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Jedna złączka – trzy typy rur TECEflex

Jednym z najbardziej popularnych systemów, dedy-
kowanych instalacjom sanitarnym, grzewczym i sprę-
żonego powietrza, jest TECEflex. Tworzą go 3 typy rur: 
• wielowarstwowa do instalacji wody pitnej, grzew-
czych i pneumatycznych, 
• sanitarna wykonana z PE-Xc oraz 
• grzewcza z PE-Xc pokrytego warstwą antydyfuzyj-
ną typu EVOH. 
Ofertę uzupełniają złączki mosiężne, z brązu i z two-
rzywa PPSU oraz tuleje zaciskowe. Jedna złączka de-
dykowana jest trzem typom rur, zatem nie ma moż-
liwości pomyłki elementów podczas instalacji. 

Taka technologia łączenia nie wymaga stosowania  
o-ringów czy taśm i gwarantuje bezpieczeństwo oraz 
szczelność połączeń. Wykazuje się także dużą tole-
rancją na błędy montażowe. Niezakończone połą-
czenia są widoczne gołym okiem, tym samym łatwo 
rozpoznać miejsce ewentualnego przecieku podczas 
próby szczelności.
Skład chemiczny rur TECEflex odpowiada wymo-
gom instalacji sanitarnych do wody pitnej, gwaran-
tuje wytrzymałość oraz minimum 50-letnią żywot-
ność. W celu polepszenia właściwości mechanicznych 
i odporności na temperaturę, rury TECEflex podda-
ne zostały procesowi sieciowania w wiązce wolnych 
elektronów. Dzięki czemu uzyskano efekt „pamięci 
kształtu”. W rezultacie materiał rozszerzonej rury wra-
ca do stanu sprzed rozpęczania, kurcząc się powo-
duje mocniejsze uszczelnienie, a tym samym zwięk-
sza bezpieczeństwo wykonanego połączenia. 

Niezawodne połączenia  
w systemach rurowych TECE

TECEflex i TECElogo

Połączeń rurowych w ramach syste-
mu TECEflex dokonuje się w oparciu 
o aksjalną technikę zaciskania – rura 
jest rozpęczana i wsuwana na złączkę, 
a następnie nasuwana jest tuleja. 

Rozwiązania wykorzystywane w instalacjach sanitarnych i grzewczych powinny charakteryzować się 
niezawodnością. Od nich zależy bowiem wiele – szczelność i bezawaryjność, odporność na błędy montażowe, 
w końcu – sprawna i łatwa instalacja. Prezentujemy dwa niezawodne systemy rurowe TECE – reprezentantów 
różnych technik łączenia, które od lat podnoszą standardy w projektowaniu instalacji rurowych. 

TECEflex

http://www.instalreporter.pl
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Pierścień gwarantuje bezpieczne zamocowanie na kor-
pusie. Zbudowany jest wyłącznie z tworzywa sztucz-
nego, dzięki czemu nie powoduje uszkodzeń rury. Tu-
leje wyposażono w zamknięte okienka kontrolne, co 
zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń do złącza. 
System TECElogo to szereg korzyści dla instalatorów – 
oszczędność czasu i kosztów wykonania instalacji oraz 
ograniczenie niezbędnych narzędzi do minimum. Jedy-
ne czynności, jakie należy wykonać podczas montażu, 
to: przycinanie, kalibracja i włożenie przyciętej i skali-
browanej rury w złączkę. Dzięki temu, podczas układa-
nia systemu TECElogo, nie ma obawy o ryzyko popeł-
nienia błędu wykonania niedokończonego połączenia.  
W przypadku usterki lub nieprawidłowej instalacji po-
łączenie może zostać ponownie zdemontowane za po-
mocą klucza TECElogo. Rozwiązanie to stanowi istotne 
zabezpieczenie dla wykonawcy w sytuacji popełnienia 
ewentualnego błędu montażowego lub zmiany koncepcji. 
Spośród zalet systemu warto wyróżnić także odpor-
ność na ciśnienie, wysoką temperaturę i korozję oraz 
możliwość montażu podtynkowego. Połączenie TECE-
logo zostało wielokrotnie przetestowane w różnych sy-
tuacjach budowlanych i laboratoryjnych. Wysoką wy-
dajność i bezpieczeństwo systemu potwierdza 10-letnia 
gwarancja producenta. TECElogo jest dostosowany do 
instalacji grzewczych oraz sanitarnych i dostępny jako 
kompletny system w rozmiarach od 16 do 63 mm.

System TECEflex cechuje się minimalnymi stratami ci-
śnienia na złączkach, bardzo wysoką wytrzymałością 
ciśnieniową oraz temperaturową, a także prostotą in-
stalacji. Na uwagę zasługuje także możliwość montażu  

podtynkowego i podposadzkowego, elastyczność rury 
PE-Xc oraz wytrzymałość na zginanie w przypadku 
rury wielowarstwowej. Jakość systemu TECEflex po-
twierdza 10-letnia gwarancja producenta.
Dostępne średnice rur:
- wielowarstwowa TECEflex: 14-63 mm,
- grzewcza i sanitarna TECEflex: 16-25 mm.

Bez zaciskania, czyli TECElogo

Drugim systemem umożliwiającym wykonywanie 
sprawdzonych i bezpiecznych połączeń, także w trud-
no dostępnych miejscach, jest TECElogo. 

Połączenia w systemie TECElogo wy-
konywane są w technice wtykowej 
„push-fit”, dzięki której tworzenie po-
łączeń rurowych nie wymaga stoso-
wania drogich narzędzi. W skład sys-
temu wchodzą rury wielowarstwowe 
oraz złączki składające się tylko z kil-
ku komponentów: korpusu, wkręca-
nej tulei, pierścienia zaciskowego  
i o-ringów odpowiedzialnych za trwa-
łe uszczelnienie połączenia. 

TECEflex

TECElogo

2019 jest rokiem obchodów 
100-lecia powstania Polskie-
go Zrzeszenia Inżynierów  
i Techników Sanitarnych.
Za formalny początek Zrze-
szenia uznaje się I Ogólnokra-
jowy Zjazd Gazowników Pol-
skich, który odbył się w dniach 
23-25 kwietnia 1919 r. Na po-
czątku PZITS ograniczał się do 
jednej branży i nazywał się Zrze-
szenie Gazowników Polskich.  
W kolejnych latach do gazow-
ników dołączyli wodociągow-
cy (1922 r.), następnie technicy sanitarni (1936 r.) oraz 
ciepłownicy i ogrzewnicy (1952 r.). Od 1957 r. PZITS 
obejmuje swoim zakresem wszystkie branże skupione  
w szeroko rozumianej inżynierii sanitarnej i środowiska.
Cały rok 2019 w Zrzeszeniu upłynie pod znakiem 
Jubileuszu, którego punktem kulminacyjnym bę-
dzie Gala Jubileuszowa (10 maja 2019) w Warszawie. 
Pierwsze wydarzenie będzie powrotem do przeszłości  
i uhonorowaniem założycieli Zrzeszenia – w dniach 
14-15 marca odbędzie się 39. Zjazd Gazowników  
(www.zjazdgazownikow.pl) organizowany przez 
wszystkie krajowe organizacje branżowe: PZITS, 
SITPNiG i IGG. 
28 kwietnia odbędzie się już 7. międzynarodowa kon-
ferencja naukowo-techniczna z cyklu GIS, modelo-
wanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodo-
ciągowymi i kanalizacyjnymi.
3-4 października natomiast projektanci i rzeczo-
znawcy będą mieli możliwość uczestniczyć w Warsz-
tatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji  
i sieci sanitarnych (www.warsztaty.pzits.pl).
Więcej o PZITS wtedy i dzisiaj można dowiedzieć się 
ze strony internetowej dedykowanej Jubileuszowi 
www.100lat.pzits.pl

100 lat pziTs
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