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Тръби от омрежен полиетилен за санитарни инсталации
Използване

Тръбата GIACOFLEX PE-X е с висока плътност и осигорява херметизация при транспортиране

 на топла и студена вода в санитарни и отоплителни инсталации. 
Тръбите PE-X са модерна технология с много предимства в сравнение с традиционно 

използваните стоманени и медни тръби.

Използването на този материал има редица предимства като лесен монтаж и спестени пари.

Липсата на спояване и механични връзки, които след време могат да доведат до течове както 

и висока износо и химична устойчивост също са важно преимущество.

Да не забравяме и ниската топлопроводност 100 пъти по-ниска от тази на желязото и 700 пъти

по-ниска от тази на медта, както и понижения шум поради високата акустична изолация.

PE-X тръбите са удобни за инсталации с ниско налягане поради високата си глаткост 

осигоряваща минимални загуби на на лягане и минимални дебити през съораженията.

Системи с тръби GIACOFLEX са гъвкави защото при перфорация или запушване поради

сучайни причини е възможно да се замени повредения участък лесно и бързо без това 

дапечи на пода и стените. При традиционните инсталации, използващи метални и медни

тръби подобна подмяна е нежъзможна. 

Тръбата GIACOFLEX се произвежда по стандарт UNI 9338 и технически тествана както е 

предписано от UNI 9349. Химичното омрежване на тръбата повишава механичните и термични

характеристики и гарантира високо качество и надеждност.
Високото качество на продукта гарантира че е напълно годен за разпределение на санитарна

вода, както е потвърдено от" Мултинационалния Президиум  за хигиена и профилактика" със

свидетелство за анализ №72564 от 28/11/1993г.

Технически 
характеристики

ТЕРАТЕРМ ООД



BSI • Certificate n° FM 00625
• Amendment to 22-05-1996
ICIM • Certificate n° 0006/2
• 24-07-1996

BSI • Certificate n° FM 00625
• Amendment to 22-05-1996
ICIM • Certificate n° 0006/2
• 24-07-1996

          ISO 9001
  

  

    
R993
R993
R993
R994
R994
R994
R996
R996
R996

R985R
R985R
R985B
R985B

15 x 2,5 mm
16 x 2,2 mm
18 x 2,5 mm
15 x 2,5 mm
16 x 2,2 mm
18 x 2,5 mm
15 X 2,5 mm
16 x 2,2 mm
18 x 2,5 mm

-
-
-
-

25 x 20 mm
25 x 20 mm
30 x 25 mm
25 x 20 mm
25 x 20 mm
30 x 25 mm

-
-
-

25 x 20 mm
30 x 25 mm
25 x 20 mm
30 x 25 mm

-
-
-

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

16 bar

10 bar

10 bar

GIACOFLEX  UNI  9338  PE-X  315  18 X 2.5  PN  16  PE   MAX  10  A  95C  16FM  1200M

Тръби от омрежен полиетилен за санитарни инсталации

Тръби GIACOFLEX с изолационна обвивка се предлагат на ролки от по 50м и без изолационна 

обвивка на ролки от по 100м.
Само изолационната обвивка се предлага на ролки от по 100м. Тръбните рола са опаковани

в картонени кутии за да се осигури защита при транспорт и съхранение. 

Тръбата GIACOFLEX се предлага в следните размери и разфасовки:

артикул диаметър на тръбата диаметър на обвивката цвят на обвивката дължина

Работна 
температура

Макс. работно 
налягане

Устойчивост 
в непрекъснато
работно състояние

до 60°C

от 60    до 80°C °C

от 80    до 95°C °C

50 години

50 години

10 години

червена

синя

синя

синя

синя

синя

червена

червена

червена

червена

Омрежената тръба GIACOFLEX е включена в регресивни криви, установени от стандарт

UNI 9338. На базата на тези криви (таблицата по долу) се отчитат годините на експлоатация

в зависимост от условията на работа (температура и налягане). Данните се отнасят за

непрекъсната експлоатация. При по ниски налягане и температура дълготрайноста се овеличава.

Търговски 
характеристики

Експлоатационни 
условия
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-100°C +100°C
95°C

130°C
                                       0.946 g/cm3

            > 65%
     20÷25 N/mm2

        300-500 %
                    1070 N/mm2

                                      1.4 E-4   1/K
                        2.0 E-4   1/K

      0.35 w/mK

    0.23 w/mK

      0.21 w/mK

Тръби от омрежен полиетилен за санитарни инсталации

Технически
данни

Обхват

Макс. работна температура

Температура на размекване

Плътност

Степен на омрежаване

°C
Еластичност при 23°C

Гъвкавост не чуплива

Коефицент на линейно разширение

при 20°C
при 100°C
Термична проводимост на тръбата

Линейна дисперсия на тръба
 с изолация (дебелина 25mm) 
на въсдух

Линейна дисперсия на тръба
 с изолация (дебелина 30mm) 
на въсдух

Съпротивление 
против раздуване при 23°C
Удължение на 
скъсване при 23

Преди да бъде пусната на пазара PE-X тръбата произведена от GIACOMINI e подложена на
непрекъснати изпитания за да се гарантира високо качество. 
Проверява се производствения цикъл, физико-химичните характеристики, размери и хидравличен
контрол за остановяване на възможни дефекти, които биха възникнали през определен период

от време.

Гаранцията не се прилага при следните условия:

1.   Ако работните условия са различни от предписаните.

2.   Ако работния флуид е несъвместим с материала на тръбата.

3.   Ако не са спазени инструкциите за монтаж.

4.   Ако тръбата се монтира с компоненти, не произведени от GIACOMINI или различни от

      препоръчаните.
5.   Ако тръбата проявява дефекти по време на инсталацията поради лесно разпознаваеми

      случайни фактори или когато системата е подложена на тест за налягане.

Гаранции

Пълна гама

Пълната гама тръби и аксесоари е изложена в технически център за убочение.
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Тръби от омрежен полиетилен за санитарни инсталации

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ С ЕДИНИЧНИ ВРЪЗКИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ С ПОВИШЕН ДЕБИТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ЗАТВОРЕН КРЪГ

Видове инсталации

Разпределението се извършва от разпределителни колектори, поставени в шкав като броя на

връзките в колекторите съответства на броя захранвани консуматори респективно с топла и

студена вода.

Този вид разпределение се използва при необходимост от повишен дебит за някой от

консуматорите т.е. басейни, хидромасажи, хотелски кухни и трапезарии. Прилага се при

използването на тръби с по малки диаметри.

При този вид разпределение няма индивидуално подаване към всеки консуматор. Подаването

на топла респективно студена вода образува затворен кръг. Подходящ метод за спестяване

на тръба и при липса на пространство както и при ремонт на стара инсталация.
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Тръби от омрежен полиетилен за санитарни инсталации

Тръбите GIACOFLEX позволяват лесен и бърз монтаж на отоплителни  и санитарни инсталации

при спазване на прости инструкции за правилния избор на адаптори, предпазване от слънчеви

лъчи, предпазване тръбата от нараняване и изолацията от напукване.
За връзки с колектори и изводи за кранове се използват  GIACOMINI адаптори R179 и R179А

 с о-пръстен в зависимост от размера на тръбата. За правилна връзка е необходим равен отрез,

 перпендикулярен на оста на тръбата направен с ножици R990.

Минималния радиус на огъване на тръбата е осем пъти диаметъра и. Да не се нагрява тръбата

поради опастност от стопяване. 
След монтаж на тръбата се препоръява хидравлична проба за проверка за течове. След 

изпитването по налягане тръбите трябва да бъдат покрити с бетон или замазка за да се 

предотврати изместването им.

Монтаж

Когато тръбите са видими трябва да бъдат защитени от ултравиолетовите лъчи, които водят

до промяна на физико-химичните им характеристики.
Когато тръбата е без обвивка трябва да бъде покрита с най-малко с 1.5см. слой замазка за да

се избегне напукване поради термичното разширение на тръбата.

Ако тръбата бъде повредена поради случайни причини трябва да бъде подменена посредством 

изтерлящ фитинг R576.
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Тръби от омрежен полиетилен за санитарни инсталации

Основни правила и предпазни мерки при монтаж на GIACOFLEX за гарантиране на устойчивост

и функционалност на систената.

1.   Тръбата да се съхранява в опаковка и да се избягва излагането и на пряка слънчева

       светлина.

2.   Да се съхранява в защитени и сухи места за да се избегне овлажняване и повреждане на

      опаковката.

3.   Тръбата да не влиза в досег с остри предмети по време на транспорт и монтаж

4.   Винаги да се използват правилните ножици R990 и отреза да е равен и перпендикулярен

      на оста на тръбата.

5.   Тръбите да са защитени от замръзване.

6.   Тръбата не трябва да влиза в досег с открит пламък.

Предпазни
мерки
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1      =    pipe    18 x 2,5
2      =    pipe    16 x 2,2
3      =    pipe    15 x 2,5
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Тръби от омрежен полиетилен за санитарни инсталации

Загуба 
на налягане

В графиките са отразени загубите 

на налягане за тръби GIACOFLEX  

в зависимост от диаметъра на

тръбите и дебита на флуида.

Температура на водата 10

°CТемпература на водата 50

°CТемпература на водата 80
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GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY 
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256

e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com
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1618 София                                        

кв. „Павлово”, Витоша

бул. “Цар Борис ІІІ” №253           

тел./факс: 02 / 85 69 174

моб. тел.: +359 878 20 55 33 

sales@terratherm-bg.com

www.terratherm-bg.com


