STN EN ISO 9001 : 2001

F:

FORMOVACÍ OBLÚK r=65mm / r=130mm

Využíva sa pri ohýbaní plastových rúr s priemerom 20mm a 32mm pre polomer ohybu r=65mm resp.
r=130mm. Bezpečne ohne rúry s malým polomerom
ohybu bez rizika deformácie - prelomenia. Je vyrobe-

G:

ný z technického kompozitného termoplastu s vysokou húževnatosťou.  Celá zostava obsahuje okrem základného formovacieho výlisku aj dva plastové fixačné
krúžky. Zostavy sú balené po 10, resp. 2 ks.

prechodka ppsu s kovovým fixačným krúžkom / vonkajší závit ¾“ – 18 mm

Základ prechodky tvorí armatúra zo špeciálneho vysokokvalitného kompozitného termoplastu z
PPSU - polyfenylsulphonu. Prechodka využíva fixačný
kovový krúžok s priemerom 20mm na mechanické pripojenie vykurovacej rúrky na armatúru, pričom doko-

nalú tesnosť spoja medzi prechodkou a vykurovacou
rúrou dotvorí gumený tesniaci „O“ – krúžok v drážke
na hrdle prechodky. Fixačný kovový krúžok sa navlečie
pomocou lisovacích klieští.

I:

oceľovo-plechové skrinky pre zostavy rozdeľovačov a zberačov

Skrinky sa používajú na umiestnenie kompletnej vykurovacej zostavy (rozdeľovač, zberač).
Sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu
o hrúbke 0,8mm. Sú povrchovo upravené bielou
práškovou farbou. Najčastejšie sa osadzujú vertikálne na stenu alebo zapustením do nej.
Skrinky sa vyrábajú v troch rozmeroch:
Malá :
Stredná:
Veľká: 		

130mm x 650mm x 600mm
130mm x 650mm x 800mm
130mm x 650mm x 1000mm

Sortiment PRODUKTOV
pre podlahové kúrenie
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Slovensko

telefón:
031 / 780 6676
031 / 780 2514
thermopol@thermopol.sk
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Používa sa pri prepojení rozdeľovača / zberača a
vykurovacej rúry s priemerom 18-20mm, technológiou
polyfúzného zvárania. Pri jej
aplikácii je nevyhnutné mať k
dispozícii polyfúznu zváračku
na termoplastové rúrky.

made in Slovakia

designed by www.werkemotion.com

H: prechodka d/g
vonkajší závit ¾“ – 18 mm

A:

Základný rozdelovač a zberač / 2 - 9 okruhový

B:

rozdelovač a zberač s IHLOVÝM VENTILOM / 2 - 9 okruhový

C:

Vykurovacia rúra OXIFLEX pre podlahové vykurovanie / 160m, 180m, 200m

Rúra Oxiflex je 6 - vrstvová rúra s dokonalou
kyslíkovou bariérou na báze hliníkovej fólie z produkcie Thermopol s.r.o. . Základný materiál rúrky je polyfúzne zvárateľná, hydraulicky absolútne hladká a má
nízky modul pružnosti, čím sa značne znižuje pracnosť

D:

     
Rozdeľovač a zberač je zostava dielcov vyrobená z kombinácie kovových prvkov a vysoko stabilizovaného kompozitného termoplastu obsahom skla do
30%. Jednotlivé segmenty telesa rozdeľovača a zberača
sú spájané polyfúziou, čím je zaistená dokonalá tesnosť
celej armatúry.
Zostava je určená pre rozvod vykurovacej vody
predovšetkým v rozvodoch teplovodného podlahového vykurovania (TPV), resp. v konvekčných radiátoro-

vých systémoch s teplotou média do 80 C° a tlaku 0,6
MPa. Rozdeľovač je vybavený pružinovými prietokomermi s potlačenými hodnotami pre ideálnu kontrolu
prietokov. Zberač je vybavený plastovými regulačnými
ventilmi, ktoré umožňujú precízne nastavenie celej armatúry. Hrdlo rozdeľovača a zberača sa vyhotovuje v  
rozmeroch 1“ a 5/4“, rozostupy medzi osami hrdiel sú
60mm. Vývody segmentov sú vybavené prevlečnými
mosadznými maticami s vnútorným závitom ¾“ .

Táto zostava na strane zberača je vybavená regulačnými ihlovými ventilmi, ktorá je špecifická svojimi prítlačnými sedlovými ventilmi.
Jednotlivé okruhy armatúry je možné vybaviť
termopohonmi s následnou elektronickou reguláciou

pri montáži. Popri príjemnej mechanickej flexibilite vysoká húževnatosť rúrok zaručuje ich výnimočnú odolnosť. Dodávajú sa v kotúčoch 160m / 180m / 200m s
priemerom 20mm.

plastová príchytka THERMOPOL

podľa požiadavky na komfort.  Pre manuálne ovládanie
armatúru je možné dovybaviť aj s otočnými ovládačmi,
tzv. regulačnými klobúkmi.
- ostatné parametre sú identické s bodom A:
Slúži na prichytenie plastovej vykurovacej rúry
pri pokládke rúrkového vykurovacieho poľa. Vyhotovuje
sa v rozmeroch 16mm a 20mm pre rúry s vonkajším priemerom od 15 – 25mm. Obe prevedenia obsahujú zarážku pre pomocnú vodiacu oceľovú KARI sieť s optimálnym
priemerom prútu 4mm. Plastová príchytka Thermopol

E:

Plastová príchytka STING

Slúži na plošné prichytenie
plastových rúrok na polystyrénovú,
izolačnú dosku zapichnutím. Tvarovanie príchytky je definované spätnými
ostňami, ktoré zabraňujú uvoľneniu
rúry.
Balenie je vo vreciach po 2000
kusov. Používa sa na prichytenie rúr s
priemerom od 16- 25mm.

nadvihne rúru do strednej neutrálnej osi vykurovaného
betónu, čo umožní dokonalé obklopenie rúry betónovou
zmesou a následný dokonalý prechod tepla do vykurovacej dosky. Príchytka môže byť uložená priečne i pozdĺžne na KARI sieť podľa potrieb montážnika. Balenie je
v plastových vreciach po 500 a 1000 kusov.

