NARZÊDZIA I OBRÓBKA
Obróbka maszynami elektrycznymi:
BS 32 - zasilanie bateri¹ 24V: dla rur o œrednicy od 14 mm do 32 mm
BB 75 - zasilanie bateri¹ 14V: dla rur o œrednicy od 14 mm do 63 mm
BE 75 - zasilanie elektryczne 230 V: dla rur o œrednicy od 14 mm do 63 mm

NB: informacje dotycz¹ce w³aœciwoœci technicznych wyrobu oraz obs³ugi maszyn s¹ dostêpne w opakowaniu.
Do monta¿u z³¹czek
z rurami wielowarstwowymi, mo¿na u¿ywaæ odpowiednich narzêdzi (opatentowanych) udostêpnionych przez nasz¹ firmê w celu u³atwienia pracy.
Na rysunkach pokazano w jaki sposób prawid³owo dokonaæ obróbki systemu
.

1 - Po ustawieniu maszyny, dokrêciæ wyci¹gan¹
g³ówkê do odpowiedniej œrednicy.

2 - Na³o¿yæ rozprê¿nik z tworzywa na ekstraktor
(ko³nierzem w stronê maszyny).

3 - Ostro¿nie przyci¹æ rurê przy pomocy odpowiedniego narzêdzia.

4 - Na³o¿yæ nakrêtkê z PPSU na rurê, a nastêpnie wepchn¹æ rurê
do koñca suwu jednorazowego rozprê¿nika z tworzywa.

5 - Trzymaæ guzik uruchamiaj¹cy system wciœniêty
do koñca procesu ³¹czenia (zostanie automatycznie odblokowany).

6 - Przed w³o¿eniem rury, lekko nat³uœciæ plastikowy gwint.

JEŒLI ZAJDZIE KONIECZNOŒÆ, WSZYSTKIE
Z£¥CZKI MO¯NA ROZMONTOWAÆ I PONOWNIE WYKORZYSTAÆ, ZDEJMUJ¥C NAKRÊTKÊ.

7 - Dokrêciæ nakrêtkê specjalnym kluczem nasadowym do oporu.
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Obróbka maszyn¹ rêczn¹ BMM 094

1 - Ustawiæ maszynê BMM 094 i przykrêciæ koronê do odpowiedniej œrednicy.

2 - Na³o¿yæ rozprê¿nik z tworzywa na ekstraktor
(ko³nierzem w stronê maszyny).

3 - Ostro¿nie przyci¹æ rurê.

4 - Na³o¿yæ nakrêtkê z PPSU na rurê, a nastêpnie
wepchn¹æ rurê do koñca suwu jednorazowego
rozprê¿nika z tworzywa

5 - Kontynuowaæ pracê na dŸwigni a¿ do momentu wykonania z³¹cza (rura zostanie automatycznie
odblokowana).

6 - Przed w³o¿eniem z³¹czki, delikatnie nat³uœciæ
smarem metalow¹ czêœæ.

7 - Dokrêciæ nakrêtkê specjalnym kluczem nasadowym a¿ do oporu z³¹czki
.
UWAGA: jeœli zajdzie koniecznoœæ, z³¹czkê
mo¿na zdemontowaæ i u¿yæ ponownie.
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NARZÊDZIA I AKCESORIA
Do obróbki systemu
mo¿na u¿ywaæ kilku narzêdzi odpowiednich do obróbki rur o ró¿nych œrednicach. Zosta³y one zaprojektowane i wykonane w dziale mechanicznym firmy "Aquatechnik" i podlegaj¹ ochronie licencyjnej.

Narzêdzie
do ³¹czenia BS 32
Zasilanie bateri¹ 24V, zgodnie
ze standardem CE.
Narzêdzie automatyczne do
przygotowania gniazda
z³¹czki. Œrednica obróbki: od
14 mm do 32 mm.

UWAGA: informacje na temat
dzia³ania i obs³ugi maszyny
znajduj¹ siê w do³¹czonej
instrukcji.

Narzêdzie
do ³¹czenia BE 75
Zasilanie elektryczne 230 V,
zgodnie ze standardem CE.
Maszyna automatyczna do
przygotowania gniazda
z³¹czki.
Œrednice obróbki: od 20 mm
do 63 mm.
Mo¿liwoœæ zasilania bateri¹.

Narzêdzie
do ³¹czenia BB 75

Zasilanie bateri¹ 14V.

UWAGA: informacje na temat
dzia³ania i obs³ugi maszyny
znajduj¹ siê w do³¹czonej
instrukcji.
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Narzêdzie
do obróbki BMM 094
Rêczne. Przeznaczone do pracy
bez korzystania z elektrycznoœci
lub w celach specjalnych; to narzêdzie rêczne posiada takie same
cechy jak narzêdzie wymienionej
wy¿ej.
Œrednica obróbki: od 14 mm do 32
mm.

UWAGA: informacje na temat
dzia³ania i obs³ugi maszyny znajduj¹ siê w do³¹czonej instrukcji.

Narzêdzie do zginania rur HTS 32
(dla 14-32 mm)

Narzêdzie CPS 26 (typu "³abêdzia szyja")
(dla 20-26 mm)

Dostêpne s¹ równie¿ akcesoria (wymienione w cenniku) do prostej obróbki systemów
i
. Najwa¿niejsze z nich to:
-

Klucz do dokrêcania / odkrêcania nakrêtek.
Stalowe ekstraktory z szybkim po³¹czeniem, dla elementów o ró¿nych œrednicach.
Sekator do ciêcia rur.
Klucz i ³¹cznik do maszyn rêcznych.
Maszyna do zginania rur z wzornikami.
Rozstawiany trójnóg.
Czêœci zapasowe, jednorazowe rozprê¿niki LPDE.
£adowarka baterii dla BB 75.
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PRACE I NAPRAWY NADZWYCZAJNE
Wszystkie powsta³e przypadkowo pêkniêcia i szczeliny miêdzy rurami
mo¿na naprawiæ przy pomocy mufy teleskopowej (kod 31050), któr¹
³atwo mo¿na umieœciæ w uszkodzonym obszarze. W tym celu nale¿y:

1 Ods³oniæ uszkodzon¹ czêœæ.
2 Odci¹æ uszkodzony fragment
obcinaczem lub przecinakiem do
rur.
3 Na³o¿yæ nakrêtki
i poddaæ obróbce obydwie koñcówki
rury.
4 Na³o¿yæ mufê teleskopow¹
(pozycja 0).
5 Wyregulowaæ i dokrêciæ mufê.
6 Przed zamurowaniem, sprawdziæ dzia³anie systemu.
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ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI PODCZAS OBRÓBKI
WA¯NE!!
Produktów z asortymentu
nie mo¿na porównywaæ z innymi
z³¹czkami
œciskanymi
mechanicznie (metoda "skrêcania"), a tym bardziej do systemu prasowanego.

Po³¹czenie rury i z³¹czki nie
odbywa siê poprzez prasowanie czy skrêcanie ale dziêki
doskona³emu
po³¹czeniu
gniazda. Ponadto, nakrêtki
safety zapobiegaj¹ jakimkolwiek ruchom czêœci z³¹cza, a

TAK

tym samym zapewniaj¹ lepsze
ni¿ inne metody po³¹czenia
zarówno w instalacjach zamurowanych jak i w terenie
otwartym.

NIE

Do powlekania gwintów PPSU stosuj wy³¹cznie:
- konopie ze specjaln¹ past¹ aquatechnik (kod 71370)
- odpowiedni uszczelniacz aquatechnik (kod 71380)
- teflonu.

Nie stosuj innych ni¿ zalecane past, klejów lub
uszczelniaczy.
Unikaj nadmiernego uszczelniania.

Dok³adnie przycinaj rury.

Unikaj ciêcia w miejscach zgiêæ lub narzêdziem zêbatym.

Nak³adaj nakrêtkê przed uruchomieniem urz¹dzenia.

Nie dokonuj obróbki na rurze bez nakrêtki.

Zawsze u¿ywaj nowych rozprê¿ników.

Nie stosuj uszkodzonych rozprê¿ników.

Nat³uszczaj smarem i delikatnie nak³adaj
z³¹czkê.

Unikaj obróbki metodami innymi ni¿ zalecane (np. oddzielania warstw, ³amania aluminium)

Przeprowadzaj obróbkê rury w pozycji osiowej.

Nie tnij/ skrob wnêtrza z³¹cza.

Dokrêcaj nakrêtkê.

Pamiêtaj o koñcowym dokrêceniu.

Wyrównuj pozycjê osiow¹.

Nie dokrêcaj z³¹czek wiêcej ni¿ do momentu oporu.

W przypadku uk³adania rur w terenie otwartym stosuj odpowiednie wsporniki i dokrêcaj mufy/ z³¹cza (czêœci gwintowane).

Nie rozci¹gaj na si³ê rozszerzeñ z³¹czki; nie zginaj, nie
uszkadzaj itp.

W celu dokrêcenia u¿ywaj odpowiedniego klucza
nasadowego.

Zapobiegaj zniszczeniu z³¹czki na skutek u¿ycia nieodpowiednich narzêdzi.

Nat³uszczaj odpowiednimi p³ynami poœlizgowymi.

Nie tnij/ skrob pierœcieni typu o-ring.

Wymieniaj uszkodzone nakrêtki/ z³¹czki.

Nie u¿ywaj zniszczonych nakrêtek lub z³¹czek.

Chroñ przed promieniowaniem UVA odpowiedni¹ farb¹.

Unikaj k³adzenia lub instalacji rur pod dzia³aniem promieni
UVA, aby zapobiec ¿ó³kniêciu lub uszkodzeniu z³¹czek PPSU.

Ostro¿nie zamurowuj.

Unikaj wstrz¹sów i zniszczeñ w miejscu po³o¿enia instalacji.

Podczas obróbki narzêdziami zachowaj ostro¿noœæ.

Nie stosuj niesprawnych, uszkodzonych lub nieprecyzyjnych narzêdzi.

Gwinty cylindryczne i kalibrowane stosuj ze z³¹czkami
z gwintem wewnêtrznym.

Nie u¿ywaj uszkodzonych lub sto¿kowatych gwintów do
z³¹czek z gwintem wewnêtrznym.

Podczas pracy zachowaj ostro¿noœæ i czystoœæ

Unikaj zanieczyszczeñ oraz obcych materia³ów mog¹cych
zniszczyæ z³¹czki.

Podczas ³¹czenia PPSU i metalowych gwintów, sprawdzaj
prawid³owe u³o¿enie gwintów.

Jeœli gwinty nie zosta³y wykonane poprawnie, nie montuj
PPSU i kszta³tek metalowych.

Gwintów
u¿ywaj wy³¹cznie do ³¹czenia nakrêtek i
z³¹czek z tego samego systemu (kolektorów, reduktorów, nakrêtek itp.)

Nie ³¹cz standardowych, powszechnie stosowanych gwintów (gazowych, DIN itp.) z gwintami
.
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ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI PODCZAS OBRÓBKI
Wskazówki praktyczne:
- Wyroby z gamy
posiadaj¹ specjalny gwint z elementem
zabezpieczaj¹cym przed rozkrêceniem, do blokady nakrêtek
PPSU i/ lub z³¹czek z tej samej
gamy (kolektorów, reduktorów,
nakrêtek, itp.). Do gwintów specjalnych nie stosowaæ gwintów
standardowych (gazowych, DIN,
itp.).

gwint

standardowy gwint
- Przed ostatecznym dokrêceniem
z³¹czki mo¿na j¹ przekrêciæ w
celu odpowiedniego osadzenia.
Po dokrêceniu z³¹czki, mo¿na
delikatnie zmodyfikowaæ jej
pozycjê.
- W celu zdjêcia i ponownego
u¿ycia z³¹czki, nale¿y odkrêciæ
nakrêtkê specjalnym kluczem.
Zaleca siê ka¿dorazow¹ wymia-

nê nakrêtki, szczególnie kiedy
uleg³a zniszczeniu.
- Rury i z³¹czki nara¿one na
dzia³anie promieni s³onecznych
nale¿y zabezpieczaæ odpowiedni¹
farb¹ PR 094G/01 (kod 71400,
zgodnie z instrukcj¹ na nastêpnej
stronie), lub farbami wodnymi aby
zapobiec starzeniu siê rur i ¿ó³kniêciu z³¹czek PPSU. Nie stosowaæ
innych rodzajów farb.
- W przypadku powiêkszania rury
mo¿e dojœæ do rozklejenia warstw
pod wp³ywem nacisku przy operacji poszerzania. W takich przypadkach zaleca siê odciêcie uszkodzonego fragmentu i ponowienie
próby lub u¿ycie odpowiedniego
narzêdzia (przebijak MC 1420)
umo¿liwiaj¹cego przygotowanie
gniazda z³¹czki.
- Podczas rozszerzania, na warstwie aluminium mog¹ pojawiaæ siê
delikatne pêkniêcia. Taka wada nie
wp³ywa jednak na wartoœæ techniczn¹ rury; jeœli mo¿liwe jest
za³o¿enie z³¹czki na rurê, bêdzie
ona normalnie funkcjonowaæ;
mo¿na jednak odci¹æ uszkodzon¹
czêœæ i powtórzyæ operacjê.
- Do powlekania gwintów PPSU
nale¿y stosowaæ wy³¹cznie:

- konopie ze specjaln¹ past¹ aquatechnik (kod 71370);
- odpowiedni uszczelniacz aquatechnik (kod71380);
- teflon.
- Dostêpne s¹ odpowiednie narzêdzia umo¿liwiaj¹ce dokonanie
ewentualnych napraw gwintów
PPSU.
- W instalacjach na zewn¹trz œcian
nale¿y bezwzglêdnie unikaæ nacisku zwi¹zanego z rozszerzaniem
z³¹czek gwintowanych. Zaleca siê
za³o¿enie specjalnych obejm
(wsporników blokuj¹cych), w sposób pokazany obok.

Punkt mocuj¹cy

PRÓBA SZCZELNOŒCI INSTALACJI
WA¯NE UWAGI
System
zosta³ zaprojektowany i przeznaczony
do ró¿nych typów instalacji hydrotermicznych.
Certyfikaty przyznane systemowi przez presti¿owe
instytucje miêdzynarodowe oraz d³ugotrwa³e testy,
które system przeszed³ pomyœlnie, gwarantuj¹ niezrównan¹ niezawodnoœæ systemu
.
Ca³a gama z³¹czek, narzêdzi do obróbki i akcesoriów jest wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ firmy "Aquatechnik",
chronion¹ zarejestrowanym przez uprawniony organ
patentem.
Nasza firma ma prawo wniesienia oskar¿enia przeciwko osobom/ instytucjom pope³niaj¹cym plagiat lub
bezprawnie przyw³aszczaj¹cym projekt lub jego
czêœæ.
Firma "Aquatechnik" ma prawo do zmiany
szczegó³ów technicznych, która bêdzie konieczna w
celu udoskonalenia systemu, bez wczeœniejszego
powiadomienia.
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Ka¿da instalacja powinna
zostaæ sprawdzona zgodnie z
regulacjami prawnymi (lub
przynajmniej w ciœnieniu 15
barów, po ponownym ustawieniu
ciœnienia
i
cyklach
sprê¿ania trwaj¹cych 2 godz.)
przed koñcowym zamurowaniem, po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu).
W przypadku nie satysfakcjonuj¹cego wyniku testu hydraulicznego, producent nie ponosi
¿adnej odpowiedzialnoœci za
wypadki i/ lub uszkodzenia
konstrukcji, przedmiotów lub
osób.
ponosi
Firma
monta¿owa
prawn¹ odpowiedzialnoœæ za
wykonane prace i powinna
zagwarantowaæ solidne wykonanie ca³ej instalacji.
Instrukcje dotycz¹ce testu znajduj¹ siê na koñcu przewodnika
technicznego.

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
W celu ochrony rur wystawionych na dzia³anie promieni UV, mo¿na stosowaæ odpowiedni¹ farbê (PR
094G/01) i dobrany do niej rozcieñczalnik (2001). Produkty zosta³y przebadane i wyprodukowane przez
firmê "Aquatechnik", przy wspó³pracy z firm¹ bêd¹c¹ liderem w bran¿y farbiarskiej.
Poni¿ej podano cechy i zastosowanie poszczególnych wyrobów:
Farba PR 094G/01
Cechy ogólne
Sk³ad:
ksylen, mieszanina izomerów
Opis:
podk³ad (1 op.).
Zastosowanie: produkt zosta³ przebadany jako
zdatny do malowania plastikowych
rur i z³¹czek.
Œrodek wi¹¿¹cy: alkid modyfikowany.
G³ówne cechy: - dobrze wi¹¿e siê z pod³o¿em
z PP-R, PPSU i PE-X;
- wysoka odpornoœæ na dzia³anie
czynników atmosferycznych
i promieni UV;
- mo¿na zamalowywaæ jak¹kolwiek
emali¹ lub farb¹ budowlan¹.

Rozcieñczalnik 2001
Cechy ogólne
Sk³ad:
ksylen, mieszanka izomerów
Opis:
syntetyczny rozcieñczalnik
poliuretanowy.
Zastosowanie: rozcieñczanie œrodków do
malowania g³ównych wsporników
syntetycznych.

Cechy techniczne
Odpady suche 44% ±3
Gêstoœæ
1200 g/l ±30
Kolor
szary
Jasnoœæ
3 ÷ 6 b³ysk przy 60°

Cechy techniczne
Odpady suche 0%
Gêstoœæ
895 g/l ±15
Kolor
przezroczysty

Przygotowanie mieszanki
Sk³adnik

Stosunek mieszanki (%)

Farba

100

Rozcieñczalnik

20 ÷ 30

Katalizator

produkt nie wymaga katalizy

Instrukcje prawid³owego u¿ycia
- Produkt powinien byæ nak³adany pêdzlem, wa³kiem lub
metod¹ natryskow¹, po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni do malowania odpowiednim rozcieñczalnikiem 2001.
- Produkt powinien byæ rozcieñczany w stosunku 20 - 30%,
odpowiednim rozcieñczalnikiem 2001.
- Rozcieñczony produkt powinien byæ naniesiony
przynajmniej dwukrotnie. Pomiêdzy nak³adaniem kolejnych
warstw nale¿y odczekaæ przynajmniej 4 godziny.
- Produkt wysycha wolno, co zapewnia doskona³e
przylgniêcie do powierzchni. Nie ruszaæ pomalowanego
wyrobu a¿ do momentu ca³kowitego wyschniêcia warstwy
farby.
- Z czasem farba mo¿e siê œcieraæ i pêkaæ; konieczna jest
regularna konserwacja.

Stosowanie produktu
- Produkt jest stosowany do rozcieñczania farb.
- Zaleca siê stosowanie rozcieñczalnika 2001 do
oczyszczenia powierzchni przed malowaniem.
Œrodki ostro¿noœci
Produkt ³atwopalny, szkodliwy po wdychaniu i w kontakcie ze skór¹, mo¿e powodowaæ podra¿nienia oczu i
skóry.
D³ugotrwa³e nara¿enie mo¿e wywo³aæ suchoœæ i pêkanie
skóry.
Przechowywaæ pojemnik w przewiewnym miejscu, z dala
od ¿ywnoœci, œrodków spo¿ywczych i napojów.
Trzymaæ z dala od ognia i urz¹dzeñ zap³onowych, nie
paliæ, unikaæ ³adunków elektrostatycznych.
Stosowaæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹.

Œrodki ostro¿noœci
Produkt ³atwopalny, szkodliwy po wdychaniu i w kontakcie
ze skór¹, mo¿e powodowaæ podra¿nienia oczu i skóry.
D³ugotrwa³e nara¿enie mo¿e wywo³aæ suchoœæ i pêkanie
skóry.
Przechowywaæ pojemnik w przewiewnym miejscu, z dala
od ¿ywnoœci, œrodków spo¿ywczych i napojów.
Trzymaæ z dala od ognia i urz¹dzeñ zap³onowych, nie
paliæ, unikaæ ³adunków elektrostatycznych.
Stosowaæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹.
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TEST INSTALACJI I PROTOKÓ£

Ka¿da instalacja - wodno-sanitarna, grzewcza lub inna powinna zostaæ przebadana zgodnie z normami prawnymi (patrz:
DIN 1988), przed koñcowym zamurowaniem.
Firma monta¿owa ponosi prawn¹ odpowiedzialnoœæ za wykonane prace i powinna zagwarantowaæ solidne wykonanie
wszystkich czêœci instalacji.
Zgodnie z wymogami prawnymi, test powinien obejmowaæ
nastêpuj¹ce etapy:
1 - TEST WSTÊPNY: czas trwania nacisku 30 min.
- Instalacjê nale¿y nape³niæ, odpowietrzaj¹c pocz¹wszy od
najwy¿ej po³o¿onych punktów rur.
- Pod³¹czyæ pompê zmiennociœnieniow¹ do odpowiedniej koñcówki i pompowaæ do momentu osi¹gniêcia obci¹¿enia sieci
ciœnieniem równym 15 barów.
- Po sprawdzeniu zmontowanych czêœci, nale¿y opró¿niæ sieæ.
Maksymalny dopuszczalny spadek ciœnienia na tym etapie
wynosi 0,3 bar.
2 - TEST KOÑCOWY: min. czas trwania 2 godz.
- Test koñcowy nale¿y przeprowadziæ przy ciœnieniu 15 barów
podczas ca³ego testu; nie wolno dopuœciæ do spadków ciœnienia przekraczaj¹cych 0,3 bar. Jeœli nie wyst¹pi utrata cieczy,
zaleca siê zamurowanie rur i instalacji bez zmiany ciœnienia
testowego.
3 - PROTOKÓ£ Z TESTU
- Zaleca siê firmie monta¿owej poœwiadczenie wykonania testu
oraz potwierdzenie dobrego stanu materia³ów poprzez
wype³nienie formularza testowego.

WA¯NE UWAGI:
a) W przypadku negatywnego
wyniku ca³ego lub czêœci testu
hydraulicznego, firma
"Aquatechnik" nie udziela gwarancji produktom i nie ponosi
odpowiedzialnoœci za wypadki
i/ lub uszkodzenia instalacji,
przedmiotów lub osób.
b) Materia³y termoplastyczne s¹
wra¿liwe na zmiany temperatury; gwa³towny spadek lub
wzrost temperatury mo¿e spowodowaæ wzrost lub spadek ciœnienia podczas testu.
Przyk³adowo: zmiana temperatury o 10°C mo¿e spowodowaæ
spadek lub wzrost ciœnienia o
0,5/1 bar.
c) Pompa do testu powinna byæ
umieszczona w najni¿szym
punkcie siatki oraz byæ wyposa¿ona w manometr do sprawdzenia jakichkolwiek ró¿nic o 0,1
bar.
d) Zaleca siê przeprowadzanie
testów na instalacjach rurowych
nie d³u¿szych ni¿ 100 m. W
przypadku d³u¿szych instalacji
zaleca siê przeprowadzanie
testów na czêœciach instalacji.
e) Zaleca siê koñcowe zamurowywanie instalacji przy zachowanym ciœnieniu, co pozwoli na
unikniêcie defektów
niemo¿liwych do wykrycia w
przypadku pustych rur.
f) W przypadku niebezpieczeñstwa zamarzniêcia lub w okresie
zimowym, nale¿y pamiêtaæ o
opró¿nieniu rur.
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TEST INSTALACJI I PROTOKÓ£
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WYROBY I ICH WYMIARY
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WYROBY I ICH WYMIARY

IIP

AENOR

NSF

KIWA

Rury bia³e

SKZ

DVGW

Wyrób nr

Wymiary
nominalne

gr. warstwy zewn.

gr. warstwy aluminium

RURA MULTI-CALOR

74156

20

20

2

0.4

74158

26

26

3

0.5

74160

32

32

3

0.6

74162

40

40

3,5

0.8

74164

50

50

4

1.0

74166

63

63

4,5

1.2

Wyrób nr

Wymiary
nominalne

gr. warstwy zewn.

74004

16

16

2

0.3

74008

20

20

2

0.4

74010

26

26

3

0.5

74012

32

32

3

0.6

74034

16

16

2

0.3

74038

20

20

2

0.4

74040

26

26

3

0.5

Rysunek

Wyrób nr

Wymiary
nominalne

PIANKA IZOLACYJNA

61508

20

1

61510

25

3

61512

multi-technik

PU10 -95C

Rysunek

Rysunek

RURA MULTI-CALOR

Wymiary

Wymiary
gr. warstwy aluminium

ca³kowita gruboœæ
(w mm)

ca³kowita gruboœæ
(w mm)

RURA MULTI-CALOR
W OTULINIE
Wymiary

w calach

w mm.

/2

20

/4

25

32

1

32

61514

40

1 /4
1

40

61516

50

1 /2
1

50

61518

63

2

63
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KSZTA£TKI PPSU DO INSTALACJI SANITARNYCH, GRZEWCZYCH,
SPRÊ¯ONEGO POWIETRZA PRZYSTOSOWNE DO PROWADZENIA
WEWN¥TRZ I NA ZWEN¥TRZ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

System

z rurami wielowarstwowymi

IIP
NSF

KIWA
Rysunek

Z£¥CZKA PROSTA GZ
Z GWINTEM PPSU ORAZ
EKSPANDEREM

Wyróbr nr

AENOR

HYGIENE
INSTITUTE

Wymiary mm

dla rury

A

M1

1

16 - 2

61.50

13.75

1

20 - 2

62.70

16.25

3

20 - 2

65.20

16.25

3

nomianlne

20002

M /2” - 16

20006

M /2” - 20

20010

M /4” - 20

20012

M /4” - 26

26 - 3

68.50

20.50

20016

M 1” - 32

32 - 3

74.00

25.00

1

40 - 3,5

83.50

30.00

1

50 - 4

90.00

36.50

1

16 - 2

69.50

16.50

1

20 - 2

70.50

16.50

30038* M 1 /4” - 40
30042* M 1 /2” - 50
20022* M /2” - 16
20026* M /2” - 20

Wymiary mm

Rysunek

Wyróbr nr

Z£¥CZKA PROSTA GZ
Z GWINTEM PPSU ORAZ
EKSPANDEREM

20062

F /2” - 16

20066

F /2” - 20

20070

F /4” - 20

20072
20076

dla rury

A

M1

1

16 - 2

53.50

16.00

1

20 - 2

54.70

16.25

3

20 - 2

52.20

19.50

F /4” - 26

3

26 - 3

55.50

20.50

F 1” - 32

32 - 3

61.00

25.00

1

40 - 3,5

63.50

30.00

1

50 - 4

75.50

36.50

1

16 - 2

53.50

17.50

1

20 - 2

54.50

17.50

nomianlne

30098* F 1 /4” - 40
30102* F 1 /2” - 50
20082

F /2” - 16

20086

F /2” - 20

* gwint metalowy
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SKZ

DVGW

Rysunek

Wyróbr nr

REDUKCJA Z EKSPANDEREM

Rysunek

KOLANO PRZY£¥CZENIOWE
GW Z GWINTEM PPSU,
WSPORNIKIEM ORAZ
EKSPANDEREM

Wymiary mm

nomianlne

dla rury

A

M1

20122

20 - 16

16 - 2

57.80

16.25

20126

26 - 16

16 - 2

62.50

20.50

20130

26 - 20

20 - 2

63.70

20.50

20132

32 - 16

16 - 2

65.00

25.00

20136

32 - 20

20 - 2

66.30

25.00

20138

32 - 26

26 - 3

68.60

25.00

20142

40 - 16

16 - 2

71.50

30.00

20144

40 - 20

20 - 2

72.70

30.00

20146

40 - 26

26 - 3

75.00

30.00

20148

40 - 32

32 - 3

77.50

30.00

20156

50 - 32

32 - 3

86.00

36.50

20158

50 - 40

40 - 3,5

87.50

36.50

nomianlne

dla rury

Wyróbr nr

Wymiary mm

A

L

M1

M2

1

16 - 2

67.75 45.00 30.50 52.50

1

20 - 2

70.75 47.30 30.50 55.50

1

16 - 2

70.00 45.00 30.50 52.50

1

20 - 2

73.00 47.00 30.50 55.50

20212

F /2” - 16

20216

F /2” - 20

20202*

F /2” - 16

20206*

F /2” - 20

* gwint metalowy
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Rysunek

KOLANO PRZY£¥CZENIOWE
GW Z GWINTEM PPSU ORAZ
EKSPANDEREM

Rysunek

KOLANO PRZY£¥CZENIOWE
GZ Z GWINTEM PPSU ORAZ
EKSPANDEREM

Wyróbr nr

Wymiary mm

nomianlne

A

L

M1

M2

1

16 - 2

67.75 44.25 30.50

52.50

1

20 - 2

70.75 46.80 30.50

55.50

3

20 - 2

77.65 44.80 28.50

58.20

F /4” - 26

3

26 - 3

80.95 52.50 32.00

61.50

20238

F 1” - 32

32 - 3

93.50 63.00 38.00

69.00

20262*

F /2” - 16

1

16 - 2

70.00 44.25 30.50

52.50

20266*

F /2” - 20

1

20 - 2

73.00 46.80 30.50

55.50

nomianlne

dla rury

20222

F /2” - 16

20226

F /2” - 20

20230

F /4” - 20

20232

Wyróbr nr

Wymiary mm

A

L

M1

M2

1

16 - 2

65.00 53.00 22.50 52.50

1

20 - 2

68.00 55.00 22.50 55.50

3

20 - 2

74.00 58.00 24.50 58.00

3

20282

M /2” - 16

20286

M /2” - 20

20288

M /4” - 20

20290

M /4” - 26

26 - 3

77.00 65.50 28.00 61.50

20296

M 1” - 32

32 - 3

88.50 76.00 31.00 69.00

1

16 - 2

69.00 60.00 30.50 52.50

1

20 - 2

72.00 62.50 30.50 55.50

20322* M /2” - 16
20326* M /2” - 20

* gwint metalowy
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dla rury

Rysunek

KOLANO PRZY£¥CZENIOWE
GW Z GWINTEM PPSU ORAZ
NAKRÊTK¥

Rysunek

KOLANO 90° W/N Z
NAKRÊTK¥ ORAZ
EKSPANDERAMI

Wyróbr nr

Wymiary mm

nomianlne

dla z³¹czki

A

L

M1

M2

1

16

60.75 44.00 30.50 45.50

F /2” - 20

1

20

62.05 46.50 30.50 47.00

nomianlne

dla rury

20352

16 - 16

16 - 2

53.30 66.00

20356

20 - 20

20 - 2

59.50 71.50 55.50 43.00

20358

26 - 26

26 - 3

71.45 82.25

61.50 51.00

20360

32 - 32

32 - 3

81.35 94.00

69.00 56.40

20362

40 - 40

40 - 3,5 97.40 107.50 77.50 67.50

20332

F /2” - 16

20336

Wyróbr nr

Rozmiar mm

A

L

M1

M2

52.50 40.00
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