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Na Węgrzech miały niedawno miejsce ciekawe zawody „Formuły 1“. Co było 
w nich szczególnego? W skład każdego zespołu wyścigowego wchodziła szkoła 
i producent rur. Zadaniem i wyzwaniem dla szkoły było skonstruowanie pojazdu      
z materiałów udostępnionych przez producenta rur.  Było przy tym ściśle określone 
jakich materiałów można używać, jakie dodatki można zamontować i jakiej 
wielkości może być pojazd. Po zakończeniu imprezy "samochód" staje się 
własnością szkoły. Producent rur może go jednak użytkować przez kolejne trzy lata 
cztery razy w roku przez cztery dni np. podczas prezentacji.  

W tegorocznych zawodach, które odbyły się 6 kwietnia, wyścigowy team tworzyła 
firma aquatherm i szkoła z Szeged. W budowę bolidu zaangażowanych było trzech 
nauczycieli i ośmiu uczniów, którzy kreatywnie i zapałem zabrali się do dzieła. 
Projektowanie zajęło im około czterech tygodni, a na budowę poświęcili 80 godzin.

W promieniach słońca i przy suchej nawierzchni toru, na starcie stanęło 10 
producentów rur: aquatherm, Ke Kelit, Rehau, Wavin, Comap, PipeLife, Henco, 
Uponor, Vivaco-Valsir i FW Plast. 

Za kierownicą bolidu aquatherm zasiedli dyrektorzy ds. eksportu - Alois Sieler 
i Jorge Quintana. Po emocjonującej walce aquatherm zajął 2 miejsce. Na 
zakończenie imprezy obaj dumni kierowcy, wraz z innymi członkami zespołu, 
odebrali dyplomy dla zwycięzców.

„FORMUŁA 1“- ZAWODY NA WĘGRZECH
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Chemiczna i termiczna dezynfekcja instalacji do wody pitnej aquatherm z polipropylenu.

a) Chemiczna dezynfekcja instalacji

W przeciwieństwie do dezynfekcji wody pitnej, dezynfekcja instalacji jest przeprowadzana od czasu do czasu i w przypadku sieci wody pitnej obejmuje 
instalację od punktu zanieczyszczenia do punktu poboru wody przez użytkownika. Generalnie taką dezynfekcję przeprowadza się tylko w przypadku 
dowiedzionego skażenia i jest ona ograniczona czasowo. 

W przypadku dezynfekcji okresowych rury aquatherm oraz odpowiednie elementy systemu i armatura, dwa razy do roku mogą być obciążone wolnym 
chlorem w stężeniu 50 mg/l przez 12 godzin.

Alternatywnie można zastosować nadtlenek wodoru o stężeniu 150 mg/l H2O2 przez 24 godziny. Podczas procesu dezynfekcji nie wolno przekroczyć 
temperatury 30°C. Zastosowanie dezynfekcji, zwłaszcza przy użyciu wody chlorowanej, może mieć bezpośredni wpływ na żywotność instalacji wody 
pitnej. Nie zaleca się stosowania dwutlenku chloru.  

b) Chemiczna dezynfekcja wody pitnej

W przypadku dezynfekcji stałej przy użyciu chlorowanej wody pitnej, zawartość wolnego chloru nie może przekroczyć 0,3 mg/l (wartość graniczna zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie wody pitnej, 2001). Maksymalna temperatura nie powinna przekroczyć 70°C. 

Profilaktyczna i stała dezynfekcja stoi w sprzeczności z Zasadą minimalizacji „Rozporządzenia w sprawie wody pitnej” dlatego nie należy jej 
przeprowadzać.

Nie zaleca się stosowania dwutlenku chloru.  

ZMIANY / UZUPEŁNIENIA W ROZDZIALE "CECHY SYSTEMU" W NOWYM WYDANIU KATALOGU 
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aquatherm blue 

aquatherm lilac 

aquatherm
state of the pipe

Rohrleitungssystem aus Polypropylen 
für die Versorgungstechnik

Rohrleitungssystem aus Polypropylen  
für die Klima-, Heizungs- und Anlagentechnik

Rohrleitungssystem aus Polypropylen  
für Nutzwasser 
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CHEMISCHE UND THERMISCHE DESINFEKTION
von aquatherm Trinkwasserinstallationen aus Polypropylen

a) Chemische Desinfektion der Anlage

Die Anlagendesinfektion ist im Gegensatz zur Desinfektion des Trinkwassers 
eine diskontinuierliche Maßnahme, die eine Trinkwasserinstallation von der 
Kontaminationsstelle bis zur Entnahmestelle des Verbrauchers erfasst. Gene-
rell ist diese Art der Desinfektion nur im erwiesenen Kontaminationsfall einer 
Trinkwasserinstallation zeitlich begrenzt anzuwenden. 

Bei der diskontinuierlichen Desinfektion dürfen aquatherm Rohre sowie die 
entsprechenden Systemkomponenten und Armaturen zwei Mal jährlich mit ei-
nem Gehalt an freiem Chlor von 50 mg/l über maximal 12 Std. belastet werden.

Alternativ kann auch Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration von 150 mg/l 
H2O2 für 24 Std. eingesetzt werden. Während des Desinfektionsvorgangs darf 
eine Temperatur von 30 °C nicht überschritten werden. Der Einsatz eines Desin-
fektionsverfahrens, insbesondere mit chlorierten Wässern, kann einen direkten 
Einfluss auf die Lebensdauer der Trinkwasserinstallation haben. Der Einsatz 
von Chlordioxid ist unzulässig.

b) Chemische Desinfektion des Trinkwassers

Bei der kontinuierlichen Desinfektion mit chloriertem Trinkwasser darf dieses 
mit einem Gehalt an freiem Chlor bis 0,3 mg/l (Grenzwert gem. TrinkwV2001) 
eingesetzt werden. Die Höchsttemperatur sollte dabei 70 °C nicht überschreiten.

Eine prophylaktische und permanente Desinfektion widerspricht dem Minimie-
rungsgebot der Trinkwasserverordnung und ist somit nicht durchzuführen. Hier-
bei sind die lokale Vorschriften und Regeln zu berücksichtigen.

Der Einsatz von Chlordioxid ist unzulässig.

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)  
zur Trinkwassergüte
Zur wirksamen Desinfektion sollte nach mindestens 30 min Kontaktzeit (bei 
pH < 8,0) eine Restkonzentration an freiem Chlor von ≥ 0,5 mg/l vorliegen. 
Ein Restgehalt an Chlor sollte im gesamten Rohrnetz aufrechterhalten werden. 
An der Entnahmestelle sollte die minimale Restkonzentration an freiem Chlor  
0,2 mg/l betragen.

c) Thermische Desinfektion der Anlage

Eine thermische Desinfektion nach DVGW W551 ist generell möglich.

Bei der thermischen Desinfektion zur Legionellenbekämpfung im Sinn des 
DVGW-Arbeitsblattes W 551 wird die Wassertemperatur so eingestellt, dass 
sie an allen Stellen der Trinkwasserinstallation für mindestens 3 Minuten 70 °C 
beträgt. Die maximal zulässigen Einsatzgrenzen bezüglich Betriebstemperatur 
und Betriebsdruck sind zu beachten.

SYSTEMKENNZEICHEN

UV-BESTÄNDIGKEIT

Rohrleitungen aus fusiolen® PP-R und fusiolen PP-R C werden im eingebauten Zu-
stand normalerweise nicht der Wirkung von UV-Strahlen ausgesetzt. aquatherm 
PP-R-Rohre und Formteile sind zur Überbrückung der Transport- und Montagezeit 
UV-geschützt verpackt. Die maximale Lagerzeit (im Freien) beträgt 6 Monate!

Für die Rohrverlegung im Außenbereich bietet aquatherm PP-R-Verbundrohre 
mit UV-Schutzschicht aus Polyethylen an. Schädigende Einflüsse durch Sonnen-
strahlen sind somit ausgeschlossen. 

aquatherm Rohre mit UV-Schutzschicht führen wir für Sie immer auf Lager.

Mit UV-Schutzschicht erhältliche Rohrtypen:
aquatherm green pipe MF
aquatherm blue pipe MF 

UV-KLEBEBAND

Als Alternative zu unseren werkseitig mit UV-Schutzschicht versehenen Rohren, 
z. B. wenn Formteile oder kurze Rohrstücke geschützt werden sollen, ist das 
Umwickeln mit UV-Klebeband möglich. Dafür sollte ein elastisches Klebeband 
gewählt werden, das guten Widerstand gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Öle, leichte 
Säuren und Laugen sowie Wettereinflüsse im Außenbereich zeigt. Das Band 
sollte grundsätzlich auf eine trockene, saubere und fettfreie Oberfläche ap-
pliziert werden. Die Wicklung sollte mit leichtem Zug und mindestens 50 % 
Überlappung erfolgen.

Weitere Informationen auf Seite 110.

SYSTEMKENNZEICHEN

INTEGRATION WERKSTOFFFREMDER SYSTEME ODER 
KOMPONENTEN IN DRUCKROHRANWENDUNGEN

Werden aquatherm Rohre und Fittings mit werkstofffremden Rohrleitungskom-
ponenten verwendet (z. B. Mischinstallationen aus verschiedenen Werkstof-
fen oder zusätzliche Komponenten, Ventile, Pumpen, Rohre, Klappen etc.), ist 
darauf zu achten, dass die auf PP-R abgestimmten Betriebsparameter diese 
nicht nachteilig beeinflussen. Umgekehrt gilt: Auf systemfremde Werkstoffe 
abgestimmte Betriebsparameter müssen darauf überprüft werden, dass sie 
keinen schädigenden Einfluss auf die im System installierten PP-R-Rohre und 
-Fittings haben.

Sind aquatherm Rohre und Fittings als widerstandsfähig gegen die zu beför-
dernden Medien eingestuft, gilt das nicht automatisch für die übrigen in der 
Installation eingesetzten, werkstofffremden Komponenten. Stellen Sie also vor 
Beginn der Installation sicher, dass alle im Rohrleitungssystem eingesetzten 
Komponenten mit den zu befördernden Medien kompatibel sind. Beachten Sie: 
Während aquatherm Rohre und Fittings nicht gegen Korrosion geschützt wer-
den müssen, ist dies bei metallischen Systemkomponenten unter Umständen 
erforderlich.

Verwenden Sie aquatherm Rohre und Fittings nicht mit werkstofffremden Rohr-
leitungskomponenten unter Bedingungen, die die fremden Bauteile versagen 
lassen.

WARMWASSER-ZIRKULATIONSSYSTEME IN DER  
TRINKWASSERANWENDUNG

Werden Kupferrohre zusammen mit PP-R-Rohren und -Fittings im Warmwasser-
Zirkulationssystem einer Trinkwasseranwendung installiert, sollten Betriebs-
bedingungen vorliegen, die eine Zersetzung der Kupferrohre durch Korrosion 
oder Erosion ausschließen. aquatherm empfiehlt hierzu die Einhaltung der in 
den Richtlinien der Copper Development Association (CDA Publication A4015-
14/16: The Copper Tube Handbook – www.copper.org) gemachten Vorgaben 
hinsichtlich Dimensionierung, Betriebstemperatur und Fließgeschwindigkeiten 
für Kupferrohre. Diese Maßnahmen helfen zudem, dass der von unabhängigen 
Institutionen (z. B. Weltgesundheitsorganisation (WHO), Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz von Deutschland, EPA - Umweltschutzbe-
hörde der USA) festgelegte offizielle Grenzwert für Kupfer im Trinkwasser nicht 
überschritten wird. Anhaltend hohe Konzentrationen von Kupfer-Ionen greifen 
die mit dem Wasser in Berührung kommenden Oberflächen der Systemkom-
ponenten an. Das gilt auch für PP-R-Rohre und -Fittings. Schäden an PP-R-
Rohren und -Fittings, die auf grenzwertüberschreitende Konzentratio-
nen von Kupfer zurückgeführt werden, sind von der Garantieleistung 
ausgeschlossen.

Gemäß dem zuvor Genannten sowie von verschiedenen Standards und Richtli-
nien vorgebenen, sind Warmwasser-Zirkulationssysteme so auszulegen, dass 
die maximale Warmwassertemperatur im gesamten System 60 °C nicht über-
schreitet. Einige Standards und Richtlinien sehen ebenso vor, dass die maxima-
le Temperatur an allen Zapfstellen (Entnahmestellen) 50 °C nicht überschreiten 
darf. Hiervon ausgenommen ist der Vorgang der thermischen Desinfektion, der 
periodisch über einen kurzen Zeitraum mit einer Temperatur von 70 °C oder 
höher an allen Stellen der Installation durchgeführt werden kann. 

Die maximalen zulässigen Betriebsbedingungen sind auch bei der thermischen 
Desinfektion zwingend einzuhalten. (Siehe aquatherm green pipe Katalog – Ta-
belle: Zulässige Betriebsdrücke für Trinkwasseranlagen – Durchflussmedium 
Wasser gemäß DIN2000)

Verschiedener Standards und Richtlinien zufolge dürfen die Fließgeschwin-
digkeiten in einem Warmwasser-Zirkulationssystem an keinem Abschnitt im 
System 0,5 m/s überschreiten; in Ausnahmefällen sind 1 m/s zulässig. Die CDA 
Publikation A4015-14/16 – The Copper Tube Handbook – limitiert die Fließge-
schwindigkeiten auf ähnliche Werte.

Können bei der Sanierung eines bestehenden Warmwasser-Zirkulationssys-
tems nicht alle in der Ringleitung eingesetzten Kupferrohre durch PP-R ersetzt 
werden, sollten deren Mengen auf das technisch unvermeidbare Minimum re-
duziert werden und zwingend die oben erwähnten Richtlinien der CDA Publica-
tion A4015-14/16 – The Copper Tube Handbook – eingehalten werden. Hiervon 
ausgenommen sind Armaturenbauteile, Wärmetauscher oder andere Kompo-
nenten aus Kupfer, deren Beitrag an der Gesamtkonzentration vernachlässigt 
werden kann. Wenn Kupferrohre durch Erosion/Korrosion geschädigt werden, 
kann sich dies auf nachgeschaltete Bauteile (Dichtungen, O-Ringe, PP-R-Rohre 
und -Fittings) übertragen und deren Lebensdauer herabsetzen.

Sollen PP-R-Rohre und -Fittings an ein bestehendes Kupferrohrleitungssystem 
in einer Warmwasseranwendung oder in einem Warmwasser-Zirkulations-
system angeschlossen werden, empfehlen wir zunächst den Kupfergehalt im 
Wasser zu ermitteln. Die Konzentration sollte den Wert von 0,1 ppm nicht über-
schreiten. Hohe Gehalte an freiem Kupfer deuten zudem auf bereits ablaufende 
Korrosions- oder Erosionsvorgänge in bestehenden Anlagen hin, die durch Sys-
temmängel und/oder die Wasserbeschaffenheit hervorgerufen werden.

Um den hydraulischen Abgleich verschiedener Ringleitungen (mehrere Strän-
ge) in einem Warmwasser-Zirkulationssystem zu gewährleisten, sind zwingend 
Regulierventile in jedem Strang der Zirkulationsleitung für den Abgleich der 
Volumenströme zu installieren.

Die Dimensionierung von Rohrleitungen sowie auch Pumpen für Warmwasser-
Zirkulationssysteme hat so zu erfolgen, dass die geforderten Volumenströme/
Pumpenförderströme im gesamten zirkulierenden System gewährleistet sind 
und gleichzeitig diese das Rohrleitungssystem nicht ermüden lassen oder 
schädigen. Überdimensionierte oder nicht-druckgesteuerte Pumpen (Festwert-
Pumpen) können hohe Drücke sowie starke dynamische Druckschwankungen 
hervorrufen, die die Lebenszeit eines Rohrleitungssystems reduzieren können. 
Aus Energieeinspargründen wird empfohlen, Zirkulationspumpen so auszule-
gen, dass die Energieversorgung minimiert und somit optimiert ist. Zusätzlicher 
Einfluss auf das Rohrleitungssystem kann auch durch Kavitation hervorgerufen 
werden. Neben überhöhter Geräuschbildung führt dies zu Schäden an den Sys-
temkomponenten. Demnach sind die Systeme so auszulegen und zu installie-
ren, dass Schäden durch Kavitation ausgeschlossen werden. 

Die wechselseitige Beeinflussung der verschiedenen Werkstoffkomponenten 
tritt nur in Warmwasser-Zirkulationssystemen der Trinkwasseranwendung 
auf. Keine besonderen Maßnahmen sind folglich bei Kaltwasserinstallatio-
nen, Heizungs- sowie Kühlungssystemen oder ähnlichen Anwendungen erfor-
derlich. Besondere Sorgfalt ist dennoch bei der kombinierten Anwendung zu 
gewährleisten, wenn das Warmwasser des Zirkulationssystems der Trinkwas-
seranwendung das Heizungssystem mitversorgt. Es gilt sicherzustellen, dass 
die Heizungskomponenten kompatibel mit den Wasserbedingungen und Strö-
mungsgeschwindigkeiten des Warmwasser-Zirkulationssystems sind.

Pragniemy Państwa poinformować, że poniższe informacje w zmienionej formie będą zamieszczone w rozdziale CECHY SYSTEMU w nowym wydaniu 
katalogu głównego (aquatherm green pipe/aquatherm blue pipe/aquatherm lilac pipe; nr zam. D10101, Stan 05/2017). Katalog będzie dostępny od 
czerwca.
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Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące jakości wody do picia 

Aby dezynfekcja była skuteczna, po co najmniej 30 minutach (przy pH < 8,0) stężenie końcowe wolnego chloru powinno wynosić ≥ 0,5 mg/l. Końcowa 
zawartość chloru powinna być utrzymywana w całej sieci rurociągowej. W punkcie poboru wody minimalne stężenie końcowe wolnego chloru powinno 
wynosić 0,2 mg/l.

c) Termiczna dezynfekcja instalacji

Dezynfekcja termiczna zgodnie z DVGW W551 jest generalnie możliwa.

Podczas dezynfekcji termicznej, w celu zwalczenia bakterii legionelli w sensie arkusza roboczego W 551 DVGW, temperatura wody ustawiana jest na 
takim poziomie, aby w każdym punkcie instalacji wody pitnej przez co najmniej 3 minuty wynosiła 70°C. Należy przestrzegać maksymalnych 
dopuszczalnych granic zastosowania temperatury roboczej i ciśnienia roboczego. 

Włączenie systemów lub elementów z obcych materiałów do instalacji ciśnieniowych

Jeśli rury i kształtki aquatherm zostaną zastosowane w połączeniu z elementami rurociągu wykonanymi z obcych tworzyw (np. zespoły mieszające 
z różnych materiałów lub elementy dodatkowe, zawory, pompy, rury, klapy itp.), należy uważać, aby parametry robocze określone dla PP-R nie miały 
negatywnego wpływu na te elementy. I odwrotnie: Należy sprawdzić, czy parametry robocze określone dla obcych materiałów nie mają szkodliwego 
wpływu na zainstalowane rury i kształtki z PP-R.

Jeżeli rury i kształtki aquatherm zostaną sklasyfikowane jako odporne na działanie transportowanych mediów, nie oznacza to automatycznie, że odporne 
są również pozostałe zastosowane w instalacji elementy z innych materiałów. Przed rozpoczęciem montażu należy się zatem upewnić, czy żaden           
z  komponentów zastosowanych w systemie rurociągowym nie wchodzi w reakcje z transportowanymi mediami. Uwaga: Rury i kształtki aquatherm nie 
muszą być zabezpieczane przed korozją, jednak w przypadku metalowych elementów systemu może być to wymagane. 

Nie należy stosować rur i kształtek aquatherm w połączeniu z elementami rurociągu wykonanymi z obcych materiałów w warunkach, które mogłyby 
spowodować nieprawidłowe działanie obcych elementów.

Cyrkulacja ciepłej wody w instalacjach do wody pitnej 

Jeżeli w systemach cyrkulacyjnych do wody pitnej zainstalowano rury miedziane razem z rurami i kształtkami z PP-R, warunki robocze powinny być 
takie, aby wykluczały niszczenie rur miedzianych przez korozję lub erozję. Firma aquatherm zaleca do tego przestrzeganie wytycznych Copper 
Development Association (publikacja CDA A4015-14/16: The Copper Tube Handbook – www.copper.org) odnośnie doboru rozmiarów, temperatury 
roboczej i prędkości przepływu dla rur miedzianych. Takie środki pomogą ponadto w zagwarantowaniu, że nie zostanie przekroczona oficjalna wartość 
graniczna dla miedzi w wodzie pitnej, określona przez niezależne instytucje (np. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), niemieckie Federalne 
Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów, EPA- Urząd Ochrony Środowiska USA). Utrzymujące się wysokie stężenie jonów miedzi 
uszkadza powierzchnię elementów systemu, mających kontakt z wodą. Dotyczy to również rur i kształtek z PP-R. 
Uszkodzenia rur i kształtek z PP-R, spowodowane przez przekraczające dopuszczalną wartość stężenie miedzi, nie podlegają 
gwarancji.

Zgodnie z powyższym oraz według różnych standardów i wytycznych, systemy cyrkulacji ciepłej wody należy tak zaprojektować, aby maksymalna 
temperatura wody w całym systemie nie przekraczała 60°C. Zgodnie z niektórymi standardami i wytycznymi, maksymalna temperatura we wszystkich 
punktach poboru nie może przekraczać 50°C. Nie dotyczy to procesu dezynfekcji termicznej, która okresowo przez krótki czas dopuszcza podniesienie 
temperatury w całej instalacji do 70°C lub wyższej. 

Maksymalne dopuszczalne warunki robocze muszą być bezwzględnie przestrzegane również podczas dezynfekcji termicznej. (Patrz: Katalog aquatherm 
green pipe - tabela "Dopuszczalne ciśnienie robocze dla instalacji wody pitnej - medium przepływowe woda, zgodnie z DIN2000). 
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Według różnych standardów i wytycznych, prędkość przepływu na żadnym odcinku systemu cyrkulacyjnego wody ciepłej nie może przekroczyć 0,5 m/s; 
w przypadkach wyjątkowych dopuszcza się 1 m/s. Publikacja CDA A4015-14/16 – The Copper Tube Handbook – ogranicza prędkość przepływu           
do podobnych wartości. 

Jeśli podczas remontu istniejącego systemu cyrkulacji ciepłej wody nie ma możliwości wymiany wszystkich rur miedzianych w przewodzie 
obiegowym na rury z PP-R, powinno się zredukować ich ilość do minimum, koniecznie stosując się do wspomnianych wyżej wytycznych z publikacji 
CDA A4015-14/16 – The Copper Tube Handbook. Nie dotyczy to elementów armatury, wymienników ciepła lub innych miedzianych komponentów, 
których wpływ na całkowite stężenie może nie być uwzględniany. Jeżeli rury miedziane zostaną uszkodzone przez erozję/korozję, uszkodzenie 
może przenieść się na przyłączone inne elementy (uszczelnienia, O-ringi, rury i kształtki z PP-R) i skrócić ich żywotność. 

Jeżeli rury i kształtki z PP-R są podłączane do istniejącego rurociągu miedzianego w instalacji wody ciepłej lub w systemie cyrkulacji wody ciepłej, 
zalecamy aby najpierw określić zawartość miedzi w wodzie. Stężenie nie powinno przekraczać 0,1 ppm. Wysoka zawartość miedzi wskazuje na toczące 
się procesy korozyjne lub erozję w istniejącej instalacji, które zostały spowodowane przez usterkę systemu i/lub jakość wody.

W celu zagwarantowania zrównoważenia hydraulicznego różnych przewodów obiegowych (kilka przewodów rozprowadzających) w systemie cyrkulacji 
ciepłej wody, koniecznie należy zainstalować zawory regulacyjne w każdym przewodzie, aby wyrównać natężenie przepływu.  

Ustalenie średnic rurciągu jak również określenie pomp do systemów cyrkulacyjnych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby było 
zagwarantowane wymagane natężenie przepływu/przepływ pompy w całym systemie cyrkulacyjnym i jednocześnie aby nie spowodowało ono zużycia 
lub uszkodzenia systemu rurociągowego. Pompy o zbyt dużej średnicy lub nie sterowane ciśnieniowo (pompy o wartości stałej) mogą spowodować 
wysokie ciśnienie oraz duże dynamiczne wahania ciśnienia, które mogą skrócić żywotność systemu rurociągowego. Ze względu na oszczędność energii 
zaleca się, aby pompy cyrkulacyjne były tak obliczone, aby zminimalizować i zoptymalizować zapotrzebowanie na energię. Dodatkowy wpływ na system 
rurociągowy może wywierać również kawitacja. Oprócz nadmiernego hałasu, może ona prowadzić do uszkodzenia elementów systemu. Systemy należy 
zatem zaprojektować i zainstalować w taki sposób, aby wykluczyć uszkodzenia spowodowane przez kawitację. 

Problem wzajemnego wpływu różnych składników materiału występuje tylko w systemach cyrkulacji ciepłej wody pitnej. W przypadku instalacji wody 
zimnej, systemów grzewczych, chłodzących i w innych instalacjach o podobnym zastosowaniu, nie są wymagane żadne szczególne środki. Szczególną 
staranność należy wykazać w przypadku zastosowań kombinowanych, kiedy ciepła woda z systemu cyrkulacyjnego do wody pitnej zasila również 
instalację grzewczą. Należy się wówczas upewnić, że elementy systemu ogrzewania są odpowiednie dla parametrów wody i prędkości przepływu            
w systemie cyrkulacji ciepłej wody. 
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Sieć hoteli Iberostar Hotels & Resorts nadal główny nacisk kładzie na kompletne rozwiązania z produktami aquatherm z PP-R. Niedawno ta sieć 
hoteli odnawiała swój 4-gwiazdkowy hotel w Playa de Muro – niewielkiej miejscowości w północno-wschodniej części hiszpańskiej wyspy Majorki. 
Hotel oferuje 447 pokoi i znajduje się bezpośrednio przy piaszczystej plaży.

Instalacje sanitarne wykonano w systemie aquatherm green pipe MF RP. W instalacji klimatyzacyjnej zastosowano aquatherm blue pipe MF, zaś      
w instalacji tryskaczowej - aquatherm red pipe.

Projekt został wykonany przez biuro MG Project Management & Engineering, zaś realizację przeprowadziły firmy RCO 21 i I2m.

Zobowiązanie do zastosowania tylko materiałów najwyższej jakości i najnowszych technologii zaowocowało wieloma nagrodami i wyróżnieniami dla 
jednego z najlepszych hoteli na Balearach.

HOTEL IBEROSTAR PLAYA DE MURO BUDUJE W OPARCIU O PRODUKTY AQUATHERM




