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z tradycyjnymi złączkami zaprasowywanymi pro-
mieniowo do rur wielowarstwowych. Dzięki temu 
straty ciśnienia są mniejsze, a duża średnica we-
wnętrzna rur umożliwia zbudowanie popraw-
nej, ale mniejszej instalacji. Oznacza to redukcję 
kosztów, poprawia warunki higieniczne i zwięk-
sza wydajność.
FRÄNKISCHE używa wysokiej jakości materia-
łów do łączenia rur tworzywowych. Złączki pla-
stikowe wykonane są z PPSU (polifenylosulfon) 
o doskonałych parametrach, a mosiężne –  
z bezołowiowego mosiądzu Cw724R odpornego 
na odcynkowanie. Oba materiały są zgodne ze 
wszystkimi wymogami rozporządzenia REACH  
i dyrektywy UE dotyczącej wody pitnej. Budowa 
nowych złączek gwarantuje ochronę o-ringom 
znajdującym się wewnątrz złączki.
Korzystając z nowych złączek, instalator nie musi 

kalibrować rur. Po docięciu rury za pomocą nożyc 
lub obcinaka i usunięciu zadziorów narzędziem 
do gratowania, wsuwa się korpus złączki na koń-
cówkę rury. Duże otwory kontrolne zapewniają 
możliwość sprawdzenia pozycji rury w złączce. 
Montaż bez konieczności kalibrowania eliminu-
je z pracy jedną czynność, co pozwala instalato-
rowi przyspieszyć cały proces. 
Laserowy grawerunek na tulei złączki alpex-
-duo XS pozwala na pierwszy rzut oka rozpo-
znać, że można ją zaprasowywać dwoma pro-
filami: F lub TH.

Złączki alpex-duo XS 
Najbardziej popularny jest system zaprasowywa-
ny alpex-duo XS. Złączki alpex-duo XS to nowa 
generacja złączek wdrożona do produkcji i sprze-
daży w 2021 roku. Nowe złączki FRÄNKISCHE  
alpex-duo XS o średnicach od 16 do 32 mm po-
zwalają specjalistom na szybkie i pewne wykona-
nie instalacji wody pitnej i ogrzewania w każdej 
sytuacji montażowej. XS (eXtra Safety) – oznacza 
dodatkową niezawodność złączek. alpex-duo 
XS gwarantuje jeszcze większą pewność dzięki 
inteligentnemu rozwiązaniu, jakim jest funkcja 
kontrolowanego przecieku (LBP). Podczas pró-
by ciśnieniowej wymaganej po montażu, przy 
ciśnieniu od 1 do 6,5 bara, można natychmiast 
określić, gdzie złączka nie została zaprasowana. 
alpex-duo XS oferuje nawet o 30% większą po-
wierzchnię przekroju poprzecznego w porównaniu  

FRÄNKISCHE oferuje 7 rodzajów rur do instalacji wewnętrznych  
i 3 sposoby wykonywania połączeń: zaprasowywane, skręcane  
i zatrzaskowe. Najważniejsze jest to, że każda dowolna złączka może  
być użyta do każdego rodzaju rury, jeżeli tylko zgadzają się wymiary  
tzn. średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury. 

SyStemy rurowe  
FrÄNKISCHe 
Różnorodność technologii i zastosowań

Złączki alpex-duo XS można stosować do 
wszystkich rodzajów rur FRÄNKISCHE, 
zarówno uniwersalnych przeznaczonych 
do wszystkich instalacji (wody i ogrze-
wania), jak i wyłącznie do ogrzewania.

Nowe złączki FRÄNKISCHE alpex-duo XS są zoptymalizowane pod względem przepływu

alpex-duo XS
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w wielu instalacjach rury alpex duo-XS można 
zastąpić rurami wielowarstwowymi zbudowa-
nymi z polietylenu o podwyższonej odporno-
ści termicznej PE-RT. Tę możliwość w ofercie 
FRANKISCHE zapewniają rury turatec multi  
PE-RT/Al/PE-RT dostarczane w zakresie średnic 
16, 20, 26, 32 mm zarówno w zwojach 50-500 m, 
jak i w sztangach 5 m. Rury turatec multi są zło-
żone z dwóch warstw polietylenu i z umieszczo-
nej pomiędzy nimi warstwy aluminium spawanej 
doczołowo. wszystkie trzy warstwy są trwale ze 
sobą połączone, dzięki dwóm specjalnym war-
stwom łączącym. Maks. stałe parametry pracy: 
10 bar, 70°C; dla ogrzewania Tmax 95°C.

ff-therm ML5 profi
Pięć warstw tworzących rurę ff-therm ML5 profi 
wytwarzanych jest jednocześnie dzięki wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii produkcji. Taka 
metoda pozwala na umiejscowienie bariery tle-
nowej z EVOH pomiędzy dwoma warstwami po-

lietylenu (PE-Xb) wysokiej gęstości i połączenie 
tych trzech warstw dwoma warstwami specja-
listycznego kleju. Rury te dostępne są w średni-
cach 16 i 20 mm. Maks. stałe parametry pracy: 
10 bar, 95°C.

ff-therm multi Difustop PE-RT
Rury PE-RT są produkowane z polietylenu śred-
niej gęstości, który wykazuje podwyższoną od-
porność na wysoką temperaturę. Jest to rura ide-
alnie nadająca się do ogrzewania podłogowego. 
Dzięki niepowtarzalnej strukturze molekularnej 
zachowuje na długie lata wysoką wytrzymałość 
i odporność na procesy powodujące zmęczenie 
materiału. Jej wyjątkowa elastyczność umożliwia 
szybki i prosty montaż. warstwa antydyfuzyj-
na EVOH znajduje się na zewnątrz (w przypadku 
wersji 3-warstwowej) lub pomiędzy warstwami 
polietylenu (w wykonaniu 5-warstwowym ML5). 
Średnice: 16x2, 17x2, 20x2 mm. Maks. stałe para-
metry pracy: 6 bar, 70°C.

alpex-duo XS 
System rur wielowarstwowych alpex-duo XS 
(PE-Xb/Al/PE-RT) z warstwą aluminium i złączek  
o średnicach 16-32 mm można zaprasowywać  
2 różnymi konturami szczęk: F i TH. Są to rury  
z polietylenu usieciowanego z warstwą alumi-
nium spawaną doczołowo. Dwie warstwy tworzy-
wa sztucznego i warstwa aluminium są trwale ze 
sobą zespolone, dzięki zastosowaniu specjalnej 
substancji klejącej. wysoką jakość rury potwier-
dzają liczne certyfikaty wydane w różnych krajach. 
Rury alpex-duo XS dostępne są w zwojach 100-
500 m oraz w odcinkach prostych o długości 5 m.

alpex L
Rozszerzenie systemu alpex-duo XS o średnice 
40, 50, 63 i 75 mm stanowi system alpex L, któ-
rego złączki zaprasowuje się wyłącznie cęgami  
o profilu F. Rury te dostępne są w sztangach. Znaj-
dują zastosowanie w instalacjach c.o. oraz cie-
płej i zimnej wody użytkowej w dużych obiektach  

przemysłowych i mieszkalnych. Lekkie i bardzo 
stabilne rury nadają się świetnie do budowy pio-
nów w budynkach wielokondygnacyjnych, a tak-
że długich rurociągów biegnących wzdłuż hal lub 
piwnic. Rury FRÄNKISCHE nie wymagają tak gę-
stego mocowania, jak rury innych producentów, 
gdzie warstwa aluminium łączona jest na zakład. 
większa grubość warstwy aluminium pozwa-
la na cieńszą ściankę (w porównaniu z konku-
rencyjnymi rurami), dzięki czemu uzyskano rurę  
o większej średnicy wewnętrznej oraz większym 
przepływie.
Rura alpex spełnia wymogi higieny i jest odpor-
na na inkrustację. Cechy szczególnie ważne dla 
instalacji ogrzewania to: 100% bariera tlenowa, 
maks. ciśnienie pracy 10 barów przy długotrwa-
le występującej temperaturze pracy 95°C.

turatec multi 
turatec multi to wysokiej jakości rury wielowar-
stwowe kompatybilne ze złączkami alpex-duo XS.  

ff-therm ML5 profi

Złączki wykonane z tworzywa sztucznego PPSU (polifenylosulfon) lub z bezołowiowego mosiądzu 
odpornego na odcynkowanie

Warstwa 
kleju

PE-Xb

PE-Xb

 
EVOH

Warstwa 
kleju
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ff-therm multi PE-Xa
Rury ff-therm multi PE-Xa produkowane są  
z polietylenu wysokiej gęstości. Sieciowa-
nie następuje w procesie PAM podczas kąpieli  
w gorącym roztworze specjalnej soli. wykazują  
najwyższy stopień usieciowania wynoszący po-
nad 70%. Specjalne stabilizatory utrzymują sprę-
żystość i giętkość rury przez długie lata oraz dbają 
o jej wysoką wytrzymałość termiczną. Średnice: 
12x2, 14x2, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,3 mm. 
Maks. stałe parametry pracy: 6 bar, 95°C.

ff-therm ML5 Difustop
Jest to rura 5-warstwowa (PE-Xb/EVOH/PE-HD), 
gdzie warstwa antydyfuzyjna znajduje się mię-
dzy warstwami polietylenu. Umiejscowienie ba-
riery tlenowej EVOH w środku rury gwarantuje 
całkowitą ochronę przed czynnikami zewnętrz-
nym takimi, jak: ciepło, wilgoć i uszkodzenia me-
chaniczne. Idealnie sprawdza się w surowych wa-
runkach panujących na budowie. Produkowane 
są w średnicach 16, 17, 18 i 20 mm. Rury w pełni 
tworzywowe bez warstwy aluminium nadają się 
idealnie do instalacji c.o. Maks. stałe parametry 
pracy: 6 bar, 95°C. 

profitherm AL
profitherm AL to najbardziej elastyczna rura wie-
lowarstwowa o średnicy 16 mm. Jest przeznaczo-
na specjalnie do ogrzewania płaszczyznowego. 
Stworzona została z myślą o jak najlżejszej pracy 
instalatora, jest wyposażona w szczególnie cien-
ką warstwę aluminium. Przy zachowaniu promie-
nia 5xdA rurę można łatwo giąć w ręku bez obawy  
o deformację przekroju. wewnętrzną i zewnętrz-
ną warstwę rury stanowi PE-RT. Pomiędzy nim 
znajduje się aluminium spawane doczołowo. 
wszystkie warstwy są trwale połączone ze sobą 
specjalną substancją klejącą. Rurę można łą-
czyć z innymi elementami instalacji zarówno 

złączkami skręcanymi, jak i zaprasowywanymi 
zbudowanymi z mosiądzu lub PPSU. Maks. sta-
łe parametry pracy: 6 bar, 70°C.

Rury w izolacji z pianki i/lub w rurze ochronnej
FRÄNKISCHE produkuje także faliste rury ochron-
ne w kolorze czerwonym, niebieskim, czarnym  
i innych. Posiada linie produkcyjne umożliwiające 
umieszczenie dowolnego rodzaju rury w osłonie 
z rury falistej (średnice 16 i 20 mm) lub wyposa-
żenie rury w izolację z pianki PE o dowolnej gru-
bości (średnice 16-32 mm). Standardowe grubo-
ści izolacji to 6, 9 i 13 mm. 

Jakość i certyfikaty 
FRÄNKISCHE to jeden z największych produ-
centów rur z tworzyw sztucznych w Europie. Fa-
bryka znajduje się w miejscowości Königsberg 
w Niemczech. Nazwa firmy pochodzi od znanej 
z produkcji wina i piwa Frankonii – historycznej 
krainy, która dzisiaj stanowi część Bawarii. wy-
soką jakość systemów potwierdzają dopuszcze-
nia niezależnego instytutu DVGw, DIN Certco 
oraz wiele innych certyfikatów z różnych krajów.  
FRÄNKISCHE udziela 10-letniej gwarancji na 
wszystkie elementy instalacji.

Building Technology Division Fränkische Rohrwerke
97486 Königsberg/Niemcy

danuta.szutkowska@fraenkische.de  
tel.+48 603 50 32 01

slawomir.parchanski@fraenkische.de
tel.+48 789 40 82 16

joanna.brzeska@fraenkische.de  
tel.+48 503 33 20 33

Magazyn ul. Sokołowska 26, 05-806 Komorów
www.fraenkische.com
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Sprzedawaj i montuj fotowoltaikę 
– najwiękSze Szkolenie pV  
w Polsce
w dniach 5-7 listopada br. w warszawie odbędzie się  
konferencja pt: „Sprzedawaj i montuj fotowolta-
ikę – największe szkolenie PV w Polsce”. Głów-
nym celem konferencji szkoleniowej jest eduka-
cja przyszłych i aktualnych specjalistów w branży 
fotowoltaicznej oraz podniesienie jakości obsłu-
gi klientów w tym sektorze. 
Organizator na konferencji przewiduje ponad 
500 uczestników, wśród których będą właści-
ciele firm, dyrektorzy sprzedaży, managero-
wie, monterzy, kierownicy, specjaliści ds. mar-
ketingu.
w każdym z trzech dni szkoleniowych wystąpienia 
będą mieli eksperci w swoich dziedzinach tacy, 
jak: Bogdan Szymański, Paweł Tkaczyk, Grze-
gorz Kropiewnicki, Ryszard Tytko i wielu innych. 
Dodatkowo przewidziano miejsce na prezenta-
cję dla Partnerów wydarzenia, takich jak produ-
cenci komponentów fotowoltaicznych, instytu-
cje, hurtownie itp. Konferencja przewiduje także 
formę targową.
Więcej 

Kurs oraz warsztaty 
przygotowujące do egzaminów  
na uPrawnienia budowlane
PZITS Oddział Katowice zaprasza zainteresowa-
nych na:
•	Szkolenie	przygotowawcze	do	 egzaminu	na	
uprawnienia budowlane w specjalnościach:
- instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urzą-
dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wo-
dociągowych i kanalizacyjnych,
- i innych w tym: konstrukcyjno-budowlanej, dro-
gowej, mostowej, sieci i instalacje elektryczne  
i elektroenergetyczne.
oraz na:
•	Warsztaty	branżowe	przygotowujące	do	egza-
minu na uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w wymiarze czasowym 48 godzin 
lekcyjnych: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.
Uczestnicy w ramach kursu otrzymują pełny ze-
staw materiałów szkoleniowych potrzebnych do 
egzaminu. Po warsztatach zdający uzyskują znacz-
nie wyższy stopień zdawalności.
warunki udziału oraz terminy kursu znajdują się 
tutaj.

PATRON MEDIALNY
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