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Armatura Premium + Systemy
„Combi-System” – technika skr´cana

1 Zakres stosowania
Wykorzystujàc uniwersalnà rur´ wielowarstwowà „Copipe“ i z∏àczki skr´-
cane„Cofit S” (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 wypustka-
mi (z niem. Noppenplatte), na p∏ytach systemu Tacker, na szynach zaci-
skowych, w systemie suchej zabudowy i naÊciennych modu∏ów regulacyj-
nych „Unibox” / „Unibox E”.
Komponenty „Combi-system”-u znajdujà równie˝ zastosowanie w instala-
cjach wodociàgowych bàdê wykorzystujàcych wod´ deszczowà.
„Combi-System” do gwintu zewn´trznego zosta∏ sprawdzony zgodnie
z arkuszem roboczym W 534 DVGW, na co wystawiono stosowny certyfi-
kat o numerze DW-8501AT2407 (18 mm w przygotowaniu).
Z uwagi na Êcis∏e dostosowanie techniczne rura „Copipe” mo˝e byç sto-
sowana wy∏àcznie z kszta∏tkami i z∏àczkami „Cofit”.

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 skr´canej (Êrednica zewn´trzna x gru-
boÊç Êcianki, mm): 14 x 2; 16 x 2; 18 x 2; 20 x 2,5; 26 x 3; 32 x 3. 
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 mecha-
nicznymi, 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 oC wzgl. 16 bar, 20 oC.

Dopuszczenie DVGW wg arkusza roboczego W542 – dla rur o wszystkich
Êrednicach.

3 „Cofit S” –  kszta∏tki i z∏àczki skr´cane
3.1  Z∏àczki skr´cane
3.1.1 Do gwintu zewn´trznego
Przeznaczone do rury wielowarstwowej „Copipe”. Koƒcówki z∏àczek z brà-
zu wzgl. z mosiàdzu odpornego na odcynkowanie, króciec rurowy z orin-
giem uszczelniajàcym i z przek∏adkà izolacyjnà zapobiegajàcà tworzeniu
si´ ogniwa galwanicznego mi´dzy aluminium i mosiàdzem. Uszczelnienie
styku konusa koƒcówki z∏àczki z korpusem armatury – metal na metal plus
dodatkowy oring.
PierÊcieƒ zaciskowy i nakr´tka z∏àczna z mosiàdzu.
Do Êrednic 14, 16, 18 i 20 mm dost´pne równie˝ nakr´tki niklowane. 
3.1.2 Do gwintu wewn´trznego
Przeznaczone do rury wielowarstwowej „Copipe” 14 x 2 mm i 16 x 2,0 mm:
Koƒcówka z mosiàdzu odpornego na odcynkowanie, króciec rurowy z rin-
giem uszczelniajàcym i z przek∏adkà izolacyjnà zapobiegajàcà tworzeniu
si´ ogniwa galwanicznego mi´dzy aluminium i mosiàdzem. Metaliczne
uszczelnienie styku z∏àczki (pierÊcienia zaciskajàcego) i korpusu armatury.
PierÊcieƒ zaciskajàcy i Êruba dociskowa wykonane z mosiàdzu, Êruba po-
niklowana.

3.2 Kszta∏tki skr´cane:
Kszta∏tki z bràzu, z gwintem zewn´trznym. Uszczelnienie styku kszta∏tki
z koƒcówkà z∏àczki skr´canej typu metal na metal (konusowe), dodatko-
wo wyprofilowane do wspó∏pracy z oringiem. 
Kszta∏tki s∏u˝à do wykonywania styków, odga∏´zieƒ, redukcji, ciasnych
zmian kierunku uk∏adania czy przejÊç na rury z innego materia∏u. 
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„Copipe” – rura wielowarstwowa
„Cofit S” – z∏àczki skr´cane

Dane techniczne 

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ogrzewania p∏aszczyznowego

Instalacja sanitarna

Oventrop – rura wielowarstwowa i z∏àczki skr´cane
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4. Narz´dzia do obróbki rury 
1. Obcinaki i no˝yce do rur:
Do precyzyjnego przycinania rur wielowarstwowych „Copipe” Oventrop
oferuje dwa rodzaje obcinaków z krà˝kiem tnàcym do rur o Êrednicach od
14 do 32 mm oraz no˝yce do rur o Êrednicach od 14 do 20mm (umo˝li-
wiajàce równie˝ przyci´cie rury os∏onowej).
2. Narz´dzia Oventrop do gradowania i kalibrowania rury: 
Uniwersalne narz´dzia do gradowania posiadajà koƒcówki do obróbki
koƒców rur o Êrednicach od 14 do 32 mm. Gradowanie (profilowanie) koƒ-
ca rury jest konieczne ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo uszkodzenia
oringów uszczelniajàcych króciec rurowy z∏àczki.  
Podczas gradowania koniec rury jest jednoczeÊnie kalibrowany. Idealna
okràg∏oÊç wlotu zapewnia dobre przyleganie oringów i niezawodne
uszczelnienie z∏àczki.
3. 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 do-
st´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. 
4. Narz´dzie do gi´cia rur
R´czne narz´dzie zginajàce do wykonywania zagi´ç rury w równym pro-
mieniu, do rur o Êrednicy od 14 do 26 mm. O narz´dzia do gi´cia rur
o wi´kszej Êrednicy nale˝y pytaç w sklepach specjalistycznych. Na rynku
dost´pne sà m.in. narz´dzia firm Rems (do rur o Êrednicy 16 do 32 mm)
czy Rothenberger (Tube Bender Maxi). 
5. Klucz do podtrzymywania:
Do kontrowania z∏àczek rurowych, u∏atwia monta˝ po∏àczeƒ ze z∏àczkami
skr´canymi.
- SW 24/30 do z∏àczek z gwintem 3/4” wzgl. 1” (gwint zewn´trzny)
- SW 36/37 do z∏àczek z gwintem 1 1/4” (gwint zewn´trzny) wzgl. do do-
ciàgni´cia nakr´tki 1” o wymiarach 26 x 3 mm.

5. Elementy mocujàce:
1. Dyble kotwiàce Oventrop:
Dyble przeznaczone sà do mocowania rury bezpoÊrednio na wylewce be-
tonowej lub na systemowych p∏ytach dêwi´ko- i termoizolacyjnych. 
- jednostronne, do rur o Êrednicy max 32 mm,
- dwustronne, do rur o Êrednicy max 32 mm, u∏atwiajàce mocowanie 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. 
3. Rozety maskujàce firmy 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 Êcien-
nych instalacji ciep∏ej i zimnej wody jak równie˝ do ochrony podczas tyn-
kowania i robót glazurniczych.
Zastosowanie jednorazowe.
5. Odpr´˝nik z odpowietrznikiem
Odpr´˝nik z odpowietrznikiem, wykonany z mosiàdzu, do u˝ytku wielora-
zowego. Do okresowego zaÊlepiania ga∏àzek grzejnikowych o Êrednicy 
16 i 20 mm.

6.Wytyczne uk∏adania rur

6.1.1 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, normami, wy-
tycznymi i dost´pnym poziomem techniki budowlanej.
Wspó∏czynnik przewodnictwa cieplnego rury wynosi:

λ = 0,43 W / (m • K)
Monta˝ z∏àczek skr´canych powinien odbyç si´ zgodnie z instrukcjà po-
danà w pkt. 8. W przypadku zastosowania w instalacji z∏àczek pod tyn-
kiem lub zalanych w jastrychu nale˝y je os∏oniç np. folià.

6.1.2 Uwzgl´dnianie wyd∏u˝eƒ termicznych:
Przy uk∏adaniu rur wielowarstwowych „Copipe” nale˝y pami´taç o ko-
niecznoÊci kompensacji wyd∏u˝eƒ termicznych. Konstrukcja instalacji nie
powinna utrudniaç wywo∏anych nimi ruchów rury. 

Oventrop – narz´dzia do obróbki rury

Oventrop – osprz´t dodatkowy

Tabela 1: Minimalny promieƒ gi´cia rury wielowarstwowej

Gi´cie z u˝yciem narz´dzi specjalistycznych

Ârednica zewn´trzna
x 

GruboÊç Êcianki 
(Da x s)

Gi´cie r´czne
(5 x Da)

Ârednica
zewn´trzna

Da
Rozstaw A

Gi´cie
z u˝yciem
spr´˝yny 
(3 x Da)

Gi´cie
z u˝yciem

gi´tarki

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

Kompensacja wyd∏u˝eƒ termicznych

podpora sta∏a

podpora Êlizgowa



Aby uniknàç powstawania du˝ych napr´˝eƒ rozciàgajàcych czy zginajà-
cych w punktach po∏àczeƒ – nale˝y w ich bezpoÊrednim sàsiedztwie lo-
kowaç podpory sta∏e.

WartoÊç wspó∏czynnika rozszerzalnoÊci liniowej rury wielowarstwowej
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 (gór-
na 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 rozszerzalnoÊç rur
zapewniajà prawid∏owo rozmieszczone podpory sta∏e lub Êlizgowe, od-
sadzki, 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 (dol-
na cz´Êç).

6.2 Pod∏àczanie grzejników
Instalacje 1- i 2-rurowe

6.2.1 Piony i poziomy rozdzielcze 
Do stosowania w tych cz´Êciach instalacji Oventrop oferuje rur´ wielowar-
stwowà „Copipe” do Êrednicy 32 x 3 mm wraz z odpowiednimi kszta∏tka-
mi i z∏àczkami „Cofit S”.
Rury nale˝y zginaç i przycinaç zgodnie z wytycznymi projektanta. Do
czynnoÊci tych Oventrop oferuje stosowne narz´dzia. Minimalne promie-
nie gi´cia mo˝na sprawdziç w tabeli 1. Do gi´cia rur o wi´kszej Êrednicy
mo˝na u˝yç innych narz´dzi zginajàcych, dost´pnych w handlu specjali-
stycznym.
Odpowiednie z∏àczki umo˝liwiajà przy∏àczenie armatury i regulatorów
Oventrop. Prosimy o przestrzeganie instrukcji obs∏ugi narz´dzi.
Rury nale˝y mocowaç do Êcian lub sufitu u˝ywajàc dost´pnych na rynku
wsporników wibroizolacyjnych. Dane dotyczàce sugerowanych odleg∏o-
Êci punktów podparcia mo˝na znaleêç w tabeli 2.

6.2.2 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 zginajàcej
lub u˝ywajàc narz´dzia zginajàcego. Rury nie wolno prze∏amywaç! Za∏a-
mane lub p´kni´te kawa∏ki rury nale˝y wyciàç.
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Symbol

Symbol

Jednostka

Jednostka

WartoÊci u˝yte 
w przyk∏adzie

WartoÊci u˝yte 
w przyk∏adzie

d∏ugoÊç odsatki BS mm
wartoÊç sta∏a materia∏u
dla „Copipe“ (=33) c — 33

zewn´trzna Êrednica
rury D mm 16

Przyciàç prostopadle

Skalibrowaç

Ogradowaç (Sfazowaç) warstw´ wyÊcie∏ajàcà

Gi´cie z u˝ciem gi´tarki

Zamontowaç z∏àczk´

Ld∏ugoÊç rury m 7

ró˝nica temperatur K 60

zmiana d∏ugoÊci mm∆L

∆ϑ

αwspó∏czynnik
rozszerzalnoÊci mm / (m • K) 0,024

∆Lzmiana d∏ugoÊci mm 10,1
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Przymocowaç do p∏yty izolacyjnej, np. z u˝yciem pistoletu Tacker

Instalacja grzewjnikowa Ogrzewanie pod∏ogowe

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

Rozwinàç rur´ ze zwoju

System na p∏ycie z kraty stalowej

Zamocowaç rur´ zaizolowanà

System na szynach kotwiàcych

Pod∏àczyç rozdzielacz

Pod∏àczyç armatur´ grzejnikowà
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Do mocowania rury na wylewce betonowej lub p∏ycie izolacyjnej nale˝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 wcisnàç w obejm´ rur´. Przy monta-
˝u poziomym obejmy nale˝y rozmieszczaç w odst´pach podanych w Ta-
beli 2.

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

z grzejnikami,
– poprzez roz∏o˝enie p´tli instalacyjnej z zastosowaniem z∏àczek 

Firma Oventrop oferuje odpowiednià armatur´ przy∏àczeniowà do instalacji
centralnego ogrzewania z grzejnikami zaworowymi (dolnozasilanymi) lub
konwencjonalnymi (bocznozasilanymi). Opisy mo˝liwych sposobów przy∏à-
czenia znaleêç mo˝na w odpowiednich arkuszach „Dane techniczne”.

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

W przypadku ga∏àzek krótszych ni˝ 150 mm mo˝liwe jest wykonanie bez-
poÊredniego po∏àczenia grzejnika z rurà wielowarstwowà „Copipe”. Od-
pr´˝niki wielokrotnego u˝ytku z odpowietrznikiem umo˝liwiajà tymczaso-
we 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 pomo-
cà z∏àczek skr´canych prosimy o przestrzeganie wytycznych zawartych
w odpowiednich instrukcjach!

6.3 Ogrzewanie i ch∏odzenie p∏aszczyznowe

6.3.1 Piony instalacyjne

Rozk∏adanie rur w sposób opisany w punkcie 6.2.1.

6.3.2 Instalacje eta˝owe
Do ich wykonania Oventrop proponuje system ogrzewania i ch∏odzenia
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 na-
turalnie równie˝ taÊmy i profile dylatacyjne, rozdzielacze „Multidis SF” ze
stali szlachetnej, termostaty elektryczny do regulowania temperatury po-
mieszczeƒ, nap´dy nastawcze, 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 na-
Êcienne „Unibox” lub „Unibox E”.

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

Rury wielowarstwowe „Copipe” mo˝na mocowaç równie˝ z u˝yciem in-
nych systemów mocujàcych, dost´pnych w handlu specjalistycznym (np.
do mocowania rury na metalowych matach (kratkach) podjastrychowych). 

Inne wytyczne odnoÊnie uk∏adania rur podane zosta∏y w punkcie 6.2.2.

W trakcie wykonywania po∏àczeƒ rur i armatury firmy Oventrop za pomo-
cà z∏àczek skr´canych prosimy o przestrzeganie wytycznych zawartych
w odpowiednich instrukcjach!

Modu∏ zaworowy do przy∏àczania grzejnika „Multimodul“

Modu∏ rurowy do przy∏àczania grzejnika

Odpr´˝niki z odpowietrznikami, wielokrotnego u˝ytku

Instalacja sanitarna: 

Pod∏àczenie wylotów Êcienych
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6.4 Instalacje sanitarne

6.4.1 Piony instalacyjne

Rozk∏adanie rur w sposób opisany w punkcie 6.2.1. Instalacj´ cyrkulacyj-
nà wykonaç mo˝na z rur o mniejszych Êrednicach.

6.4.2 Instalacje eta˝owe

„Combi-System” umo˝liwia wykonanie ka˝dej, typowej instalacji zasilajàcej:
• z u˝yciem wylotów Êciennych przelotowych, wszystkie punk-

ty po∏àczeƒ znajdujà si´ w bezpoÊredniej bliskoÊci punktów
czerpalnych

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

• z zastosowaniem pionów cyrkulacyjnych w instalacjach cie-
p∏ej wody u˝ytkowej

• z podposadzkowymi trójnikami prasowanymi, z wylotami
Êciennymi pod∏àczanymi odpod∏ogowo,

• z rozdzielaczami sanitarnymi, ka˝da armatura czerpalna
z w∏asnym przewodem zasilajàcym

Wytyczne dotyczàce monta˝u instalacji podane zosta∏y w punkcie 6.2.2.

W trakcie wykonywania po∏àczeƒ rur i armatury firmy Oventrop za pomo-
cà z∏àczek skr´canych prosimy o przestrzeganie wytycznych zawartych
w odpowiednich instrukcjach!
6.4.3 PojemnoÊç wodna instalacji rurowej 
Poni˝sza tabela pomaga obj´toÊç wody w rurach instalacji.
Nag∏ówki kolejnych kolumn: Êrednica z zewn. gruboÊç, Êrednica nominal-
na, pojemnoÊç wodna jednostkowa, ci´˝ar jednostkowy.
7 Wskazówki monta˝owe:
Z∏àczki skr´cane „Cofit S” sà przeznaczone do stosowania z rurami wielo-
warstwowymi „Copipe”, jak równie˝ ze znormalizowanymi rurami tworzy-
wowymi o Êrednicy 14 x 2,0; 16 x 2,0 i 18 x 2,0. Obróbka koƒca rury po-
winna byç zgodna z instrukcjà obowiàzujàcà dla rur wielowarstwowych
„Copipe”.

Przycinanie
Rury wielowarstwowe nale˝y przycinaç prostopadle do osi, obcinakiem
lub no˝ycami Oventrop przeznaczonymi do ci´cia rur tego typu.

Gradowanie i kalibrowanie
Jedna czynnoÊç robocza z u˝yciem uniwersalnego narz´dzia Oventrop
(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 do kalibrowania i gra-
dowania, wsunàç go ca∏kowicie w rur´ i obracaç urzàdzenie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wykonaç co najmniej pó∏ obrotu.
Przy wyciàganiu urzàdzenia automatycznie zostanà usuni´te opi∏ki. 
Prosz´ przestrzegaç instrukcji obs∏ugi urzàdzenia!

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

Szkice zamieszczone na opakowaniach z∏àczek skr´canych - do gwintów
zewn´trznych lub wewn´trznych - u∏atwiajà odpowiednie zestawienie
wszystkich elementów.

Przed skr´ceniem z∏àczki nale˝y zwróciç uwag´ na stan oringów
uszczelniajàcych i ich prawid∏owe u∏o˝enie w rowkach.   

Koƒcówk´ z∏àczki wsunàç do oporu na rur´ wielowarstwowà. 

Za pomocà odpowiedniego klucza dociàgnàç nakr´tk´ z∏àcznà bàdê
Êrub´ dociskowà.
(14, 16, 18 i 20 mm – ok. 40-50 Nm)
(26 i 32 mm – ok. 80-90 Nm)

Z∏àczki skr´cane przeznaczone sà do jednorazowego u˝ytku! 

Wskazania dotyczàce próby szczelnoÊci
Kontrola szczelnoÊci instalacji grzewczej powinna odbyç si´ zgodnie z prze-
pisami budowlanymi i pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego.

Pod∏àczenie w´z∏a wodnego

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

Copipe - rura wielowarstwowa: pojemnoÊç i ci´˝ar

Przed skr´ceniem

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

Po skr´ceniu

Przed skr´ceniem

Po skr´ceniu

Z∏àczka skr´cana, po∏àczenie – gwint zewn´trzny

Z∏àczka skr´cana, po∏àczenie - gwint wewn´trzny

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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8 Dodatkowe wytyczne dot. sposobu post´-
powania z rurà wielowarstwowà „Copipe”:

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 w na zgi´ciach!

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

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

Chroniç rur´ przed uszkodzeniem mechanicznym lub zdeformowaniem

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

W razie niebezpieczeƒstwa zamro˝enia rur´ nale˝y opró˝niç lub za-
bezpieczyç poprzez dodanie do czynnika grzewczego Êrodków an-
tyzamro˝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 czysz-
czàcych, taÊm klejàcych itp. zawierajàcych rozpuszczalnik; do okrywa-
nia rury stosowaç tylko takie materia∏y, które nie powodujà uszkodzeƒ.

Uwaga!:
Prosimy o przestrzeganie wytycznych Oventrop, wytycznych innych
producentów, których komponenty zawarto w systemie „Combi-
-System”, a tak˝e miejscowych norm, przepisów i wytycznych nad-
zoru budowlanego.
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11 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 pro-

mienie gi´cia (5 x Da bez narz´dzi, <5 x Da przy u˝yciu spr´˝yny
zginajàcej, 3 x Da z zastosowaniem narz´dzia zginajàcego)

• trwa∏oÊç zgi´cia
• antydyfuzyjnoÊç tlenowa
• odpornoÊç na korozj´, odpornoÊç na inkrustacj´
• niewielkie straty ciÊnienia
• niewielka rozszerzalnoÊç temperaturowa (jak w rurze metalowej)
• pami´ç kszta∏tu
• odpornoÊç na Êcieranie zewn´trznej pow∏oki rury
• ma∏y ci´˝ar rury
• z∏àcza wykonywane na zimno
• wysoka odpornoÊç na starzenie 
– elementy metalowe systemu majàce kontakt z wodà wykonane

z wysokogatunkowych materia∏ów odpornych na korozj´
– czystoÊç techniki po∏àczeniowej
– galwaniczna izolacyjnoÊç po∏àczeƒ
– mo˝liwoÊç wykonywania instalacji mieszanych z wykorzystaniem

wszystkich typów rur
– mo˝liwoÊç recyklingu 

9 Diagram strat ciÊnienia dla rury wielowarstwo-
wej „Copipe” 

10 Wykres dot. rury wielowarstwowej „Copipe”
firmy Oventrop:
Obliczanie wyd∏u˝eƒ termicznych oraz wymaganej
d∏ugoÊci odsadzek
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