


CARACTERISTICI DIMENSIONALE

Cod 204.37.01 204.37.02 204.37.03 204.37.04

Diametru exterior (mm) 16 20 26 32

Grosime (mm) 2 2 3 3

Grosime folie aluminiu (mm) 0,2 0,25 0,4 0,5

Diametru interior (mm) 12 16 20 26

Volum de apă conținut (l/m) 0,12 0,20 0,32 0,53

Greutate pe metru (kg) 0,110 0,142 0,267 0,404

Raza de curbare manuală (mm) 80 100 130 160

Raza de curbare cu dispozitiv de 
îndoit țevi (mm) 40 50 65 80

DATE TEHNICE

Temperatura de exercițiu (ºC) 95

Temperatura de vârf (ºC) 100

Presiune max. de exercițiu (bar) 10

Conductivitate termică λ (W/mK) 0,43

Rugozitate interioară (mm) 0,007

Coeficient de dilatare liniară α(mm/mK) 0,26

Difuzie oxigen (mg/l) 0

AMBALAJ

Cod 204.37.01 204.37.02 204.37.03 204.37.04

Diametru exterior (mm) 16 20 26 32

Lungime colac (m) 50 50 25 25



REGLEMENTĂRI

MULTISTRAT: Caracteristicile mecanice, chimice şi dimensionale ale ţevilor multistrat sunt 
conforme cu standardul UNI EN ISO 21003.

ÎNVELIŞ: Caracteristicile mecanice şi dimensionale ale învelişului utilizat pe ţevile multistrat pre-
izolate sunt:
• Membrană din polietilenă expandată CLASA 1 joasă densitate cu celule închise (30 kg/mc)
• Peliculă externă anti-zgâriere din polietilenă CLASA 1
• Coeficient de conductivitate termică λ  = 0,0397 la 40º
• Rezistenţă termică a izolaţiei din PE expandată cuprinsă între -45ºC şi +95ºC
• Inodoră şi netoxică
• Realizată fără folosire de CFC
• Ecologică (integral reciclabilă)

Caracteristicile sistemelor de ţevi sunt specificate pentru o perioadă de 50 de ani de funcţionare 
continuă:

Domeniu de aplicare T oper 
(ºC)

Durată 
la T oper 

(ani)

T max 
(ºC)

Durată 
la T max 

(ani)

T mal 
(ºC)

Durată 
la T mal 

(h)
Apă caldă menajeră 
(60ºC) 60 49 80 1 95 100

Apă caldă menajeră 
(70ºC) 70 49 80 1 95 100

Încălzire prin pardoseală 
şi radiatoare cu tempera-
tură scăzută

20
40
60

plus
plus

2,5
20
25

70 2,5 100 100

Încălzire cu radiatoare cu 
temperatură ridicată

20
60
80

plus
plus

14
25
10

90 1 100 100

Temperatura de exerciţiu (T oper): temperatura de funcţionare prevăzută pentru domeniul de 
aplicare, exprimată în ºC.

Temperatura maximă de exerciţiu (T max): valoarea cea mai mare a temperaturii de funcţionare, 
permisă numai o scurtă perioadă de timp.

Temperatură avarie (T mal): cea mai mare valoare a temperaturii care poate să apară atunci când 
sistemele de control sunt în avarie (perioada permisă pentru această valoare este de 100 h pe o 
perioadă de 50 de ani de funcţionare continuă).

Toate ţevile sunt adecvate pentru transportul apei pe o perioadă de 50 de ani la o temperatură de 
exerciţiu care corespunde domeniului de aplicare şi la o presiune de exerciţiu de 6 bar.


