏àczkami „Cofit P”.

2 „Copipe” – rura wielowarstwowa
Trójwarstwowa, antydyfuzyjna rura o nast´pujàcej strukturze:
– warstwa wewn´trzna (kontakt z medium) z polietylenu sieciowanego

(PE-X)
– p∏aszcz z aluminium, spawany doczo∏owo
– warstwa zewn´trzna (ochronna) z polietylenu sieciowanego (PE-X),
– dwie poÊrednie warstwy klejàce
Ârednice rury u˝ywane w technice prasowanej (Êrednica zewn´trzna x
gruboÊç Êcianki, mm): 16 x 2; 20 x 2,5; 26 x 3; 32 x 3; 40 x 3,5; 50 x 4,5;
63 x 6. 
Ârednice 14 x 2, 16 x 2 i 20 x 2,5 dost´pne sà równie˝ w czarnej, falistej
rurze ochronnej, chroniàcej dodatkowo rur´ przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, promieniami UV i wykraplaniem si´ pary wodnej.
Ârednice 16 x 2 i 20 x 2,5 dost´pne tak˝e w termoizolacyjnej rurze p∏asz-
czowej o gruboÊci Êcianki 4, 6 lub 9 mm; wykonania te pozwalajà na spe∏-
nienie wymagaƒ normy DIN 1988 w cz´Êci dotyczàcej ochrony rur zimnej
wody przed nagrzewaniem lub kondensacjà pary wodnej. Wykonanie z
p∏aszczem izolacyjnym 9 mm odpowiada wytycznym wykonania izolacji
termicznej w instalacjach ciep∏ej wody lub centralnego ogrzewania. 
Dopuszczalne parametry temperatury/ciÊnienia: 10 bar, 95°C wzgl. 16
bar, 20°C.
Dopuszczenie DVGW wg arkusza roboczego W542 – dla rur o Êrednicach
od 16 do 63 mm.

3 „Cofit P” – z∏àczki prasowane
Przeznaczone do rury wielowarstwowej „Copipe”. Korpusy z∏àczek z brà-
zu, od Êrednicy 40 x 3,5 – z mosiàdzu odpornego na odcynkowanie
wzgl´dnie ze zwyk∏ego mosiàdzu (ocynkowane).
Króciec rurowy z∏àczki:
– ma kszta∏t umo˝liwiajàcy potrójne, obwodowe zaprasowanie rury (do

przej´cia napr´˝eƒ rozciàgajàcych)
– jest nakarbowany w celu przej´cia napr´˝eƒ obracajàcych (toroidal-

nych)
– ma podwójnà uszczelk´ typu oring
– ma wk∏adk´ zapobiegajàcà powstaniu ogniwa galwanicznego pomi´-

dzy aluminium i bràzem
Tulejki prasowane wykonywane sà ze stali szlachetnej, sà nierdzewne,
majà otwory kontrolne do oceny prawid∏owoÊci zag∏´bienia rury w tulej-
ce (przed zaprasowaniem). Nierozdzielne po∏àczenie tulejki z korpusem
z∏àczki s∏u˝y ochronie króçca rurowego przed uszkodzeniem i u∏atwia
prace monta˝owe.
Wyjàtek: tulejka z∏àczki o Êrednicy 40 x 3,5 – za∏àczona luzem.

4 Narz´dzia prasujàce 
4.1 Prasy:
Do zaprasowywania z∏àczy Oventrop oferuje prasy akumulatorowe (12
V), elektryczne (230 V) lub r´czne.
Zalecamy regularny przeglàd u˝ytkowanych pras w wyspecjalizowanych
punktach serwisowych. Lista adresowa zak∏adów dost´pna na ˝yczenie
w firmie Oventrop Sp. z o.o..
Wymagane przestrzeganie instrukcji obs∏ugi!!!



2

L1 L2 L3 L4

H 16 A Ø 16 x 2,0 mm DN 12 33 mm 80 mm 21 mm 50 mm
H 20 A Ø 20 x 2,5 mm DN 15 33 mm 80 mm 21 mm 55 mm
H 26 A Ø 26 x 3,0 mm DN 20 38 mm 80 mm 25 mm 62 mm
H 32 A Ø 32 x 3,0 mm DN 25 43 mm 90 mm 27 mm 72 mm
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4.2 Szcz´ki prasujàce
W∏aÊciwe u˝ycie szcz´k prasujàcych Oventrop do rur o Êrednicy
od 16 do 40 mm zapewnia uzyskanie optymalnego, trwale szczelne-
go z∏àcza prasowanego.
Szcz´ki nale˝y utrzymywaç w czystoÊci. Do czyszczenia mo˝na u˝y-
waç szczotki drucianej. Co najmniej raz do roku – lub po wykonaniu
od 8000 do 10000 zaprasowaƒ – oraz w przypadku uszkodzenia
konturu roboczego szcz´ki nale˝y oddaç do przeglàdu w autoryzo-
wanym serwisie firmy REMS.
Na zamieszczonej obok ilustracji i w tabeli opisano wymagania do-
tyczàce przestrzeni roboczej podczas zaprasowywania z∏àczy.

4.3 Narz´dzia prasujàce do Êrednic od 40 do 60 mm
W∏aÊciwe u˝ycie narz´dzi prasujàcych Oventrop do wykonania z∏à-
czy o Êrednicach 40, 50 lub 60 mm zapewnia uzyskanie optymalne-
go, trwale szczelnego po∏àczenia prasowanego. Prosimy o prze-
strzeganie wytycznych zawartych w instrukcjach obs∏ugi, zawierajà-
cych równie˝ wskazówki dotyczàce konserwacji i przechowywania
narz´dzi.

4.4 Inne informacje dotyczàce narz´dzi prasujàcych Oventrop
Oferta narz´dzi prasujàcych Oventrop:
– prasa r´czna, do u˝ycia ze szcz´kami 16 do 26 mm
– prasa elektryczna 230 V, do u˝ycia ze szcz´kami 16 do 40 mm

i z p´tlà prasujàcà 40 mm
– prasa akumulatorowa 12 V, do u˝ycia ze szcz´kami 16 do 50 mm,

z p´tlà prasujàcà 40 mm i z koƒcówkà prasujàcà 63 mm
Narz´dzia innych producentów:
Novopress/Mapress typy EFP2, ECO1, ACO1, do szcz´k prasujà-
cych od 16 do 40 mm i do p´tli prasujàcej 40 mm. Inne narz´dzia
na zapytanie.

5. Narz´dzia do obróbki rury 
1. Obcinaki i no˝yce do rur:
Do precyzyjnego przycinania rur wielowarstwowych „Copipe” Oven-
trop oferuje dwa rodzaje obcinaków z krà˝kiem tnàcym (do rur
o Êrednicach od 16 do 40 mm lub od 16 do 63 mm) oraz no˝yce
do rur o Êrednicach od 14 do 20mm (umo˝liwiajàce równie˝ przyci´-
cie rury os∏onowej).
2. Narz´dzia Oventrop do gradowania i kalibrowania rury: 
Uniwersalne narz´dzia do gradowania posiadajà koƒcówki do ob-
róbki koƒców rur o Êrednicach od 16 do 63 mm. Gradowanie (profi-
lowanie) koƒca rury jest konieczne ze wzgl´du na niebezpieczeƒ-
stwo uszkodzenia oringów uszczelniajàcych króciec rurowy z∏àczki. 
Podczas gradowania koniec rury jest jednoczeÊnie kalibrowany. Ide-
alna okràg∏oÊç wlotu zapewnia dobre przyleganie oringów i nieza-
wodne uszczelnienie z∏àczki.
Do obróbki koƒca rury o Êrednicy 40 mm przeznaczony jest specjal-
ny obierak z uchwytem r´cznym. S∏u˝y on do odpowiedniego „po-
debrania” materia∏u i sfazowania koƒca rury w sposób zapewniajà-
cy bezproblemowe wsuni´cie króçca rurowego z∏àczki.
3. Narz´dzie do gi´cia rur
R´czne narz´dzie zginajàce do wykonywania zagi´ç rury w równym
promieniu, do rur o Êrednicy od 16 do 26 mm. O narz´dzia do gi´-
cia rur o wi´kszej Êrednicy nale˝y pytaç w sklepach specjalistycz-
nych. Na rynku dost´pne sà m.in. narz´dzia firm Rems (do rur
o Êrednicy 16 do 32 mm) czy Rothenberger (Tube Bender Maxi). 
4. Spr´˝yny zginajàce:
Spr´˝yny zapobiegajà prze∏amywaniu i wypaczaniu si´ rur
przy r´cznym nadawaniu kszta∏tu (w ciasnym promieniu gi´cia).
W ofercie Oventrop dost´pne sà spr´˝yny o d∏ugoÊci 600 mm
do Êrednic 14 x 2,0, 16 x 2,0 i 20 x 2,5 mm. 

6. Elementy mocujàce:
1. Dyble kotwiàce Oventrop:
Dyble przeznaczone sà do mocowania rury bezpoÊrednio na wylew-
ce betonowej lub na systemowych p∏ytach dêwi´ko- i termoizolacyj-
nych. 
– jednostronne, do rur o Êrednicy max 32 mm,
– dwustronne, do rur o Êrednicy max 32 mm, u∏atwiajàce mocowa-

nie rur u∏o˝onych równolegle, 
– „Maxi”, jednostronne, do mocowania rur w izolacji o Êrednicy

do 55 mm (Êr. zewn´trzna)
2. Obejmy rurowe Oventrop:
Obejmy s∏u˝à do mocowania na Êcianach rur o Êrednicach 14, 16
lub 20 mm.

Oventrop - z∏aczka prasowana

Oventrop - narz´dzia prasujàce

Oventrop – narz´dzia do obróbki rury

Oventrop – osprz´t dodatkowy

Przed
zaprasowaniem:

Po 
zaprasowanu:

Punkty
mocowania tulei

Izolacja galwaniczna

Otwór
kontrolny

Nakarbowanie
antyobrotowe

Tuleja prasowana
ze stali szlachetnej

Oringi

„Cofit P“ z∏àczka
prasowana

„Copipe“ rura
wielowarstwowa

Szcz´ka prasujàca
Prowadnik Prowadnik

Szcz´ki Wymiary Ârednica nom.
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3. Rozety maskujàce Oventrop:
Do maskowania miejsc, w których rura wychodzi ze Êciany lub pod-
∏ogi.

4. ZaÊlepki podtynkowe i odpr´˝niki:
Stosowane w trakcie próby ciÊnieniowej w celu zaÊlepienia wylotów
Êciennych instalacji ciep∏ej i zimnej wody jak równie˝ do ochrony
podczas tynkowania i robót glazurniczych.
Zastosowanie jednorazowe.

5. Odpr´˝nik z odpowietrznikiem
Odpr´˝nik z odpowietrznikiem, wykonany z mosiàdzu, do u˝ytku
wielorazowego. Do okresowego zaÊlepiania ga∏àzek grzejnikowych
o Êrednicy 16 i 20 mm.

7 Wskazówki monta˝owe:
7.1 „Cofit-P” – z∏àczki prasowane o Êrednicy 16-32 mm
Z∏àczki „Cofit-P” sà przeznaczone do stosowania z rurami wielowar-
stwowymi „Copipe”, jak równie˝ ze znormalizowanymi rurami two-
rzywowymi o Êrednicy 16 x 2,0. Obróbka koƒca rury powinna byç
zgodna z instrukcjà obowiàzujàcà dla rur wielowarstwowych „Copi-
pe”.

Przycinanie
Rur´ wielowarstwowà nale˝y przycinaç prostopadle do jej osi obci-
nakiem lub no˝ycami Oventrop, przeznaczonymi do ci´cia rur tego
typu.

Gradowanie i kalibrowanie
Jedna czynnoÊç robocza z u˝yciem uniwersalnego narz´dzia Oven-
trop (nr kat. 150 95 94) wystarcza do skalibrowania koƒca rury
i zgradowania (sfazowania) warstwy wyÊcie∏ajàcej rur´ od wewnàtrz.
Wybraç odpowiedni (pasujàcy do Êrednicy) rdzeƒ, wsunàç go ca∏-
kowicie w rur´ i obracaç urzàdzenie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Wykonaç co najmniej pó∏ obrotu. Przy wyciàga-
niu urzàdzenia automatycznie zostanà usuni´te opi∏ki. 
Prosz´ przestrzegaç instrukcji obs∏ugi urzàdzenia!

Prosimy sprawdziç koniec rury pod kàtem czystoÊci
i dok∏adnoÊci ogradowania!

Wsunàç rur´ do z∏àczki prasowanej
Lekko naciskajàc nasunàç rur´ na króciec z∏àczki, a˝ do wyczuwal-
nego oporu. Prawid∏owoÊç dopasowania sprawdziç w otworach na-
wierconych w tulei prasowanej.

Zastosowaç narz´dzia prasujàce 
Obsadzone w prasie szcz´ki zaciskajàce nasunàç na rur´ prostopa-
dle do jej osi. Prowadniki szcz´k powinny obejmowaç ko∏nierz
z∏àczki „Cofit P”.

Zaprasowywanie
Zacisnàç. Szcz´ki prasujàce muszà zamknàç si´ ca∏kowicie. Prze-
strzegaç zaleceƒ zawartych w instrukcji obs∏ugi.

Wskazania dotyczàce próby szczelnoÊci
Kontrola szczelnoÊci instalacji grzewczej powinna odbyç si´ zgod-
nie z przepisami budowlanymi i pod nadzorem inspektora nadzoru
budowlanego.

Przyciàç prostopadle

Skalibrowaç

Ogradowaç (sfazowaç) warstw´ wyÊcie∏ajàcà

Wsunàç rur´ na króciec z∏àczki

Przy∏o˝yç pras´

Zaprasowaç
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7.2 „Cofit P” z∏àczki prasowane o Êrednicy 40 mm

Przycinanie
Przyciàç rur´ wielowarstwowà „Copipe” prostopadle do jej osi, u˝y-
wajàc obcinaka do rur wielowarstwowych  (np. nr kat. 150 95 89 z
oferty Oventrop).

Gradowanie i kalibrowanie
Jedna czynnoÊç robocza wystarcza do skalibrowania koƒca rury i
ogradowania (sfazowania) warstwy wyÊcie∏ajàcej jà od wewnàtrz.
Do jej wykonania mo˝na u˝yç: 
– uniwersalnego narz´dzia do gradowania i kalibrowania Oventrop,

art. nr 151 95 93, lub
– obieraka do gradowania i obierania Oventrop (nr kat. 151 95 95)
z uchwytem (nr kat. 151 95 96).
Obracajàc narz´dziem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara wcisnàç rdzeƒ w rur´ do oporu.
U˝ywajàc dowolnego z narz´dzi nale˝y wykonaç nim co najmniej
pó∏ obrotu.
Narz´dzia automatycznie usuwajà opi∏ki powstajàce przy obieraniu
i gradowaniu rury.

Narz´dzia nale˝y po ka˝dym u˝yciu wyczyÊciç z opi∏ków.
Prosimy przestrzegaç instrukcji obs∏ugi!

Prosimy ka˝dorazowo sprawdziç koniec rury pod kàtem czysto-
Êci i dok∏adnoÊci obradowania!

Nasunàç na rur´ tulej´ prasowanà 
Tulej´ prasowanà nasunàç na rur´ tak, aby widoczne spod niej by-
∏o ok. 1-2 mm koƒca rury.

Wsunàç do rury z∏àczk´ prasowanà 
Z∏àczk´ prasowanà „Cofit P” wsunàç do rury tak, aby koniec rury
przylega∏ do uszczelki izolacyjnej. Sprawdziç, czy uszczelka jest
czysta i nie uszkodzona.

Zastosowaç pras´ zaciskowà 
Przed u˝yciem prasy zaciskowej sprawdziç, czy koniec rury przyle-
ga do uszczelki izolacyjnej.
Objàç rur´ p´tlà zaciskowà. Tuleja powinna znajdowaç si´ pomi´-
dzy prowadnikami p´tli. Jeden z prowadników powinien obejmowaç
ko∏nierz z∏àczki „Cofit P”.

Zaryglowaç p´tl´ zaciskowà i zaprasowaç z∏àcze u˝ywajàc do tego
celu szcz´k pomocniczych i prasy zaciskowej.

Mo˝na równie  ̋ u˝yç szcz´k zaciskajàcych Oventrop, art. nr 151 94 96.
U˝ywa si´ ich tak, jak szcz´k dla Êrednic 16-32 mm.

Zaprasowywanie
Zacisnàç. P´tla wzgl. szcz´ki zaciskajàce muszà zamknàç si´ ca∏ko-
wicie.
Prosimy przestrzegaç instrukcji obs∏ugi.

Wytyczne odnoÊnie kontroli szczelnoÊci
Kontrola szczelnoÊci instalacji grzewczej powinna odbyç si´ zgod-
nie z przepisami budowlanymi i pod nadzorem inspektora nadzoru
budowlanego. Formularze protoko∏ów prób ciÊnieniowych znaleêç
mo˝na na p∏ycie „Oventrop CD” lub na stronie internetowej
www.oventrop.pl.

Przyciàç prostopadle

Skalibrowaç i ogradowaç Obraç i ogradowaç

Tulej´ nasunàç na rur´

Wsunàç z∏àczk´

Przy∏o˝yç narz´dzie prasujàce

Zaprasowaç
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7.3 „Cofit P” z∏àczki prasowane do Êrednic 50 i 63 mm 

Przycinanie
Przyciàç rur´ „Copipe” prostopadle do jej osi, u˝ywajàc
obcinaka do rur wielowarstwowych (np. nr kat. 150 95 89
z oferty Oventrop).

Gradowanie i kalibrowanie
Jedna czynnoÊç robocza wystarcza do skalibrowania
koƒca rury i ogradowania (sfazowania) warstwy wyÊcie∏a-
jàcej jà od wewnàtrz. Do jej wykonania mo˝na u˝yç na-
st´pujàcych narz´dzi uniwersalnych Oventrop:
� do rury 50 x 4,5 mm: nr kat. 151 95 98,
� do rury 63 x 6 mm: nr kat. 151 95 99.
Wsunàç narz´dzie do rury i pod naciskiem obracaç je
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wyko-
nujàc okr´˝nà faz´ o g∏´bokoÊci co najmniej 2 mm.

Sprawdziç czystoÊç koƒca rury i dok∏adnoÊç wykona-
nia okr´˝nego sfazowania o g∏´bokoÊci co naj-
mniej 2 mm

Przed ogradowaniem (fazowaniem): lewa cz´Êç ilustracji.
Po ogradowaniu (sfazowaniu): prawa cz´Êç ilustracji.

Nasunàç rur´ na z∏àczk´ prasowanà 
P∏ynnym ruchem nasunàç rur´ do oporu (patrz punkt „A”
na ilustracji) na z∏àczk´ prasowanà „Cofit P”. Popraw-
noÊç wsuni´cia sprawdziç we otworze wziernikowym na-
wierconym na powierzchni tulei ze stali szlachetnej.

50 x 4,5 mm:
Zaprasowanie za pomocà prasy zaciskowej
Obsadzone w prasie zaciskowej szcz´ki Oventrop nasu-
nàç na tulej´ prasowanej tak, aby by∏y ustawione prosto-
padle do jej osi i przylega∏y do jej korpusu (oparte
w punkcie oznaczonym literà B).
Zacisnàç. Szcz´ki zaciskajàce muszà zamknàç si´ ca∏ko-
wicie.
Prosimy przestrzegaç instrukcji u˝ytkowania prasy zaci-
skowej.

63 x 6,0 mm:
Przygotowanie do zaprasowania
Otworzyç ∏aƒcuch zaciskowy, objàç nim tulej´ tak, aby
dobrze przylega∏ do korpusu z∏àczki (w punkcie oznaczo-
nym literà B) i zatrzasnàç go w pomocniczych szcz´kach
zaciskajàcych.

Zaprasowanie
Umocowaç szcz´ki zaciskajàce w prasie zaciskowej. 
Zaprasowaç. ¸aƒcuch zaciskowy powinien zamknàç si´
ca∏kowicie.
Prosimy przestrzegaç instrukcji u˝ytkowania prasy zaci-
skowej.

Wytyczne odnoÊnie kontroli szczelnoÊci
Kontrola szczelnoÊci instalacji grzewczej powinna odbyç
si´ zgodnie z przepisami budowlanymi i pod nadzorem
inspektora nadzoru budowlanego. Formularze protoko-
∏ów prób ciÊnieniowych znaleêç mo˝na na p∏ycie „Oven-
trop CD” lub na stronie internetowej www.oventrop.pl.

Przyciàç prostopadle Skalibrowaç i ogradowaç

Skontrolowaç koniec rury Po lewej: przed ogradowaniem
Po prawej: po ogradowaniu

Wsunàç z∏àczk´ na rur´ A: punkt oporu rury
B: punkt oporu prasy

Przy∏o˝yç pras´ (50 mm) Przy∏o˝yç p´tl´ prasujàcà (63 mm)

Zaryglowaç p´tl´ Zaprasowaç
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8. Wytyczne uk∏adania rur

8.1.1 Informacje ogólne
Stosujàc wielowarstwowà rur´ „Copipe” w:
� instalacji c. o.
� ogrzewania lub ch∏odzenia p∏aszczyznowego
� instalacji sanitarnej
nale˝y jà zaizolowaç zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, norma-
mi, wytycznymi i dost´pnym poziomem techniki budowlanej.
Wspó∏czynnik przewodnictwa cieplnego rury wynosi:

λ = 0,43 W / (m. K)

Monta˝ z∏àczek prasowanych powinien odbyç si´ zgodnie z in-
strukcjà podanà w pkt. 7. W przypadku zastosowania w instalacji
z∏àczek pod tynkiem lub zalanych w jastrychu nale˝y je os∏oniç np.
folià.

8.1.2 Uwzgl´dnianie wyd∏u˝eƒ termicznych:
Przy uk∏adaniu rur wielowarstwowych „Copipe” nale˝y pami´taç
o koniecznoÊci kompensacji wyd∏u˝eƒ termicznych. Konstrukcja in-
stalacji nie powinna utrudniaç wywo∏anych nimi ruchów rury. Aby
uniknàç powstawania du˝ych napr´˝eƒ rozciàgajàcych czy zgina-
jàcych w punktach po∏àczeƒ – nale˝y w ich bezpoÊrednim sàsiedz-
twie lokowaç podpory sta∏e.

WartoÊç wspó∏czynnika rozszerzalnoÊci liniowej rury wielowarstwo-
wej jest zbli˝ona do wielkoÊci odpowiadajàcych rurom miedzianym
i wynosi (niezale˝nie od Êrednicy rury):

α = 0,024 mm / (m. K)

Zmian´ d∏ugoÊci wywo∏anà zmianà temperatury oblicza si´ wed∏ug
wzoru:

∆L = α. L. ∆ϑ

Przyk∏ad: ∆L = 0,024 mm / (m. K). 7 m. 60 K
∆L = 10,1 mm

Wynik ten mo˝na te˝ odczytaç z wykresu przedstawionego
w pkt. 13 (górna cz´Êç wykresu).

Kompensacja wyd∏u˝enia mo˝e nastàpiç np. poprzez jego przej´-
cie przez izolacj´ rur.
W przypadku rur u∏o˝onych nawierzchniowo swobodnà rozszerzal-
noÊç rur zapewniajà prawid∏owo rozmieszczone podpory sta∏e lub
Êlizgowe, odsadzki, kolana o kàcie 90°, p´tle kompensacyjne lub
kompensacje u-kszta∏towe.
Minimalnà d∏ugoÊç odsadzki oblicza si´ wed∏ug wzoru:

BS = c . √(D . ∆L)

Przyk∏ad: BS = 33 . √(16 mm . 10,1 mm)
BS = 420 mm

Wynik ten mo˝na te˝ odczytaç z wykresu przedstawionego
w pkt. 13 (dolna cz´Êç).

Symbol Jednostka WartoÊci u˝yte
w przyk∏adzie

zmiana d∏ugoÊci ∆L mm

wspó∏czynnik α mm / (m . K) 0,024
rozszerzalnoÊci

d∏ugoÊç rury L m 7

ró˝nica temperatur ∆ϑ K 60

Symbol Jednostka WartoÊci u˝yte
w przyk∏adzie

d∏ugoÊç odsadzki BS mm

wartoÊç sta∏a c – 33
materia∏u dla 

„Copipe” (=33)

zewn´trzna D mm 16
Êrednica rury

zmiana d∏ugoÊci ∆L mm 10,1

Ârednica 
zewn´trzna 

x GruboÊç Êcianki 
(Da x s)

Ø 16 x 2,0 mm
Ø 20 x 2,5 mm
Ø 26 x 3,0 mm
Ø 32 x 3,0 mm
Ø 40 x 3,5 mm
Ø 50 x 4,5 mm
Ø 63 x 6,0 mm

Gi´cie
r´czne
(5 x Da)

80 mm
100 mm

Gi´cie 
z u˝yciem
spr´˝yny
(3 x Da)

48 mm
60 mm

Gi´cie
z u˝yciem

gi´tarki

49 mm
79 mm
88 mm

Gi´cie z u˝yciem narz´dzi
specjalistycznych

Ârednica 
zewn´trzna

Da

Ø 16 x 2,0 mm
Ø 20 x 2,5 mm
Ø 26 x 3,0 mm
Ø 32 x 3,0 mm
Ø 40 x 3,5 mm
Ø 50 x 4,5 mm
Ø 63 x 6,0 mm

1,0 m
1,25 m
1,5 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,2 m

Rozstaw 
A

Tabela 1: Minimalny promieƒ gi´cia rury wielowarstwowej
„Copipe“ Oventrop

Tabela 2: Minimalne rozstawy zamocowaƒ wielowarstwowej rury
po∏àczeniowej „Copipe“ Oventrop

Kompensacja wyd∏u˝eƒ termicznych

– Podpora sta∏a

– Podpora Êlizgowa

Gi´cie rury z u˝yciem gi´tarki
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8.2 Pod∏àczanie grzejników
Instalacje 1- i 2-rurowe

8.2.1 Piony i poziomy rozdzielcze 
Do stosowania w tych cz´Êciach instalacji Oventrop oferuje rur´ wie-
lowarstwowà „Copipe” do Êrednicy 63 x 6 mm wraz z odpowiednimi
kszta∏tkami i z∏àczkami „Cofit P”.
Rury nale˝y zginaç i przycinaç zgodnie z wytycznymi projektanta.
Do czynnoÊci tych Oventrop oferuje stosowne narz´dzia. Minimalne
promienie gi´cia mo˝na sprawdziç w tabeli 1. Do gi´cia rur o wi´k-
szej Êrednicy mo˝na u˝yç innych narz´dzi zginajàcych, dost´pnych
w handlu specjalistycznym.
Odpowiednie, prasowane z∏àczki przejÊciowe (przejÊciówki) umo˝li-
wiajà przy∏àczenie armatury i regulatorów Oventrop. Prosimy o prze-
strzeganie instrukcji obs∏ugi narz´dzi.
Rury nale˝y mocowaç do Êcian lub sufitu u˝ywajàc dost´pnych
na rynku wsporników wibroizolacyjnych. Dane dotyczàce sugerowa-
nych odleg∏oÊci punktów podparcia mo˝na znaleêç w tabeli 2.

8.2.2 Instalacje eta˝owe
Rura ze zwoju daje si´ uk∏adaç stosunkowo szybko i precyzyjnie.
Zagi´cia mo˝na wykonywaç r´cznie, przy pomocy spr´˝yny zginajà-
cej lub u˝ywajàc narz´dzia zginajàcego. Rury nie wolno prze∏amy-
waç! Za∏amane lub p´kni´te kawa∏ki rury nale˝y wyciàç.

Do mocowania rury na wylewce betonowej lub p∏ycie izolacyjnej na-
le˝y u˝yç dybli kotwiàcych. W tym celu nale˝y wywierciç otwór
o Êrednicy 8 mm i wbiç w niego dybel. Aby przymocowaç rur´
na Êcianie przy u˝yciu obejmy rurowej nale˝y wbiç w Êcian´ ko∏ek
rozporowy z gwintem M6 i wkr´ciç w niego obejm´. Na koniec wci-
snàç w obejm´ rur´. Przy monta˝u poziomym obejmy nale˝y roz-
mieszczaç w odst´pach podanych w Tabeli 2.

„Combi-System” umo˝liwia rozk∏adanie rur na dwa podstawowe spo-
soby:
– poprzez bezpoÊrednie po∏àczenie centralnego rozdzielacza z grzej-

nikami,
– poprzez roz∏o˝enie p´tli instalacyjnej (z zastosowaniem trójników

prasowanych).
Firma Oventrop oferuje odpowiednià armatur´ przy∏àczeniowà do in-
stalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami zaworowymi (dolnoza-
silanymi) lub konwencjonalnymi (bocznozasilanymi). Opisy mo˝li-
wych sposobów przy∏àczenia znaleêç mo˝na w odpowiednich arku-
szach „Dane techniczne”.

Znajdujàce si´ w ofercie firmy Oventrop przy∏àcze grzejnikowe „Mul-
timodul” oraz modu∏ rurowy do przy∏àczania grzejnika (nr
kat. 101 56 45) umo˝liwiajà szybkie i wygodne „odÊcienne” przy∏à-
czenie grzejnika. Próba szczelnoÊci instalacji grzewczej mo˝e zostaç
wykonana jeszcze przed zamontowaniem grzejnika.

Problem krzy˝owania rur daje si´ rozwiàzaç poprzez zastosowanie
z∏àczek krzy˝owych „Cofit P”. W komplecie ze z∏àczkà dostarcza-
na jest p∏aska, prostokàtna ∏upina izolacyjna oraz dybel kotwiàcy
do jej umocowania.

Do „odpod∏ogowego” pod∏àczenia grzejnika zastosowaç mo˝na od-
powiednie kolana lub trójniki, wykonane z niklowanej rury miedzianej
o Êrednicy 15 x 1 mm.

W przypadku ga∏àzek krótszych ni˝ 150 mm mo˝liwe jest wykonanie
bezpoÊredniego po∏àczenia grzejnika z rurà wielowarstwowà „Copi-
pe”. Odpr´˝niki wielokrotnego u˝ytku z odpowietrznikiem umo˝liwia-
jà tymczasowe zaÊlepienie i wykonanie próby szczelnoÊci instalacji.
Monta˝ grzejnika mo˝liwy jest w takim przypadku po zakoƒczeniu
prac wykoƒczeniowych w pomieszczeniu.

W trakcie wykonywania po∏àczeƒ rur i armatury firmy Oventrop za po-
mocà z∏àczek prasowanych prosimy o przestrzeganie wytycznych
zawartych w odpowiednich instrukcjach!

Modu∏ rurowy do przy∏àczania grzejnika

Z∏àczka krzy˝owa

Kolana i trójniki niklowane

Odpr´˝niki z odpowietrznikami, wielokrotnego u˝ytku
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Rozwinàç rur´ ze zwoju

Instalacja grzejnikowa: Ogrzewanie pod∏ogowe:

Wykonaç w´z∏y ∏àczàce

Zamocowaç rur´ zaizolowanà

Pod∏àczyç armatur´ grzejnikowà

Przymocowaç do p∏yty izolacyjnej np. z u˝yciem pistoletu Tacker

System na p∏ycie z wypustkami (z niem. Noppenplatte)

System na ruszcie z kraty stalowej

System na szynach kotwiàcych
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max. 55°C

8.3 Ogrzewanie i ch∏odzenie p∏aszczyznowe

8.3.1 Piony instalacyjne
Rozk∏adanie rur w sposób opisany w punkcie 8.2.1.

8.3.2 Instalacje eta˝owe
Do ich wykonania Oventrop proponuje system ogrzewania i ch∏odze-
nia p∏aszczyznowego o nazwie „Cofloor”. W jego sk∏ad wchodzà
m.in. p∏yta systemowa z wypustkami (z niem. Noppenplatte), p∏yty
systemu Tacker, szyny kotwiàce oraz p∏yty do suchej zabudowy.
Umo˝liwiajà one szybkie i dok∏adne uk∏adanie rur wielowarstwowych.
W ofercie znaleêç mo˝na naturalnie równie˝ taÊmy i profile dylatacyj-
ne, rozdzielacze „Multidis SF” ze stali szlachetnej, termostaty elek-
tryczne do regulowania temperatury pomieszczeƒ, nap´dy nastaw-
cze, urzàdzenia do zdalnego sterowania oraz armatur´ do regulacji
temperatury zasilania.

Do regulacji temperatury pomieszczenia w instalacjach mieszanych
(grzejnikowo-p∏aszczyznowych) wykorzystuje si´ cz´sto regulatory
naÊcienne „Unibox” lub „Unibox E”.

Dok∏adne informacje znajdujà si´ w arkuszach „Dane techniczne”.

Rury wielowarstwowe „Copipe” mo˝na mocowaç równie˝ z u˝yciem
innych systemów mocujàcych, dost´pnych w handlu specjalistycz-
nym (np. do mocowania rury na metalowych matach (kratkach) pod-
jastrychowych). 

Inne wytyczne odnoÊnie uk∏adania rur podane zosta∏y w punk-
cie 8.2.2.

W trakcie wykonywania po∏àczeƒ rur i armatury firmy Oventrop za po-
mocà z∏àczek prasowanych prosimy o przestrzeganie wytycznych
zawartych w odpowiednich instrukcjach!

8.4 Instalacje sanitarne

8.4.1 Piony instalacyjne
Rozk∏adanie rur w sposób opisany w punkcie 8.2.1. Instalacj´ cyrku-
lacyjnà wykonaç mo˝na z rur o mniejszych Êrednicach.

8.4.2 Instalacje eta˝owe

„Combi-System” umo˝liwia wykonanie ka˝dej, typowej instalacji zasi-
lajàcej:
� z u˝yciem wylotów Êciennych przelotowych, wszystkie punkty po-

∏àczeƒ znajdujà si´ w bezpoÊredniej bliskoÊci punktów czer-
palnych

� instalacji pierÊcieniowej, ostatni punkt czerpalny po∏àczony jest
ponownie z pionem zasilajàcym

� z zastosowaniem pionów cyrkulacyjnych w instalacjach ciep∏ej wo-
dy u˝ytkowej

� z podposadzkowymi trójnikami prasowanymi, z wylotami Êcienny-
mi pod∏àczanymi odpod∏ogowo,

� z rozdzielaczami sanitarnymi, ka˝da armatura czerpalna z w∏a-
snym przewodem zasilajàcym

Wytyczne dotyczàce monta˝u instalacji podane zosta∏y w punk-
cie 8.2.2.

W trakcie wykonywania po∏àczeƒ rur i armatury firmy Oventrop za po-
mocà z∏àczek prasowanych prosimy o przestrzeganie wytycznych
zawartych w odpowiednich instrukcjach!

8.4.3 PojemnoÊç wodna instalacji rurowej 
Poni˝sza tabela pomaga obliczyç obj´toÊç wody w rurach instalacji.

„Cofloor“ - ogrzewanie pod∏ogowe z rozdzielaczem ze stali
szlachetnej „Multidis SF“

Instalacje sanitarne:

Pod∏àczenie wylotów Êciennych

Pod∏àczenie w´z∏a wodnego

Monta˝ zaworu termoregulacyjnego do instalacji c.w.u.

Copipe - rura wielowarstwowa 
PojemnoÊç, ci´˝ar

Ârednica Ârednica PojemnoÊç Ci´˝ar
zewn´trzna nominalna wodna jednostkowy
x gruboÊç jednostkowa

Ø 16 x 2,0 mm DN 12 0,113 l/m 125 g/m
Ø 20 x 2,5 mm DN 15 0,177 l/m 185 g/m
Ø 26 x 3,0 mm DN 20 0,314 l/m 285 g/m
Ø 32 x 3,0 mm DN 25 0,531 l/m 393 g/m
Ø 40 x 3,5 mm DN 32 0,855 l/m 605 g/m
Ø 50 x 4,5 mm DN 40 1,320 l/m 742 g/m
Ø 63 x 6,0 mm DN 50 2,042 l/m 1223 g/m
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9 Wytyczne odnoÊnie ochrony przeciwpo˝arowej

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przeciwpo˝aro-
wej zalecamy taki sposób obróbki przejÊç rur przez Êciany i stropy,
który maksymalnie utrudni penetracj´ ognia i dymu do przyleg∏ych
cz´Êci budynku. Prosimy o przestrzeganie odpowiednich przepisów
i w razie potrzeby skonsultowanie si´ z miejscowymi organami
uprawnionymi do odbioru instalacji pod tym kàtem. PrzejÊcia powin-
ny dodatkowo równie˝ spe∏niaç wymogi przepisów dotyczàcych izo-
lacji cieplnej i akustycznej.

Rury wielowarstwowe „Copipe” zaklasyfikowane zosta∏y do klasy ma-
teria∏ów budowlanych B2 (rury palne).

W przypadku stosowania rur o Êrednicy zewn´trznej do 32 mm obo-
wiàzuje przepis o zmniejszonej restrykcyjnoÊci, pozwalajàcy na wy-
konanie przejÊç przez Êciany i stropy o klasie oporu ogniowego R90
bez koniecznoÊci uzyskiwania zaÊwiadczenia o spe∏nieniu wymagaƒ
przepisów ppo˝. 

W przypadku rur o Êrednicy zewn´trznej wi´kszej ni˝ 32 mm wyma-
gane jest zastosowanie systemów przeciwpo˝arowych sprawdzo-
nych i dopuszczonych do stosowania przez odpowiedni organ nad-
zoru budowlanego. W handlu specjalistycznym mo˝na nabyç certyfi-
kowane systemy, które mo˝na zastosowaç do rur wielowarstwowych
„Copipe”, np.:
– owijka przeciwogniowa „Curaflam-Tape MP” firmy Doyma, do za-

bezpieczenia odcinka rury wsuwanego do otworów w Êcianie lub
suficie. Po zakoƒczeniu i odbiorze otwory nale˝y obrobiç zaprawà.
W razie wybuchu po˝aru owijka „Curaflam-Tape MP” zaczyna si´
pieniç i uniemo˝liwia przenikanie ognia przez otwory. 

– p∏aszcz rurowy „Conlit 150” oraz dodatkowa pow∏oka izolacyj-
na RS 800 lub 835 (z we∏ny mineralnej) firmy Rockwool.

Dalsze informacje o projektowaniu i instalacji systemów przeciwpo-
˝arowych dost´pne u ich producentów.

10 Wytyczne odnoÊnie usuwania odpadów
Rury wielowarstwowe „Copipe” mo˝na ponownie przetworzyç w sys-
temie recyclingowym, stworzonym do przetwarzania demontowa-
nych instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych (dot. tere-
nu Niemiec). Oddawane instalacje traktowane sà jak z∏om aluminio-
wy, a za ich zwrot przys∏uguje zap∏ata.

Owijka przeciwogniowa firmy Doyma

System przeciwogniowy, firmy Rockwool

Copipe - rura wielowarstwowa

Copipe - rura wielowarstwowa

Strop

Strop

P∏aszcz rurowy
Conlit 150

Zaprawa

Zaprawa Pow∏oka dodatkowa
RS 800 lub 835

Pakunek
przeciwogniowy
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11 Dodatkowe wytyczne dot. sposobu post´powania z rurà
wielowarstwowà „Copipe”:

xx
X

X

X
geprüft

XX

U˝ywaç wy∏àcznie kszta∏tek i z∏àczek wykonanych z odpowiednich
materia∏ów i nale˝àcych do systemu; po∏àczenia wykonywaç tylko na
prostych odcinkach rury – nigdy na zgi´ciach!

Chroniç rury przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni s∏onecz-
nych. Na powietrzu sk∏adowaç wy∏àcznie po odpowiednim zabez-
pieczeniu.

W razie niebezpieczeƒstwa zamro˝enia rur´ nale˝y opró˝niç lub
zabezpieczyç poprzez dodanie do czynnika grzewczego Êrodków
antyzamro˝eniowych w odpowiednim st´˝eniu.

Jako mediów u˝ywaç wy∏àcznie p∏ynów, które nie wp∏ywajà nega-
tywnie na u˝ytkowe w∏asnoÊci materia∏u rury; dotyczy to tak˝e do-
datków do czynnika grzewczego oraz jastrychu.

Nie stosowaç do malowania rur farb, aerozoli, sztyftów, Êrodków
czyszczàcych, taÊm klejàcych itp. zawierajàcych rozpuszczalnik;
do okrywania rury stosowaç tylko takie materia∏y, które nie powo-
dujà uszkodzeƒ

Uwaga!:
Prosimy o przestrzeganie wytycznych Oventrop, wytycznych in-
nych producentów, których komponenty zawarto w systemie
„Combi-System”, a tak˝e miejscowych norm, przepisów i wytycz-
nych nadzoru budowlanego.

Nie prze∏amywaç rury; usuwaç odcinki za∏amaƒ i zdeformowane
koƒcówki rur.

Nie wystawiaç rury na dzia∏anie temperatur powy˝ej 110°C.

Chroniç rur´ przed uszkodzeniem mechanicznym lub
zdeformowaniem
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14 Zalety:
– kompletny system z jednej r´ki 
– d∏ugotrwa∏a szczelnoÊç umo˝liwiajàca zastosowanie w instala-

cjach podtynkowych i w jastrychu
– te same rury i z∏àczki do zastosowania w:

� instalacjach c. o.
� instalacjach ogrzewania i ch∏odzenia p∏aszczyznowego
� instalacjach sanitarnych
� instalacjach uzdatniania wody deszczowej 

– brak ryzyka mylenia rur i z∏àczek
– wysokogatunkowa wielowarstwowa rura po∏àczeniowa „Copipe”

∏àczàca zalety rur wykonanych ze stali i tworzywa
� gi´tkoÊç umo˝liwiajàca r´czne nadawanie kszta∏tu, ciasne

promienie gi´cia (5 x Da bez narz´dzi, <5 x Da przy u˝yciu
spr´˝yny zginajàcej, 3 x Da z zastosowaniem narz´dzia zgi-
najàcego, Da – Êrednica zewn´trzna rury)

� trwa∏oÊç zgi´cia
� antydyfuzyjnoÊç tlenowa
� odpornoÊç na korozj´, odpornoÊç na inkrustacj´
� niewielkie straty ciÊnienia
� niewielka rozszerzalnoÊç temperaturowa (jak w rurze metalo-

wej)
� pami´ç kszta∏tu
� odpornoÊç na Êcieranie zewn´trznej pow∏oki rury
� ma∏y ci´˝ar rury
� wysoka odpornoÊç na starzenie 

– elementy metalowe systemu majàce kontakt z wodà wykonane
z wysokogatunkowych materia∏ów odpornych na korozj´

– szybkoÊç i ∏atwoÊç monta˝u
– czystoÊç techniki po∏àczeniowej
– solidnoÊç po∏àczenia zagwarantowana potrójnym zaciskiem ra-

dialnym
– podwójne uszczelnienie oringami
– galwaniczna izolacyjnoÊç po∏àczeƒ
– mo˝liwoÊç wzrokowego sprawdzenia poprawnoÊci wsuni´cia ru-

ry w z∏àczk´ 
– mo˝liwoÊç wykonywania instalacji mieszanych z wykorzystaniem

wszystkich typów rur
– mo˝liwoÊç recyklingu

13 Wykres dot. rury wielowarstwowej „Copipe” firmy Oven-
trop:
Obliczanie wyd∏u˝eƒ termicznych oraz wymaganej d∏ugoÊci od-
sadzek

12 Diagram strat ciÊnienia dla rury wielowarstwowej „Copipe”
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