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PERFEKT SYSTEM

Charakterystyka ogólna
Pe ny, nowoczesny system przeznaczony 

do instalacji grzewczych (ogrzewania grzej-

nikowego i pod ogowego) oraz wodoci go-

wych (ciep ej i zimnej wody). Obejmuje rury 

wielowarstwowe PeX/Al/PeX i szeroki asorty-

ment z czek dost pnych w wersji do skr -

cania i zaprasowywania, a tak e rozdziela-

cze, grzejniki i kurki kulowe. Podstaw  sys-

temu jest rura wielowarstwowa PeX/Al/Pex.

Dane techniczne 
•  maksymalna temperatura pracy

 tmax = 95°C,

•  maks. temperatura dzia aj ca

 krótkotrwale tmax = 120°C,

•  maksymalne ci nienie pracy 

 pmax = 10 barów

• minimalny promie  gi cia  

 r = 5 × rednica zewn trznej,

• wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej 

 k = 0,025 mm/mK,

• wspó czynnik przewodzenia ciep a

 = 0,45 W/mK,

• rednica: 16 × 2,0 [mm] (× 100 m, 

 × 200 m), 20 × 2,0 [mm] (× 100 m).

Informacje dodatkowe 
W ofercie PERFEKT SYSTEM wyst puje 

10 rodzajów czników z ko cówkami skr -

canymi, w ró nych typoszeregach wymiaro-

wych, które pozwalaj  na atwe i szybkie 

wykonanie ca ej instalacji lub pod czenie 

jej, do ju  istniej cej, w sposób szczelny 

i precyzyjny. Oferujemy tak e dwa rodzaje 

rozdzielaczy, pozwalaj ce na wykonanie 

uk adu zasilaj cego do jednorodnego syste-

mu ogrzewania i systemu mieszanego. 

Wyst puj  one w ró nych typoszeregach 

wymiarowych (od 2 do 12 wej ) umo liwia-

j cych wybór optymalnego rozwi zania. 

Aprobaty i certyfikaty: 

•  AT/2006-02-1569 wydan  przez Centralny

 O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

 Instalacyjnej INSTAL w Warszawie potwier-

 dzaj c  jego przydatno  do stosowania 

 w budownictwie, 

• atest higieniczny wydany przez Pa stwowy 

 Zak ad Higieny.

Oferta dodatkowa 
Kurki kulowe Perfekt

Przeznaczone s  do zamykania i otwierania 

przep ywu czynników ciek ych, takich jak 

woda zimna i gor ca (w tym pitna), olej, 

a tak e spr one powietrze oraz innych 

czynników nieagresywnych. Charakteryzuj

si  mo liwo ci  pracy w temperaturze od 

30°C do +150°C i ci nieniu do 3,0 MPa.  

Wysokie parametry pracy uzyskane s

dzi ki odpowiedniej budowie kurka.  

Grzejniki stalowe p ytowe Perfekt

Przeznaczone s  do ogrzewania pomiesz-

cze  mieszkalnych, u yteczno ci publicznej 

i us ugowych, w których nie wyst puje od-

dzia ywanie rodków korozyjnych. Grzejniki 

wykonane s  z automatycznie zgrzewa-

nych, wyt oczonych (profilowanych) arku-

szy blachy stalowej, walcowanej na zimno. 

Wszystkie grzejniki s  fabrycznie poddawa-

ne próbie szczelno ci pod ci nieniem 

13 barów. Maksymalna warto  ci nienia 

roboczego dla grzejników PERFEKT 

wynosi 10 barów, a maksymalna temperatu-

ra 95°C. ród em ciep a dla instalacji powi-

nien by  wymiennikowy w ze  cieplny, ko-

t ownia lokalna lub kocio  indywidualny. 

Grzejniki nie mog  by  stosowane w insta-

lacjach po czonych z wysokotemperaturo-

w  sieci  ciepln  przez w ze  zmieszania 

pompowego lub hydroelewator. 
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Grzejniki aluminiowe Perfekt

Przeznaczone s  do dowolnego rodzaju in-

stalacji grzewczych systemu zamkni tego:

• instalacji samodzielnych,

• instalacji centralnych,

• instalacji jedno- lub dwururowych.

Czynnikiem grzewczym jest woda o para-

metrach roboczych:

• maksymalna temperatura robocza 95°C,

• maksymalne ci nienie robocze 16 barów.

Grzejniki aluminiowe Perfekt wyst puj

obecnie w standardowej wysoko ci 500 

(wysoko  ca kowita 571 mm), szeroko

cz onu 79,5 mm i g boko ci 85 mm. Moc 

grzewcza 1 cz onu grzejnika Perfekt dla 

T 50K (75°C/65°C/20°C) wynosi 128 W. 

Mo na je montowa  w instalacjach zawiera-

j cych mi dzy innymi elementy wykonane 

ze stali, eliwa, miedzi, mosi dzu, alumi-

nium oraz tworzyw sztucznych. 

GWARANCJA 10 LAT.
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