
 
 

INFORMACJA O FIRMIE TWEETOP 
Firma TweeTop Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od  2001 roku. Od początku swojej 

działalności aktywnie funkcjonuje w sektorze instalacji sanitarnych z tworzyw 

sztucznych, jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim, chińskiej firmy Foshan 

Rifeng Enterprise Co., Ltd., największego w Azji i trzeciego na świecie producenta 

systemów rur wielowarstwowych, PEX / Al / PEX, która w 1994 kupiła w niemieckim 

koncernie UNICOR (naleŜącym do grupy Uponor) licencję wraz z 47 liniami 

produkcyjnymi. 

 

System rur wielowarstwowych TweeTop to główny produkt w naszej ofercie. Od 

początku funkcjonowania firmy , w oparciu o rury i kształtki produkcji Foshan Rifeng 

,wciąŜ rozbudowujemy i udoskonalamy ofertę systemu instalacyjnego TweeTop. Dzięki 

dobrej znajomości zastosowań instalacji z tworzyw sztucznych, w oparciu o 

doświadczoną kadrę przedstawicieli handlowych i doradców technicznych sukcesywnie 

zwiększamy naszą obecność na rynku.  

 

 

ZALETY SYSTEMU 
• trwałość – oceniana na min 50 lat. 

• energooszczędność – niskie straty ciśnienia, niski wsp.  przewodności cieplnej 

• higieniczność –  PEX jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody 

• elastyczność – promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, co w połączeniu z brakiem 

pamięci kształtu sprawia, Ŝe przy trasowaniu instalacji moŜna w średnicach 16-32  

zastąpić kolana łukami 

• bardzo mała wydłuŜalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami  

tradycyjnymi, znacznie ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłuŜeń 

termicznych 

• szczelność na dyfuzje tlenu – zarówno rury jak i kształtki są w 100% szczelne na  

dyfuzje tlenu 

• absolutna szczelność wykonywanych połączeń 

• moŜliwość połączenia z kaŜdym rodzajem instalacji –poprzez uŜycie kształtek     

przejściowych , wyposaŜonych w gwinty   

• wysoki stopień odporności chemicznej  

• mały cięŜar 

• nie przenosi hałasu oraz drgań 

• tłumi uderzenia hydrauliczne 

• nie przewodzi prądu 

• łatwy transport i składowanie (w kręgach) 

• nieszkodliwość dla środowiska (podczas palenia się rur powstaje jedynie dwutlenek 

węgla CO2 i woda H2O 

• rury oraz złączki nie wchodzą w reakcję z innymi materiałami, z których wykonana 

jest pozostała część instalacji (brak zjawiska korozji elektrochemicznej) 

 



ZASTOSOWANIE I PARAMETRY PRACY SYSTEMU 
Do głównych zalet systemu Tweetop  naleŜą : 

 

System TweeTop  moŜna montować w instalacjach: 

• zimnej / ciepłej wody uŜytkowej  

• centralnego ogrzewania  

• ogrzewania płaszczyznowego 

• spręŜonego powietrza 

• wody lodowej 

• technologicznych w przemyśle 

System TweeTop jest takŜe szczególnie polecany do wykorzystania przy  

renowacjach starych instalacji  w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach 

uŜyteczności publicznej z zabytkami  włącznie.  

 

Parametry pracy: 

• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar 

• Maksymalna temperatura robocza: 95°C 

• Dopuszczalna temperatura awarii: 100°C (przez 100 godz. w ciągu 50 lat, 

jednostkowe zdarzenie nie powinno przekraczać 3 godzin) 

• Minimalny czas pracy w standardowych warunkach eksploatacyjnych: 50 lat 

 
METODY POŁĄCZEŃ 
Elementy systemu TweeTop są łączone z uŜyciem trzech typów kształtek :  

 

a) mosięŜnych zaprasowywanych, niklowanych 

Specyfika wykonywania połączeń w ramach systemu TweeTop , bazuje na  

technologii zaprasowania ,polegającej na mechanicznym zespoleniu tworzywa z 

kształtką z mosiądzu. Tego typu połączenia są  : 

• pewne – zaprasowanie gwarantuje absolutny brak przecieków, przy 

znikomej moŜliwości popełnienia błędu – odwrotnie niŜ instalacje 

zgrzewane , czy lutowane 

• łatwe w montaŜu – zaciskarka jest urządzeniem przyjaznym dla 

uŜytkownika 

• szybkie i powtarzalne – technologia zaprasowania jest 5 razy szybsza w 

wykonaniu niŜ tradycyjna lutowana z miedzi 

• uniwersalne – poprzez uŜycie kształtek przejściowych , wyposaŜonych w 

gwinty  moŜna bez problemu łączyć system TweeTop ze wszelkiego typu 

armaturą 

 

Połączenia zaprasowywane wykonujemy przy uŜyciu systemowych zaciskarek  

ręcznych lub elektrycznych, wyposaŜonych w szczęki zaciskowe o profilu U. 

Połączenie winno być poprzedzone fazowaniem wewnętrznej powierzchni rury 

przy uŜyciu systemowego kalibratora TweeTop. 

b) mosięŜnych skrętno zaciskowych typu connector core (opcjonalnie 

niklowanych) 

Złączki tego typu są niezbędne przy wykonywaniu połączeń systemu TweeTop 

z rozdzielaczami lub grzejnikami (posiadają sfazowanie typu Eurokonus). 

Do wykonania połączenia potrzebne są : 

• kalibrator systemowy 



• klucz monterski 

 

c) Pozostałych kształtek skrętno – zaciskowych wykonanych z mosiądzu, 

niklowanych  

Kształtki tego typu przydatne są  przy montaŜu instalacji natynkowych – 

połączenia przy uŜyciu kształtek skrętno – zaciskowych uznawane są za 

rozłączne i jako takie nie mogą być wykonywane przy montaŜu instalacji 

prowadzonych podtynkowo lub podposadzkowo. 

Sposób wykonywania połączeń tego typu jest zbieŜny do sposobu łączenia z 

uŜyciem kształtek typu connector core. Jedyną róŜnicę stanowi inny rodzaj 

sfazowania kształtki , typowy dla instalacji wodnych 

 

Ogólne zasady wykonywania połączeń. 

 

• Nie wolno wykonywać połączeń na zagiętym odcinku rury. Długość odcinka 

prostego przed i za połączeniem musi wynosić min. 3 x Da (średnica zewnętrzna 

rury). 

• Osie połączeń muszą stanowić wzajemne przedłuŜenie 

• NaleŜy unikać wszelkich zgięć rury w okolicy połączenia. 

• Połączenia nie mogą być poddane Ŝadnym napręŜeniom wzdłuŜ osi. 

• Połączenia zaprasowywane mogą być wykonywane tylko za pomocą zaciskarek ze 

szczękami typu U. 

• Prace montaŜowe naleŜy wykonywać w temperaturze powyŜej 0°C. 

 

• Rury RIFENG są odporne na zamroŜenie czynnika jednak nie więcej niŜ dwa razy, 

zamroŜenie instalacji moŜe spowodować zniszczenie złączek oraz popękanie 

wkładki aluminiowej. 

• Przy montaŜu pionów, na co drugiej kondygnacji naleŜy przewidzieć punkt stały, 

bezpośrednio przy odgałęzieniu np. na trójniku 

• Połączenia zaprasowywane są traktowane jako nierozłączne w związku z tym 

moŜna je zalewać betonem. 

• Rury powinny być instalowane w taki sposób, aby uniemoŜliwić ich mechaniczne 

lub termiczne uszkodzenie na skutek skurczu lub wydłuŜenia termicznego. 

• Końcówka przewodu oraz złączki powinna być czysta, bez zadziorów oraz 

zanieczyszczeń mechanicznych. 

• Koniec przewodu musi posiadać fazę wewnętrzną wykonaną przy uŜyciu 

kalibratora. Brak fazy moŜe spowodować uszkodzenie lub przesunięcie o-ringów 

uszczelniających podczas nasuwania rury na końcówkę złączki. 

• Koniec przewodu musi przylegać równomiernie na całym obwodzie w gnieździe 

złączki. 

• NaleŜy zaprasować pierścień zaciskowy na rurze; aby uzyskać prawidłowe 

zaciśnięcie pierścienia szczęki zaciskarki muszą być całkowicie domknięte. 

• Gięcia końcówek rur naleŜy dokonywać przy uŜyciu spręŜyny wewnętrznej (min. 

promień gięcia 5 x Da) 

• Gięcia odcinków prostych naleŜy wykonywać przy uŜyciu spręŜyny zewnętrznej. 

 

 



OPIS SYSTEMU INFORMACJE OGÓLNE 
 

System TweeTop / Rifeng jest w pełni atestowanym systemem instalacyjnym przeznaczonym 

do wykonywania instalacji ciepłej i zimnej wody uŜytkowej, centralnego ogrzewania 

grzejnikowego i podłogowego, a takŜe instalacji chemicznych, technologicznych i spręŜonego 

powietrza. 

 

Materiał 
Polietylen sieciowany (PEX) typu b, powstaje dzięki wzmocnieniu struktury wewnętrznej 

polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) , polegającej na zagęszczaniu wiązań pomiędzy 

atomami węgla, poprzez uŜycie silanu – katalizatora , przyspieszającego stworzenie wiązania 

typu węgiel – węgiel, jednego z najmocniejszych w przyrodzie.  

Proces ten sprawia ,Ŝe w efekcie otrzymujemy materiał odporny na wpływ jednoczesnego 

długotrwałego działania ciśnienia i temperatury, a więc doskonale nadający się do 

wewnętrznych instalacji wodnych  i grzewczych.  

UŜycie silanu gwarantuje stopień usieciowania PEX-b na poziomie powyŜej 65% 

 

Elementy systemu 
W skład systemu wchodzą: 

 

• rury wielowarstwowe Pex/Al/Pex 

• kształtki mosięŜne (niklowane) zaprasowywane 

• kształtki mosięŜne (niklowane) zaciskane (skręcane) 

• narzędzia montaŜowe 

• elementy uzupełniające 

 

Rury Pex/Al/Pex 
Oferowane w systemie Rifeng rury wielowarstwowe stanowią nową generację rur, które łączą 

w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rury produkowane są z polietylenu 

sieciowanego (PEX-b), metodą wytłaczania, w trakcie której taśma aluminiowa jest 

wprowadzana w postaci zwiniętej rury, zgrzewanej ultradźwiękowo na zakładkę, (przez co 

uzyskuje się szczelną wzdłuŜną spoinę), pokrywanej następnie obustronnie klejem i 

warstwami polietylenu odpowiedniej grubości. 

 

Połączenie i jednoczesne wykorzystanie właściwości tworzywa i metalu pozwoliło uzyskać 

rurę o bardzo korzystnych parametrach do pracy w instalacjach sanitarnych i grzewczych. 

 

Złączki zaprasowywane 
 

Złączki zaprasowywane systemu Rifeng wykonane są z odkuwek lub prętów mosięŜnych, 

poddanych następnie obróbce skrawaniem. Zastosowany do produkcji stop mosiądzu odporny 

na odcynkowanie zapewnia odporność na korozję. 

 

Na mosięŜnym korpusie osadzony jest pierścień zaciskowy wykonany ze stali nierdzewnej. 

Dla zapewnienia szczelności połączeń na korpusach złączek znajdują się dwie uszczelki typu 

O-ring wykonane z etyleno-propylenu (EPDM), tworzywa sztucznego odpornego na procesy 

starzenia i wytrzymałego na działanie wysokich temperatur. Konstrukcja złączki wyposaŜona 

jest w przekładkę dielektryczną z tworzywa sztucznego, która uniemoŜliwia zetknięcie się 

warstwy aluminium z mosięŜnym korpusem złączki, co zabezpiecza połączenie przed 

powstaniem ogniwa korozyjnego. Przekładki tej nie wolno usuwać ze złączki. 



 

Złączki zaciskane (skręcane) 
Wykonane są one z prasowanego niklowanego mosiądzu. Złączki zaciskane składają się z 

następujących elementów: korpusu, spręŜystego, przeciętego pierścienia oraz nakrętki z 

gwintem i przekładki dielektrycznej. Dla zapewnienia szczelności hydraulicznej połączeń na 

korpusie złączki umieszczona jest dodatkowa uszczelka typu O-ring wykonana z etyleno-

propylenu (EPDM). Uszczelnienie połączenia uzyskuje się poprzez zakręcanie nakrętki i 

zaciskanie pierścienia i rury na korpusie złączki. 

 

Atesty, dopuszczenia, normy 
 

· Aprobata techniczna Nr AT2002-02-1283 wydana przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL”, stwierdzająca przydatność do 

stosowania we budownictwie rury wielowarstwowej Rifeng. 

· Aprobata techniczna Nr AT2002-02-1284 wydana przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL”, stwierdzająca przydatność do 

stosowania we budownictwie złączek mosięŜnych. 

· Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny nr HK/W/0006/01/2002 

dotyczący systemu rur wielowarstwowych i złączek Rifeng. 

 

Firma Foshan Rifeng Enterprise Co., LTD posiada wdroŜony system kontroli jakości zgodny 

z normą ISO 9001. System Rifeng spełnia wymogi wielu norm światowych, między innymi: 

niemieckich SKZ, amerykańskich ASTM i IAMPO, brytyjskich BS i WRAS, australijskich 

AS, czeskich ITC i słowackich SNAS i TSUS 

 

 

Gwarancja i ubezpieczenie 
System Tweetop objęty jest 10 letnią gwarancją. 

 

Dodatkowo , jako jedyny w Polsce dostawca systemów instalacyjnych, TweeTop Sp. z o.o. 

oferuje klientom szczególnego typu ochronę ubezpieczeniową kaŜdej inwestycji. 

Dzięki umowie zawartej z TUiR Warta SA inwestycje realizowano w systemie Tweetop 

mogą być objęte ubezpieczeniem o wartości do 4 mln PLN pod warunkiem : 

• MontaŜu systemu przez firmę przeszkoloną przez TweeTop Sp. z o.o.  

• Zgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi normami i wytycznymi 

projektowymi 

• Dostarczenia protokołu z próby szczelności 

 
 

Kontakt: 
Tweetop Sp. z o.o. 

ul. Księcia Bogusława X 8/4 

70-440 Szczecin 

tel. 

+48 91 488 47 71 

+48 91 488 47 72 

tel. / fax +48 91 434 50 71 

email: biuro@tweetop.pl 

www.tweetop.pl 

 


