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INFORMACJE OGÓLNE

aquatherm red pipe to kompletny system sk³adaj¹cy siê z rur i kszta³tek przeznaczonych do budowy ruroci¹gów w sta³ych 
urz¹dzeniach gaœniczych - tryskaczowych, montowanych w budynkach i innych obiektach l¹dowych. Podstawê tego systemu 
stanowi wielowarstwowa wzmocniona w³óknem szklanym rura polipropylenowa. Zastosowanie do produkcji elementów 
systemu tworzywa fusiolen PP-R (80) FS stanowi niew¹tpliwie prze³om w dziedzinie tego rodzaju instalacji. Przy tworzeniu 
tego systemu chodzi³o przede wszystkim o stworzenie takiego materia³u, który w pe³ni odpowiada³by szczególnym 
wymaganiom dla tego konkretnego obszaru zastosowania jakim s¹ instalacje p.po¿arowe. Uwzglêdniono tu zarówno ¿¹dania 
instalatorów, dla których istotn¹ kwesti¹ jest ³atwoœæ monta¿u, jak równie¿ koniecznoœæ zapewnienia mo¿liwie najwiêkszego 
bezpieczeñstwa i niezawodnoœci w póŸniejszym u¿ytkowaniu produktu. Proces produkcji rur jak i kszta³tek odbywa siê wg. 
najwy¿szych wymagañ jakoœciowych na nowoczesnych urz¹dzeniach. Wysok¹ jakoœæ produktu zapewniaj¹ liczne kontrole 
obejmuj¹ce zarówno proces  przygotowawczy, jak i sam¹ produkcjê. Producent posiada system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 

(DIN EN ISO 9001:2000.) Ten odporny na korozjê system, uniemo¿liwia zapychanie tryskacza produktami korozji i tym 
samym gwarantuje d³ugi okres eksploatacji zapewniaj¹c funkcjonowanie urz¹dzenia bez zak³óceñ.  

 ZALETY SYSTEMU 

Pewnoœæ po³¹czeñ elementów uzyskiwana w procesie zgrzewania.
Odpornoœæ na korozjê, dziêki czemu nie wystêpuje zapychanie tryskaczy produktami korozji.
Ma³a chropowatoœæ rury i wysoka odpornoœæ na œcieranie.
Wysoka wytrzyma³oœæ na uderzenia.
Ma³a przewodnoœæ cieplna rur w znacznym stopniu ogranicza sch³odzenie lub nagrzanie wody w instalacji.
Trójwarstwowa budowa rury ze stabilizuj¹c¹ warstw¹ z w³ókna szklanego. Trudnopalne tworzywo wg normy 

DIN 4102-1, PN-EN 13501, klasa reakcji na ogieñ*: B-s1,d0;

Szacunkowa ¿ywotnoœæ ruroci¹gu przy za³o¿eniu przestrzegania warunków eksploatacji wynosi 100 lat 
(wg DIN 8077). 

* KLASA REAKCJI NA OGIEÑ wed³ug PN-EN 13501 – oznaczenie materia³ów budowlanych informuj¹ce
o zachowaniu materiału w trakcie pożaru. Oznaczenie składa się z trzech elementów - klasy podstawowej
i dwóch klas uzupełniających, określających wytwarzanie dymu oraz płonących kropel.

KLASA  PODSTAWOWA 

Wskazuje czy i w jaki sposób materia³ przyczynia siê do rozwoju po¿aru, tzn. jak szybko siê pali, ile energii przy tym 
wydziela, jak ³atwo ulega zapaleniu oraz jak wp³ywa na rozprzestrzenianie siê p³omienia. 

Oznaczenie: B, odpowiada okreœleniu: Bardzo ograniczony udzia³ w po¿arze, Cechy palnoœci - nie zapalny.

EMISJA DYMU 

Klasa ta dotyczy wyrobów z klas podstawowych A2, B, C oraz D i okreœla iloœæ wydzielanego dymu pod wp³ywem po¿aru.

Oznaczenie: s1, odpowiada okreœleniu: niewielkie iloœci dymu.

MO¯LIWOŒÆ WYTWARZANIA P£ON¥CYCH KROPEL 

Klasa ta dotyczy wyrobów z klas podstawowych A2, B, C, D oraz w ograniczonym zakresie E i okreœla liczbê oraz 
charakter wytwarzanych pod wp³ywem po¿aru p³on¹cych kropli lub cz¹steczek mog¹cych powodowaæ rozprzestrzenianie 
ognia i poparzenia.

Oznaczenie: d0, odpowiada okreœleniu: nie wystêpuj¹ p³on¹ce krople ani cz¹stki.
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APROBATY aquatherm red pipe
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WARUNKI STOSOWANIA
Rury i kszta³tki systemu „aquatherm red pipe” przeznaczone s¹ do budowy ruroci¹gów 
w urz¹dzeniach tryskaczowych projektowanych i instalowanych zgodnie z wytycznymi „LPC Rules for 
Automatic Sprinkler Installations” oraz wytycznymi VdS CEA  4001 

Nie wolno stosowaæ tego systemu do transportu wody pitnej.

 ZAKRES STOSOWANIA
Do budowy ruroci¹gów urz¹dzeñ tryskaczowych projektowanych i instalowanych zgodnie 
z wytycznymi VdS CEA 4001 (lub równowa¿nymi im dokumentami normatywnymi) mog¹ byæ u¿yte 
wy³¹cznie rury i kszta³tki o œrednicy:

DN 15 do DN 90 (œrednica zewnêtrzna 25 do 125 mm)  przeznaczone s¹ do:

 bezpoœredniego uk³adania (zalewania) w betonie 

DN 15 do DN 50,  (œrednica zewnêtrzna 25 do 75 mm) przeznaczone s¹ do:

 monta¿u miêdzy stropem betonowym a sufitem podwieszonym, o odpornoœci ogniowej co najmniej 30 min

Maksymalne ciœnienie robocze rur i kszta³tek systemu „aquatherm red pipe” wynosi 12,5 bar. Dla ruroci¹gów 

w betonie 18 bar. Maksymalna temperatura pracy 10 - 49 oC.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rury aquatherm red pipe mog¹ byæ sk³adowane przy jakiejkolwiek temperaturze zewnêtrznej. Miejsce sk³adowania nale¿y 
wybraæ w taki sposób, aby mo¿liwe by³o uk³adanie ca³ych d³ugoœci tych rur jedna na drugiej. Sposób u³o¿enia rur powinien 
zapobiegaæ trwa³emu odkszta³ceniu (wygiêciu)  Nale¿y unikaæ wyginania rur zarówno w trakcie transportu, jak i podczas 
sk³adowania. Przy temperaturach minusowych istnieje ryzyko, ze rury wskutek uderzenia ulegn¹ uszkodzeniu. Z tego te¿ 
wzglêdu przy niskich temperaturach nale¿y obchodziæ siê z tym materia³em ze szczególn¹ ostro¿noœci¹. 

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV

Ruroci¹gi i kszta³tki systemu aquatherm red pipe  w zasadzie w normalnym stanie u¿ytkowania nie s¹ wystawiane na 
dzia³anie promieniowania UV, a w czasie transportu i sk³adowania opakowanie chroni je przed dzia³aniem tych promieni. 
Nie bez znaczenia jest jednak oddzia³ywanie promieni UV na struktury polimerowe tworzyw sztucznych i z tego tez powodu 
nie nale¿y ich sk³adowaæ nie os³oniêtych bez nale¿ytej ochrony przed UV przez d³u¿szy okres czasu. Maksymalny czas 
sk³adowania elementów systemu aquatherm red pipe na wolnym powietrzu wynosi 6 miesiêcy.

PARAMETRY TECHNICZNE
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WYMAGANIA SZCZEGÓ£OWE monta¿u wg LPC

1) w przypadku rur i kszta³tek z tworzywa sztucznego odkrytych (nara¿onych na dzia³anie po¿aru)
instalowane powinny byæ wy³¹cznie dopuszczone do stosowania tryskacze szybkiego reagowania
o wskaŸniku czasu reagowania RTI < 50 (m/s)1/2 

2) zastosowanie rur i kszta³tek z tworzywa sztucznego ogranicza siê wy³¹cznie do urz¹dzeñ
tryskaczowych wodnych; czyli urz¹dzeñ w których ruroci¹gi s¹ stale nape³nione wod¹.

3) zastosowanie dodatków do wody dopuszcza siê jedynie w przypadku, gdy jest to zgodne
z instrukcj¹ instalowania producenta rur i kszta³tek z tworzywa sztucznego.

4) zachowana powinna byæ ostro¿noœæ w celu zapewnienia, ¿e po³¹czenia adhezyjne rur i kszta³tek
z tworzywa sztucznego, zanim poddane zostan¹ dzia³aniu ciœnienia, odpowiednio ostyg³y
w wymaganym czasie ch³odzenia podanym w instrukcji zgrzewania.

5) rury i kszta³tki z tworzywa sztucznego nie powinny byæ instalowane na otwartej przestrzeni bez 
izolacji z uwagi na dzia³anie promieniowania UV.

6) w przypadku gdy rury i kszta³tki z tworzywa sztucznego s¹ odkryte (nara¿one na bezpoœrednie
dzia³anie po¿aru), to powinny byæ instalowane przy samym p³askim stropie lub suficie.

7) je¿eli jest to mo¿liwe, to urz¹dzenia tryskaczowe, w których zastosowano  rury i kszta³tki
z tworzywa sztucznego powinny byæ tak zaprojektowane, aby nie by³o ruroci¹gu, w którym,
w przypadku zadzia³ania tryskaczy nie by³oby przep³ywu wody.
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wg VdS

Zastosowanie rur i kszta³tek z tworzywa sztucznego ogranicza siê wy³¹cznie do wymienionych œrednic i urz¹dzeñ 

tryskaczowych wodnych :

1) instalowanych w przestrzeniach o temperaturze od 10°C do 49°C i o normalnej atmosferze (tj.
bez czynników, które mog³yby powodowaæ uszkodzenie lub przyspieszone starzenie przewodów
i kszta³tek z tworzywa sztucznego);

2) do budowy przewodów rozprowadzaj¹cych i rozdzielczych w przestrzeniach miêdzy stropem
betonowym i szczelnym dymowo sufitem podwieszonym, o odpornści ogniowej co najmniej 30
min, w kombinacji wyłącznie z tryskaczami wiszącymi o współczynniku K nie większym niż 115
i znamionowej temperaturze zadziałania nie wyższej niż 74°C. W przypadku wykonywania
odgałęzienia DN 20 do tryskacza należy uwzględnić zmniejszenie współczynnika K o 13%.

3) do ochrony przestrzeni o ma³ym zagro¿eniu po¿arowym (LH, OH1, OH2, OH3 oraz OH4
w ograniczeniu na hale wystawowe, kina, teatry, hale koncertowe).

4) nie dopuszcza siê w przestrzeniach miêdzy stropem betonowym i sufitem podwieszonym
materia³ów palnych jak równie¿ stosowania rur i kszta³tek do budowy pionów wznoœnych.

5) bez dodatków do wody przeznaczonej do gaszenia.

6) przy zapewnieniu odpowiednio zredukowanych odleg³oœci miêdzy uchwytami przewodów, w celu
unikniêcia nadmiernego ich ugiêcia.

7) przy przestrzeganiu instrukcji instalowania producenta przy stosowaniu rur i kszta³tek z tworzywa
sztucznego.

UWAGA!
Zastosowanie rur i kszta³tek z tworzywa sztucznego ograniczone jest do ³¹czenia elementów systemu „aquatherm red pipe” 

między sobą. Nie wolno z elementami systemu „aquatherm red pipe” łączyć przez zgrzewanie elementów z innych 
systemów z tworzyw pod rygorem utraty gwarancji producenta. Łączenie z elementami nie należącymi do systemu 
„aquatherm red pipe ” może odbywać się wyłącznie poprzez odłączalne złącza ze stopów miedzi. 
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ISTOTNE ELEMENTY SEKCJI TRYSKACZOWEJ

MOCOWANIE RUROCIĄGÓW

Do mocowania ruroci¹gów nale¿y stosowaæ jedynie dopuszczone przez Vds obejmy rurowe z wk³adkami 
elastomerowymi z silikonu posiadaj¹ce aprobatê VdS np.: firmy Sikla, Tyco, lub bez wk³adki elastomerowej firm: 
Hilti, Sikla, Müpro.

ROZSTAW DLA PODPÓR
Rozstaw miêdzy podporami dla ruroci¹gów aquatherm red pipe podaje tabela.

W przypadku przewodów do wody zimnej praktycznie nie obserwuje siê zmiany d³ugoœci rur, poniewa¿ 
wyd³u¿alnoœæ przy normalnej temperaturze monta¿u jest pomijalnie ma³a. Jednak¿e z uwagi na ró¿ne warunki 

monta¿u warto w przypadku d³ugich poziomych odcinków rurowych zastosowaæ co 40m. kompensator 
U–kszta³towy. W przypadku u³o¿enia instalacji w betonie, wyd³u¿alnoœæ rur pozostaje w³aœciwie niezauwa¿alna.  

SZCZELINY DYLATACYJNE

Gdy zaistnieje potrzeba wykonania szczelin dylatacyjnych ze wzglêdów budowlanych, konstrukcyjnych obiektu, 

wówczas rury  nale¿y zabezpieczyæ rur¹ ochronn¹, biegn¹c¹ 25 cm po obu stronach szczeliny.

KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125

120 140 160 180 205 230 245 260 290 320

Odleg³oœci podpór [cm]

Œrednica zewnêtrzna rur aquatherm red  [mm]
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PROJEKTOWANIE
Współczynnik oporów miejscowych dla kształtek 

Straty ciœnienia spowodowane tarciem w ruroci¹gach mo¿na wyliczyæ hydraulicznie, stosuj¹c formu³ê Hazen-Williams.
Do wyliczeñ strat dla instalacji tryskaczowych i instalacji zaopatrzenia w wodê stosuje siê wartoœæ 150oC. 

DŁUGOŚCI RÓWNOWAŻNE
dla systemu tryskaczowego aquatherm red pipe

Długości równoważne dla złączek przejściowych, śrubunków i trójników (kierunek przepływu - przelot) są stawiane na 
równi z wartościami złączek. 

Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80

bez 

przyporz¹dko-
wania

Œrednica zewnêtrzna [mm] 
aquatherm red pipe

25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 110,0 125,0

Artyku³

Z³¹czka 0,22 0,30 0,40 0,52 0,70 0,86 1,07 1,36 1,58

Redukcja o 1 rozmiar 0,27 0,37 0,48 0,63 0,83 1,03 1,28 1,63 1,90

Redukcja o 2 rozmiary 0,36 0,49 0,64 0,84 1,11 1,37 1,71 2,17 2,53

Kolano 90° 0,67 0,91 1,20 1,57 2,09 2,57 3,20 4,07 4,74

Kolano 45° 0,33 0,46 0,60 0,78 1,04 1,28 1,60 2,03 2,37
Standardowy trójnik lub czwórnik  
- kierunek przep³ywu rozga³êźnik

0,98 1,34 1,76 2,30 3,06 3,76 4,70 5,96 6,96

Rozmiar rury

Równowa¿na d³ugoœæ [m]
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WSPÓŁCZYNNNIK OPORÓW MIEJSCOWYCH ?DLA KSZTAŁTEK aquatherm red pipe

Kształtka Rysunek Schemat przeplywu Uwagi Wartosæ î

Mufa 0,25

Redukcja

…o 1 wymiar 0,40

…o 2 wymiar 0,50

…o 3 wymiar 0,60

…o 4 wymiar 0,70

…o 5 wymiar 0,80

…o 6 wymiar 0,90

Kolano 90° 1,20

Kolano 90° 

zewn./wewn.
1,20

Kolano 45° 1,20

Kolano 45° 

zewn./wewn.
0,50

Trójnik przelotowy 0,25

Trójnik przelotowy  

z dop³ywem
1,20

Trójnik przelotowy  

z dop³ywem
0,80

Trójnik rozbie¿ny 1,80

Trójnik zbie¿ny 3,00

Trójnik redukcyjny

Rozdzia³ strumienia 2,10

Po³¹czenie strumienia 3,70

Wartość otrzymujemy z sumy dla trójnika i redukcji

Czwórnik

Redukcja

Trójnik
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66

Kszta³tka Rysunek Schemat prze³ywu Uwagi Wartosæ î

Kszta³tka przejœciowa z 

gwintem wewn.
0,50

Kszta³tka przejœciowa z 

gwintem zewn.
0,70

Kolano z gwintem 

wewn.
1,40

Kolano z gwintem 

zewn.
1,60

Rozdzia³ strumienia
16 x ½½ x 16
20 x ¾½ x 20
20 x ½½ x 20
25 x ¾½ x 25
32 x 1½ x 32
25 x ½½ x 25
32 x ¾½ x 32

Rozdzia³ strumienia

20 x ½½ x 20

20 mm 9,50

25 mm 8,50

32 mm 7,60

40 mm 5,70

20 mm 5,00

25 mm 4,40

32 mm 3,80

40 mm 3,20

20 mm 5,00

25 mm 4,40

32 mm 3,80

40 mm 3,20
20 mm 0,25
25 mm 0,25
32 mm 0,25
40 mm 0,25
50 mm 0,25
63 mm 0,25

Zawór spustowy 0,25

1,40

1,60

1,80

Trójnik przejœciowy  

z gwintem wewn.

1,80
Trójnik przejœciowy  

z gwintem zewn.

Zawór kulowy

Zawór prosty

Zawór skoœny

Zawór KFR

WSPÓŁCZYNNNIK OPORÓW MIEJSCOWYCH ? DLA KSZTAŁTEK aquatherm red pipe
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TECHNIKA ZGRZEWANIA

Rura i kszta³tka za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi s¹ krótko nagrzewane, a nastêpnie ³¹czone w jedn¹ ca³oœæ. 
Podwójnie wzmocniona trwa³oœæ materia³u na zgrzewie oznacza zwiêkszone zabezpieczenie w krytycznym punkcie 

systemu rurowego.
Technika zgrzewania opisana jest w Katalogu aquatherm green & blue pipe, znajomoœæ podstawowych zasad 
pozwala na szybkie wykonanie trwa³ego i szczelnego po³¹czenia. 

CZASY ZGRZEWANIA

Œrednica 

zewnêtrzna 

G³êbokoœæ 

zgrzewu

Czas 

nagrzewania

Czas 

³¹czenia

Czas 

studzenia

[mm] [mm] [s] [s] [min]

20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 6
75 26,0 30 8 8
90 29,0 40 8 8

110 32,5 50 10 8
125 40,0 60 10 8
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OCENA WIZUALNA PRAWIDŁOWOŚCI ZGRZEWU

Podczas zgrzewania muf (kszta³tek), na brzegu z³¹czki powstaje 
zwykle podwójne wybrzuszenie. Jest to pierwsza oznaka 
prawid³owo wykonanego zgrzewu.

zgrzew prawid³owy 

Wadliwie ukszta³towane wybrzuszenia 

1. Nierówne zgrubienia (a,b) ew. ich czêœciowy lub całkowity brak
po jednej stronie lub po obu stronach złączki.
Przyczyny:

- zbyt wysok¹ temperaturê elementu grzejnego (b) - zbyt d³ugi
  czas nagrzewania (b)
- zbyt nisk¹ temperaturê elementu grzejnego (a) - zbyt krótki
 czas nagrzewania (a)

2. Pojedyncze wybrzuszenie.

Przyczyny:
- zbyt krótki czas nagrzewania 
- zbyt niska temperatura elementu grzejnego 

- rozgrzanie tylko jednego ze zgrzewanych elementów 

3. Zbyt obfity wyp³yw wybrzuszenia.

Przyczyny:
- zbyt wysoka temperatura elementu grzejnego

- niew³aœciwy ruch ³¹czonych elementów, np. poprzez brak
  właściwego zamocowania    

4. Odchylenie k¹towe.

5. Brak w³aœciwego wtopu przez niepe³ne wsuniêcie rury.

Przyczyny:

- zbyt krótki czas nagrzewania lub zbyt d³ugi czas łączenia
  elementów
- obcięcie końcówek rur pod kątem odbiegającym od 90o - zbyt
  niska temperatura elementu grzejnego
- osiowe przemieszczenie zgrzewanych elementów podczas
  stygnięcia  
  Dopuszcza się do x <  0,1 d  i  x <  0,15 głębokości złączki 

UWAGA: Ocena wzrokowa daje tylko orientacyjne pojêcie o jakoœci wykonanego zgrzewu i w ¿adnym wypadku                   
nie zastêpuje próby szczelnoœci, któr¹ nale¿y przeprowadziæ po wykonaniu instalacji. 
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Jedno – lub obustronne krzywe zgrzanie rury z mufą, bez lub
z niewielkim naprężeniem. Przyczyny:
- wada zgrzewarki
- błąd ustawienia
Dopuszczalne, jeśli e < 2 mm
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UKŁADANIE INSTALACJI W BETONIE

WPŁYW BETONU NA ZASTOSOWANE KOMPONENTY

Na system ruroci¹gów aquatherm red pipe sk³adaj¹ siê wszystkie elementy niezbêdne do wykonania kompletnej instalacji. 
Uzupe³nianie systemu o elementy obce systemowo nie jest wiêc wskazane. Wszystkie materia³y systemu s¹ odporne na 

korozjê. Gwinty elementów przy³¹czeniowych s¹ wykonane z mosi¹dzu (CuZn36Pb2As). Doœwiadczenia przeprowadzone 
z tym stopem potwierdzaj¹ jego bardzo wysok¹ odpornoœæ na dzia³anie betonu.  

PODŁĄCZENIE RUROCIĄGU DO GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWEGO TRYSKACZA

Tulejkê z tworzywa sztucznego (1) przykrêca siê do obudowy szalunku za pomoc¹ œrub. Po³¹czone za pomoc¹ korka 
mosiê¿nego (2) elementy 3 i 4  nasadza siê na element (1), w taki sposób, aby element (4) œciœle przylega³ do szalunku.

3

4

2

1
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Po zdjêciu szalunku wyci¹ga siê tulejkê (1) z tworzywa sztucznego z tulejki nr 3.

Nastêpnie nale¿y wykrêciæ ze z³¹czki aquatherm red pipe (z gwintem wewnêtrznym) (4).  korek mosiê¿ny (2). Tulejkê z tworzywa 
sztucznego (3)  mo¿na teraz ³atwo wyci¹gn¹æ z betonu. Uzyskuje siê w ten sposób w stropie niszê kryj¹c¹ gwint kszta³tki, gotowy 
do zamontowania tryskacza.

Gniazdo przy³¹czeniowe tryskacza

Mo¿liwe jest te¿ teraz ³atwe pod³¹czenie tryskacza. Zgodny z zleceniami CEA 4001, celem pod³¹czenia tryskacza, odstêp 
miêdzy tarczami tryskacza a gotow¹ powierzchni¹ stropu, mo¿na uzyskaæ poprzez zamocowanie do gwintu kszta³tki  
przed³u¿ki.

       

Widok gniazda tryskacza 
po zdjêciu szalunku

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ PODCZAS PROCESU BETONOWANIA
Elementy ruroci¹gu nale¿y mocowaæ co 1,5 – 2m za pomoc¹ obejm i wi¹zade³ z tworzywa w taki sposób, aby uniemo¿liwiæ 
zwisanie lub utratê stabilnoœci rury podczas betonowania. Nale¿y zadbaæ o pe³ne zalanie ruroci¹gu betonem, bez tworzenia 
pustych przestrzeni. Mechaniczne zagêszczanie betonu nale¿y przeprowadzaæ z nale¿yt¹ ostro¿noœci¹. Podczas 
betonowania przewód musi byæ utrzymywany pod dopuszczalnym ciœnieniem roboczym, ¿eby w razie ewentualnego 
uszkodzenia wadliwe miejsce by³o widoczne. 

Przed³u¿ka

Beton

Beton
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ZGRZEWANIE ZŁĄCZEK SIODEŁKOWYCH 

Odga³êzienia na ruroci¹gu mo¿na wykonaæ w dowolnym miejscu     
za pomoc¹ z³¹czek siode³kowych. Zastosowanie z³¹czek 
siode³kowych pozwala obni¿yæ koszty jak równie¿ skróciæ czas 

realizacji robót. Z³¹czki siode³kowe mog¹ byæ u¿yte w przypadku
rur aquatherm red pipe o œrednicach od 40 do 125 mm.  

1. Przed rozpoczêciem zgrzewania nale¿y siê upewniæ czy 
używane urządzenia i narzędzia są zgodne z wytycznymi 
technki zgrzewania aquatherm.

2. Œciankê rury nale¿y przewierciæ za pomoc¹odpowiedniego 
wiertła. Aby wykonać otwór o średnicy: 
20/25 mm - należy użyć wiertła art. nr 50940; 
32 mm - art. nr 50942; 
40 mm - art. nr 50944; 
50 mm - art. nr 50946; 
63 mm - art. nr 50948

3. Nak³adka grzewcza musi osi¹gn¹æ wymagan¹ temperaturę 260°C.

4. Zgrzewane powierzchnie musz¹ byæ czyste i suche.

5. Króciec grzewczy nak³adki grzewczej nale¿y umieœciæ                   
w wywierconym otworze na tyle głęboko, aby narzędzie dokładnie 
przylegało do ścianki rury. Następnie należy nasunąć siodełko     
na tuleję grzewczą, tak, aby powierzchnia złączki stykała się         
z wybrzuszeniem narzędzia. Czas nagrzewania elementów jest 
równy dla wszystkich rozmiarów złączek i wynosi 30 sekund.

6. Po wyjêciu zgrzewarki nale¿y p³ynnym ruchem wsun¹æ siodełko  
w rozgrzany otwór. Następnie siodełko należy dokładnie, bez 
pokręcania docisnąć do rozgrzanej powierzchni zewnętrznej rury. 
W ciągu 15 sekund siodełko zostaje przytwierdzone do rury.        
Po trwającym 10 minut stygnięciu, wykonane 
połączenie jest zdolne do zniesienia pełnego obciążenia.
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PRÓBA CIŚNIENIOWA aquatherm red pipe

W³aœciwoœci tworzywa, z którego wykonane s¹ ruroci¹gi firestop, powoduj¹ wzrost objêtoœci rur na skutek dzia³ania wysokiego 

ciœnienia próbnego stosowanego podczas próby ciœnieniowej. Ma to wp³yw na wartoœæ mierzonego ciœnienia. Kolejnym 

czynnikiem, od którego uzale¿niony jest odczyt ciœnienia, jest ró¿nica temperatury pomiêdzy rur¹ a medium badawczym. 

Ró¿nica temperatury np: 10K powoduje odchylenia w wysokoœci odczytywanego ciœnienia œrednio o 0,5 – 1 bar. Podczas 

próby ciœnieniowej instalacji z ruroci¹gami aquatherm red pipe, nale¿y d¹¿yæ do utrzymania mo¿liwie sta³ej wartoœci 

temperatury medium badawczego.Próba ciœnieniowa jest przeprowadzana trzyetapowo: jako próba wstêpna, próba g³ówna     
i próba koñcowa.

Próba wstêpna

Podczas próby wstêpnej stosowane jest ciœnienie 1,5 raza przekraczaj¹ce najwy¿sze ciœnienie robocze. Takiemu ciœnieniu 
instalacja jest poddawana dwukrotniew ci¹gu 30 minut w 10-cio minutowych odstêpach czasu. Aby próba by³a zaliczona,

po kolejnych 30 minutach badania, ciœnienie próbne nie mo¿e zmniejszyæ siê o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne 
nieszczelności.

Próba g³ówna
Bezpoœrednio po próbie wstêpnej nastêpuje próba g³ówna, która trwa dwie godziny. W tym czasie ciœnienie próbne nie mo¿e 
spaœæ o wiêcej ni¿ 0,2 bar. Po zakoñczeniu próby wstêpnej i g³ównej, przeprowadzana jest próba koñcowa.

Próba koñcowa
Podczas próby koñcowej w co najmniej piêciominutowych odstêpach czasu ruroci¹g poddawany jest dzia³aniu ciœnienia od 1 

do 10 bar. Pomiêdzy kolejnymi cyklami próbnymi sieæ ruroci¹gu musi pozostaæ w stanie bezciœnieniowym. Na ¿adnym             
z odcinków badanej instalacji nie mog¹ wyst¹piæ nieszczelnoœci.

Mierzenie ciœnienia próbnego
Do pomiaru ciœnienia nale¿y u¿ywaæ mierników, które umo¿liwiaj¹ dok³adny odczyt zmian ciœnienia z dok³adnoœci¹ 0,1 bar. 

Miernik ciœnienia powinien byæ umieszczony w jak najni¿szym miejscu instalacji. 

Protokó³ próby ciœnieniowej
Po przeprowadzeniu próby ciœnieniowej sporz¹dzany jest „Protokó³ próby ciœnieniowej" (wzór na nastêpnej stronie), który 
musi byæ podpisany przez zleceniodawcê oraz zleceniobiorcê, z podaniem miejsca i daty wykonania próby.
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KARTA KATALOGOWA 
rury aquatherm red pipe

Producent:          
Materia³:          
Seria wymiarowa:         
Aprobaty:          
Klasa reakcji na ogieñ: 
Kolor:          
D³ugoœæ handlowa:       

aquatherm GmbH
fusiolen PP-R(FS)
SDR 7,4/ S3,2
AT-CNBOP-PIB 1107-0133/2012/2016
B-s1;d0

czerwony z czterema wzd³u¿nymi zielonymi pasami   
odcinki 6 m

20



SDR Art.- Nr.
Œrednica 

zew.                 

d [mm]

Gruboœæ 

œcianki       

s [mm]

Œrednica 

wew.                               

di [mm]

Pojemn. 

wodna  

[l/m]

D³ugoœæ  

rur [m]
DN

4170708 20 2,8 14,4 0,152 6 10

4170710 25 3,5 18,0 0,236 6 15

4170712 32 4,4 23,2 0,379 6 20

4170714 40 5,5 29,0 0,590 6 25

4170716 50 6,9 36,2 0,919 6 32

4170718 63 8,6 45,8 1,444 6 40

4170720 75 10,3 54,4 2,054 6 50

4170722 90 12,3 65,4 2,943 6 65

4170724 110 15,1 79,8 4,403 6 80

4170726 125 17,1 90,8 5,669 6 90

7,4

PRZEGLĄD elementów systemu 

RURA 

aquatherm red pipe

aquatherm red pipe

MUFA aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4111008 20

4111010 25

4111012 32

4111014 40

4111016 50

4111018 63

4111020 75

4111022 90

4111024 110

4111026 125

MUFA REDUKCYJNA aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4111238 63/25

4111242 75/63

4111253 90/75
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REDUKCJA aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4111112 25/20

4111116 32/25

4111122 40/32

4111128 50/32

4111130 50/40

4111138 63/50

4111142 75/63

4111152 90/63

4111153 90/75

4111159 110/90

4111163 125/90

4111165 125/110

KOLANO 90° aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4112108 20

4112110 25

4112112 32

4112114 40

4112116 50

4112118 63

4112120 75

4112122 90

4112124 110

4112126 125

KOLANO NYPLOWE 90° aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4112308 20

4112310 25

4112312 32

4112314 40
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KOLANO 45° aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4112508 20

4112510 25

4112512 32

4112514 40

4112516 50

4112518 63

4112520 75

4112522 90

4112524 110

4112526 125

TRÓJNIK aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4113108 20

4113110 25

4113112 32

4113114 40

4113116 50

4113118 63

4113120 75

4113122 90

4113124 110

4113126 125

TRÓJNIK REDUKCYJNY aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4113511 20x25x20

4113520 25x20x20

4113522 25x20x25

4113532 32x20x20

4113534 32x20x32

4113540 32x25x32

4113546 40x32x40
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TRÓJNIK REDUKCYJNY aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4113550 50x32x50

4113551 50x40x50

4113558 63x40x63

4113560 63x50x63

4113568 75x50x75

4113570 75x63x75

4113580 90x50x90

4113582 90x63x90

4113584 90x75x90

4113586 110x63x110

4113588 110x75x110

4113590 110x90x110

4113592 125x75x125

4113594 125x90x125

4113596 125x110x125

CZWÓRNIK aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4113712 32

4113714 40

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4114108 20

4114110 25

4114112 32

4114114 40

4114116 50

4114118 63

4114120 75

4114122 90

4114124 110

4114126 125

ZAŚLEPKA aquatherm red pipe
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ZŁĄCZKI SIODEŁKOWE aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4115156 40/20

4115158 40/25

4115160 50/20

4115162 50/25

4115164 63/20

4115166 63/25

4115168 63/32

4115170 75/20

4115172 75/25

4115174 75/32

4115175 75/40

4115176 90/20

4115178 90/25

4115180 90/32

4115181 90/40

4115182 110/20

4115184 110/25

4115186 110/32

4115188 110/40

4115189 110/50

4115190 125/20

4115192 125/25

4115194 125/32

4115196 125/40

4115197 125/50

4115198 125/63
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Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4115512 32

4115514 40

4115516 50

4115518 63

4115520 75

4115522 90

4115524 110

4115527 125

TULEJA DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH aquatherm red pipe

KOŁNIERZE aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4115712 32

4115714 40

4115716 50

4115718 63

4115720 75

4115722 90

4115724 110

4115726 125

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4115812 32

4115814 40

4115816 50

4115818 63

4115820 75

DWUZŁĄCZKA PŁASKA Z USZCZELKĄ aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4120108 20X1/2" 

4120112 25X3/4"

KOLANO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM aquatherm red pipe
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ZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4121008 20X1/2"

4121011 25X1/2"

4121013 32X3/4"

ZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4121108 20X1/2"

4121112 25X3/4"

4121114 32X1"

4121115 40X1"

4121116 40X1 1/4"

4121117 50X1 1/4"

4121118 50X1 1/2"

4121119 63X1 1/2"

4121120 63X2"

4121122 75X2"

4121153 32X1/2"

4121154 40X1/2"

KOLANO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4123008 20x 3/4"

4123010 20x 1/2"

4123012 25x 3/4"

4123014 25x 1/2"

4123015 32x 1/2"

4123016 32x 3/4"

4123018 32x 1"

4123020 40x 1/2"

dostosowana do klucza p³askiego
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Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4121308 20x 1/2"

4121311 25x 1/2"

4121312 25x 3/4"

4121313 32x 3/4"

4121314 32x 1"

4121317 40x 1"

4121318 40x 1 1/4"

4121319 50x 1 1/4"

4121320 50x 1 1/2"

4121321 63x 1 1/2"

4121322 63x 2"

4121323 75x 2"

4121324 75x 2 1/2"

4121325 90x 3"

4121327 110x 4"

ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM pod klucz aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4125006 20x 1/2" x20

4125008 20x 1/2" x20

4125010 25x 1/2" x25

4125012 25x 3/4" x25

4125013 32x 1/2" x25

4125014 32x 3/4" x32

4125016 32x 1" x32

4125018 40x 1/2" x40

4125024 50x 1 1/4" x50

TRÓJNIK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM aquatherm red pipe
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ŁĄCZNIK Z NAKRĘTKĄ Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM  dł. 110mm 
aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4126708 20x 1" 

4126710 25x 1 1/4".

4126712 32x 1 1/2" 

4126714 40x 2"

4126716 50x 2 1/4"

4126717 50x 21/2"

4126718 63x 2 3/4" 

4126720 75x 3 1/2"

4126722 90x 4"

ZŁĄCZKA Z NAKRĘTKĄ Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4127010 20x 1" 

4127012 25x 1 1/4".

4127014 32x 1 1/2" 

4127016 40x 2"

4127018 50x 2 1/4"

4127020 63x 2 3/4"

4127022 75x 3 1/2"

SZYBKOZŁĄCZE aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4127054 40

4127056 50

4127058 63

4127060 75

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4141312 32

4141314 40

4141316 50

4141318 63

ZAWÓR KULOWY aquatherm red pipe
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Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4128214 40x 1/2"

4128216 50 x1/2"

4128218 63 x1/2"

4128220 75 x1/2"

4128222 90 x1/2"

4128224 110 x1/2"

4128226 125 x1/2"

4128234 40x 3/4"

4128236 50 x3/4"

4128238 63 x3/4"

4128240 75 x3/4"

4128242 90 x3/4"

4128244 110 x3/4"

4128246 125 x3/4"

4128262 90 x1"

4128264 110 x1"

4128266 125 x1"

SIODEŁKO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4114180

TULEJA TWORZYWOWA aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4114181 1/2"

4114182 3/4"

4114183 1"

ELEMENT POŁĄCZENIOWY aquatherm red pipe

Art.- Nr. Wymiar   [mm]

4114185 1/2"

4114186 3/4"

4114187 1"

KOREK MOSIĘŻNY aquatherm red pipe

30



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 0091005348

aq
ua

th
er

m
 r

ed

G4050042

Deutschland

aquatherm-Polska Jacek Ligaszewski
ul. Puławska 538 | 02-884 Warszawa | tel.: +48 (22) 321 00 00 | fax: +48 (22) 321 00 20
ul. Pułaskiego 23 | 40-276 Katowice | tel.: +48 (32) 209 96 84
ul. Janka Wiśniewskiego 26 | 81-335 Gdynia | tel.: +48 (58) 669 50 35
biuro@aquatherm.com.pl | www.aquatherm.de | www.aquatherm.com.pl S

ta
n

: 5
.2

01
6


	1: Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31



