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fusiotherm® Stabi Glass 
Asortyment produktów obejmuje rury homo-
geniczne oraz rury zespolone. Wśród rur ze-
spolonych oprócz rur stabilizowanych perfo-
rowaną wkładką aluminiową, firma oferuje 
rury fusiotherm® Stabi Glass – stabilizowane 
włóknem szklanym. Warstwa konglomera-
tu włókna szklanego i polipropylenu stano-
wi 40% grubości ścianki, a wysoka zawartość 
uporządkowanych włókien szklanych spra-
wia, że rury tego typu charakteryzują się ma-
łym współczynnikiem wydłużalności linio-
wej α = 0,035 mm/mK. To predysponuje je do 
zastosowania w instalacjach ciepłej wody i 

centralnego ogrzewania. Rury te umożliwia-
ją, bowiem wykonanie instalacji w sposób 
ograniczający w dużej mierze zastosowanie 
kompensacji, jak również redukują liczbę ko-
niecznych podpór przesuwnych. Przekłada 
się to bezpośrednio na koszt instalacji i skró-
cony czas jej wykonania.
Połączenia rur z kształtkami dokonuje się, wy-
korzystując technikę zgrzewania. W przypad-
ku rur o średnicach do 125 mm konieczne jest 
użycie zgrzewarek z wymiennymi nakładka-
mi grzewczymi przystosowanymi do połącze-
nia odpowiednich średnic. Do łączenia rur o 
średnicy 160-630 mm należy używać zgrze-
warek doczołowych. 

climatherm Stabi Glass OT
Nowością na rynku instalacyjnym są rury cli-
matherm Stabi Glass OT przeznaczone do 
budowy instalacji centralnego ogrzewania. 
Rury te łączą w sobie wszystkie sprawdzone 
zalety rur polipropylenowych ze szczelnością 

  Podstawowym surowcem do produkcji rur 
i kształtek systemu fusiotherm® jest polipropy-
len random kopolimer. Wieloletnia praktyka 
firmy aquatherm GmbH w dziedzinie produk-
cji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucz-
nych przeznaczonych do budowy instalacji 
wodociągowych i grzewczych określiła cel 
firmy, który doprowadził do najwyższej nieza-
leżności dotyczącej wyboru dostawcy pod-
stawowego surowca. W firmie stworzono 
zespół specjalistów z dziedziny inżynierii ma-
teriałowej mających opracować własny in-
nowacyjny surowiec na bazie polipropylenu. 
Założeniem było, by stworzony surowiec był 
zgodny z międzynarodowymi standardami, a 
dodatkowo podnosił właściwości podstawo-
wego surowca. W wyniku podjętych prac fir-
ma opracowała surowiec o nazwie fusiolen®,

który jest podstawą produkcji elementów sys-
temu.
Doskonałe właściwości materiału sprawiły, iż 
zyskał on uznanie wśród odbiorców. Oprócz 
sprawdzonych właściwości polipropylenu-
-random-kopolimer do produkcji rur ciśnie-
niowych zgodnie z normą DIN 8077/8078, 
fusiolen® oferuje dodatkowe korzyści, pod-
kreślając innowacyjny i przyszłościowy cha-
rakter materiału. Ze względu na poprawę 
stabilizacji przez fusiolen®, PP-R (80) osiąga 
punkt termicznej degradacji znacznie póź-
niej (po 42 minutach) niż przewidziany w nor-
mach Standard PP-R (80) (21,88 min.) (rys.). 

AquaTHeRm-POlSKa
Nowości w systemach aquatherm–Polska do 
c.o.: grzejnikowego i podłogowego

  Tomasz Palimąka

Oferta firmy aquatherm–Polska 
zawiera rury polipropylenowe w 
zakresie średnic od 16 do 630 mm. 
Tak szeroki zakres średnic umożliwia 
realizację instalacji w każdym 
obszarze infrastruktury technicznej 
budynków zarówno mieszkalnych, 
jak i przemysłowych.

Rury climatherm w instalacji przemysłowej
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na przenikanie tlenu. Jest to pierwsza tego 
typu rura obecna na rynku polskim. Asorty-
ment obejmuje średnice w zakresie od 20 do 
355 mm. Łączenie rur w zakresie średnic do 
125 mm wymaga usunięcia wierzchniej war-
stwy zawierającej barierę antydyfuzyjną.

aquatherm ISO
Firma aquatherm–Polska wprowadziła do 
oferty również rury preizolowane przeznaczo-
ne do przesyłu na znaczne odległości wody 
ciepłej użytkowej oraz niskoparametrowego 
centralnego ogrzewania. Wraz z odpowied-
nimi preizolowanymi kształtkami tworzą one 
system aquatherm ISO. Wśród kształtek znaj-
dują się preizolowane kolana 45°, kolana 90° 
(wersja krótka i długa), odgałęzienia, reduk-
cje, mijanki. Nie zabrakło również zestawów 
do wykonania preizolatu w postaci ISO mufy, 
ISO redukcji. Rura bazowa wykonana jest z 
rur polipropylenowych systemu fusiotherm® 
lub climatherm. Pełna odporność rur na ko-
rozję zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną 
pozwala na niestosowanie tzw. przewodów i 
instalacji kontrolnych. Dla wody pitnej oferu-
jemy wielowarstwową rurę fusiotherm® Stabi 

Glass ISO (SDR 7,4). Dla instalacji grzewczych 
proponujemy rurę climatherm Stabi Glass 
(SDR11) zpewniającą większe przepływy. Rury 
są dostępne w średnicach 32-315 mm i dłu-
gościach 6 i 12 m. Średnice zewnętrzne  rur 
Pe-HD wynoszą odpowiednio od 90 do 450 
mm. Rury aquatherm ISO mają izolację z wy-
sokiej gęstości pianki poliuretanowej z ze-
wnętrzną osłoną w kolorze czarnym wyko-
nanym z Pe-HD. W tym wykonaniu rury są 
odporne na promieniowanie uV, zmienne 
warunki pogodowe, wodę opadową i tę za-
wartą w glebie, są idealnym rozwiązaniem 
do zastosowań w instalacjach zewnętrznych, 
czego przykładem jest 60 km instalacji geo-
termalnej wykonanej w afyon (Turcja).

aquatherm ® – ogrzewanie podłogowe
Najistotniejszym elementem instalacji ogrze-
wania podłogowego, jako elementu niewy-
miennego są z pewnością rury. W tym zakre-
sie firma aquatherm oferuje dwa rodzaje rur 
szczelnych dyfuzyjnie, rury Pe-RT i rury z po-
libutylenu charakteryzujące się małym pro-
mieniem gięcia i znakomitymi właściwościa-
mi wytrzymałościowymi w przewidzianym 
zakresie zastosowania. 

Wszystkie oferowane przez nas produkty nie-
mieckiej firmy aquatherm GmbH objęte są 
10-letnią gwarancją z ubezpieczeniem do 
kwoty 15 mln euro.   

aquatherm-Polska
ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa
tel. 22 321 00 00, faks 22 321 00 20
biuro@aquatherm.com.pl, 
www.aquatherm.com.pl

Rury PE-RT w ogrzewaniu podłogowym
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