PERFEXIM

prezentuje

PERFEKT SYSTEM
Charakterystyka ogólna
Peâny, nowoczesny system przeznaczony
do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podâogowego) oraz wodociĆgowych (ciepâej i zimnej wody). Obejmuje rury
wielowarstwowe PeX/Al/PeX i szeroki asortyment zâĆczek dostċpnych w wersji do skrċcania i zaprasowywania, a takīe rozdzielacze, grzejniki i kurki kulowe. PodstawĆ systemu jest rura wielowarstwowa PeX/Al/Pex.

Dane techniczne
• maksymalna temperatura pracy
tmax = 95°C,
• maks. temperatura dziaâajĆca
krótkotrwale tmax = 120°C,
• maksymalne ciğnienie pracy
pmax = 10 barów
• minimalny promieĕ giċcia
r = 5 × ğrednica zewnċtrznej,
• wspóâczynnik rozszerzalnoğci liniowej
k = 0,025 mm/mK,
• wspóâczynnik przewodzenia ciepâa
= 0,45 W/mK,
• ğrednica: 16 × 2,0 [mm] (× 100 m,
× 200 m), 20 × 2,0 [mm] (× 100 m).

canymi, w róīnych typoszeregach wymiarowych, które pozwalajĆ na âatwe i szybkie
wykonanie caâej instalacji lub podâĆczenie
jej, do juī istniejĆcej, w sposób szczelny
i precyzyjny. Oferujemy takīe dwa rodzaje
rozdzielaczy, pozwalajĆce na wykonanie
ukâadu zasilajĆcego do jednorodnego systemu ogrzewania i systemu mieszanego.
WystċpujĆ one w róīnych typoszeregach
wymiarowych (od 2 do 12 wejğý) umoīliwiajĆcych wybór optymalnego rozwiĆzania.
Aprobaty i certyfikaty:
• AT/2006-02-1569 wydanĆ przez Centralny
Oğrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie potwierdzajĆcĆ jego przydatnoğý do stosowania
w budownictwie,
• atest higieniczny wydany przez Paĕstwowy
Zakâad Higieny.

ne próbie szczelnoğci pod ciğnieniem
13 barów. Maksymalna wartoğý ciğnienia
roboczego dla grzejników PERFEKT
wynosi 10 barów, a maksymalna temperatura 95°C. Ĩródâem ciepâa dla instalacji powinien byý wymiennikowy wċzeâ cieplny, kotâownia lokalna lub kocioâ indywidualny.
Grzejniki nie mogĆ byý stosowane w instalacjach poâĆczonych z wysokotemperaturowĆ sieciĆ cieplnĆ przez wċzeâ zmieszania
pompowego lub hydroelewator.
GWARANCJA 10 LAT.
Grzejniki aluminiowe Perfekt
Przeznaczone sĆ do dowolnego rodzaju instalacji grzewczych systemu zamkniċtego:
• instalacji samodzielnych,
• instalacji centralnych,
• instalacji jedno- lub dwururowych.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach roboczych:
• maksymalna temperatura robocza 95°C,
• maksymalne ciğnienie robocze 16 barów.
Grzejniki aluminiowe Perfekt wystċpujĆ
obecnie w standardowej wysokoğci 500
(wysokoğý caâkowita 571 mm), szerokoğý
czâonu 79,5 mm i gâċbokoğci 85 mm. Moc
grzewcza 1 czâonu grzejnika Perfekt dla
T 50K (75°C/65°C/20°C) wynosi 128 W.
Moīna je montowaý w instalacjach zawierajĆcych miċdzy innymi elementy wykonane
ze stali, īeliwa, miedzi, mosiĆdzu, aluminium oraz tworzyw sztucznych.
GWARANCJA 10 LAT.

Oferta dodatkowa
Informacje dodatkowe
W ofercie PERFEKT SYSTEM wystċpuje
10 rodzajów âĆczników z koĕcówkami skrċ-
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Kurki kulowe Perfekt
Przeznaczone sĆ do zamykania i otwierania
przepâywu czynników ciekâych, takich jak
woda zimna i gorĆca (w tym pitna), olej,
a takīe sprċīone powietrze oraz innych
czynników nieagresywnych. CharakteryzujĆ
siċ moīliwoğciĆ pracy w temperaturze od
î30°C do +150°C i ciğnieniu do 3,0 MPa.
Wysokie parametry pracy uzyskane sĆ
dziċki odpowiedniej budowie kurka.
Grzejniki stalowe pâytowe Perfekt
Przeznaczone sĆ do ogrzewania pomieszczeĕ mieszkalnych, uīytecznoğci publicznej
i usâugowych, w których nie wystċpuje oddziaâywanie ğrodków korozyjnych. Grzejniki
wykonane sĆ z automatycznie zgrzewanych, wytâoczonych (profilowanych) arkuszy blachy stalowej, walcowanej na zimno.
Wszystkie grzejniki sĆ fabrycznie poddawa-
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