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elementy systemu Wavin tigris mX 
– cechy materiałoWe

Mosiądz bezołowiowy, z którego wykonane są 
kształtki MX, to materiał odporny na korozję,  
o właściwościach antybakteryjnych, zapewniający 
najwyższą higienę w zastosowaniach związanych 
z wodą pitną. Tworzywo PVDF, z którego wykona-
ne są tuleje zaciskowe, charakteryzuje się: wyso-
ką udarnością, odpornością na działanie chemi-
kaliów i szerokim zakresem temperatury pracy. 
Doskonała wytrzymałość mechaniczna (przy dłu-
gotrwałych i cyklicznych obciążeniach) zapewnia 
niezawodność połączenia elementów systemu  

Tigris MX – potwierdził to test symulacji 50-letniego 
okresu eksploatacji przy parametrach wyższych 
od wymaganych w standardowej procedurze.
– Warto podkreślić, że materiał, z którego wykona-
na jest tuleja zaciskowa, czyli termoplastyczny po-
lifluorek winylidenu (PVDF), łączy dobre własności 
mechaniczne i termiczne z wysoką odpornością na 
obciążenia długotrwałe i cykliczne. Dzięki temu tu-
leja MX – w instalacjach zarówno ciepłej, jak i zim-
nej wody – nie traci właściwości. Natomiast korpu-
sy kształtek Tigris MX zostały wykonane z mosiądzu 
bezołowiowego – materiału odpornego na korozję, 
posiadającego właściwości antybakteryjne. Dzięki 
temu są one bezpieczne w kontakcie z wodą. Do-
dam, że – zgodnie z trendami – być może już nie-
długo materiał ten będzie wyłącznym rozwiązaniem 
w zakresie instalacji sanitarnych. Ponadto kształt-
ki Tigris MX są bardzo wytrzymałe: ich maksymal-
na stała temperatura robocza wynosi 85°C przy  
6 barach, maksymalne obciążenie krótkotrwałe 
to 100°C (przez maks. 100 godzin, w ciągu 50 lat),  
a najwyższe stałe ciśnienie robocze to 10 barów przy 
70°C – mówi Adam Kowalka, menedżer produktu 
w zakresie ciepłej i zimnej wody, z wavin Polska.

maksymalizacja przepłyWu 
– idea, która się opłaca

– System Wavin Tigris MX wyznacza nowe, lep-
sze parametry przepływu wody, optymalizuje 
sprawność instalacji ciepłej i zimnej wody oraz 
zwiększa efektywność ekonomiczną całej inwe-
stycji. To wynik doświadczenia Wavin, misji marki  

wavin Tigris MX – w dystrybucji dostępny od 
września 2022 r. – to nowa seria kształtek 
i tulei zaciskowych. w połączeniu z rurami 
wavin tworzą one niezawodny system, który 
maksymalizuje przepływ wody i zmniejsza 
straty ciśnienia w instalacji. Tigris MX uzupełnia 
tym samym ofertę wavin o system zaprasowywania osiowego, 
który – szczególnie w dużych inwestycjach budowlanych – 
pozwoli osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne.

SyStem tigriS mX 
Nowość w ofercie wavin

Wszystkie elementy systemu Wavin  
tigris mX – rura, kształtka i tuleja (fot. 1)  
– tworzą niezawodne i szczelne połą-
czenie bez stosowania pierścieni o-ring. 

główne zalety i cechy wyróżniające nowy 
system Wavin tigris mX wynikają m.in. ze 
zwiększonej o 30% wewnętrznej średni-
cy kształtki (w zakresie 16-32 mm). śred-
nica kształtek tigris mX poprawia zatem 
charakterystykę przepływu, zmniejsza-
jąc straty ciśnienia wody w instalacji.

1

2  Żebra kontrolne kształtki Tigris MX

http://www.instalreporter.pl
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tulei z serii Tigris MX jest prosta kontrola wzroko-
wa prawidłowego wykonania połączenia – insta-
lator może łatwo dostrzec brak zamocowanej tu-
lei zaciskowej dzięki dużemu kontrastowi między 
białą rurą a czarną tuleją lub na podstawie zaob-
serwowanego spadku ciśnienia wody w instalacji.

Wavin tigris mX – łatWość instalacji

System wavin Tigris MX oparty jest na technice 
zaprasowywania osiowego, która jest dobrze 
znana instalatorom. Proces łączenia elementów 
w systemie Tigris MX polega na: 
· nasunięciu tulei zaciskowej na rurę i rozszerze-
niu końcówki rury specjalną głowicą kielichującą;
· umieszczeniu kształtki w rurze;
· osiowym nasunięciu tulei zaciskowej (aż do koń-
ca kołnierza kształtki). 
Na czym zatem polega wyjątkowość serii wavin 
Tigris MX? Przede wszystkim na wytrzymałości  
i niezawodności każdego z jej elementów oraz 
doskonałych parametrach pracy całego syste-
mu. Kolejna zaleta Tigris MX wynika z faktu, że do 
montażu całego systemu instalator może użyć tyl-
ko jednego narzędzia – stworzonego przez wavin 
specjalnie po to, aby przyspieszyć procesy kieli-
chowania, łączenia i zaprasowywania. Urządzenie 
wavin ma głowicę obracającą się o 360°, latarkę  
i wskaźnik liczby naciśnięć. Ponadto głowice za-
ciskowe i przyrząd kielichujący można łatwo zde-
montować (stosując metodę Plug&Play) i zastoso-
wać w oddzielnych narzędziach do kielichowania 
i zaprasowywania. Dlatego praca z elementami 
serii Tigris MX jest prosta, wydajna i efektywna. 
wavin zapewnia kompatybilność wszystkich ele-
mentów systemu wavin Tigris MX, oznacza to: 
lepszą efektywność i komfort pracy, niezakłóco-
ne działanie instalacji, wymierne korzyści ekono-
miczne. Ponieważ każda decyzja ma znaczenie.
Zobacz, jak działa Wavin Tigris MX

i koncepcji „Ultimate flow” (maksymalnego przepły-
wu), w ramach której podejmujemy kolejne techno-
logiczne wyzwania, aby wspomóc m.in. inwestorów 
i instalatorów. Tigris MX zwiększa przepływ wody 
nawet o jedną trzecią, dlatego stanowi zoptymali-
zowane rozwiązanie dla obiektów, w których wyma-
gana i pożądana jest minimalizacja strat ciśnienia 
w instalacjach ciepłej i zimnej wody. Dzięki lepszej 
charakterystyce przepływu (wynikającej z większej 
średnicy wewnętrznej rur i kształtek), zastosowa-
nie kształtek Tigris MX może również wpłynąć na 
zmniejszenie wielkości rur, a tym samym obniże-
nie kosztów projektu – podkreśla Adam Kowalka. 
Lepsze parametry przepływowe kształtki ozna-
czają również bardziej efektywne wykorzysta-
nie pomp ciepła oraz pomp obiegowych i c.w.u.,  
a tym samym mniejsze zużycie energii. Zwiększa 
to efektywność energetyczną całego budynku,  
a w kontekście wielkości inwestycji oznacza, że im 
większy obiekt, tym większe korzyści wynikające 
z zastosowania systemu wavin Tigris MX. To waż-
ny aspekt, ponieważ inwestorzy dużych obiek-
tów budowlanych ponoszą największe koszty – 
inwestycji i jej utrzymania. w dużych budynkach 
odnotowuje się najwięcej strat, także w obrębie 
funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody.
– Ogrzewanie budynków i wytwarzanie ciepłej wody 
użytkowej stanowi około 50% całkowitej produk-
cji ciepła. To bardzo dużo, dlatego Wavin, którego 
misją jest budowanie zdrowego, zrównoważone-
go środowiska do życia (szczególnie w miastach), 
nieustannie współpracuje z liderami od planowa-
nia infrastruktury miejskiej: inżynierami, projek-
tantami i instalatorami, aby tworzyć komfortowe  
i energooszczędne rozwiązania dla budynków przy-
szłości. Mowa tu nie tylko o nowym budownictwie – 
równie ważna jest modernizacja starszych instala-
cji ciepłej i zimnej wody. A mniejsze zużycie energii 
to nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale tak-
że ekologiczne – podkreśla ekspert wavin Polska.

Wavin tigris mX – zalety dla instalatoróW

Ułatwi to pracę instalatorom, ponieważ niezależnie 
od tego, jaki system wybiorą, będą mogli użyć tej 
samej rury. wykorzystanie jednej rury wavin w róż-
nych systemach instalacyjnych sprawia również, że 
nie ma ryzyka popełnienia pomyłki. To także więk-
sza elastyczność pracy i lepsze możliwości zaplano-
wania kosztów materiałowych w przypadku nad-
wyżki rur (jeżeli kolejna instalacja będzie oparta na 
innym systemie, nie ma potrzeby zakupu innych rur).
Ponadto kształtki Tigris MX mają dwa żebra kon-
trolne (pierwsze i piąte) ułatwiające wykonanie 
precyzyjnego połączenia (fot. 2). Pierwsze (żebro 
zabezpieczające) zapobiega zsunięciu się rury  
z kształtki, a piąte (żebro blokujące) chroni przed 
zbyt głębokim wciśnięciem kształtki w rurę. 
Kolejnym elementem systemu są tuleje zacisko-
we Tigris MX, które można nakładać na rurę dwu-
stronnie, dzięki czemu nie ma ryzyka, że zostaną 
nieprawidłowo zamontowane. Tuleje są odporne 
na pękanie, co potwierdziły testy przeprowadza-
ne w ekstremalnych warunkach (w temp. -10oC) 
przy 10-krotnym rozszerzeniu tulei. Kolejną zaletą 

nowa seria Wavin tigris mX została za-
projektowana tak, aby pasowała do niej 
rura Wavin tigris o wysokich parame-
trach przepływu. rura Wavin tigris pe-
-Xc/al/pe (obecna na rynku od wielu lat) 
jest cenionym i dobrze znanym instalato-
rom produktem, który jak dotąd był sto-
sowany w połączeniu z kształtkami tigris 
k5/m5 oraz tigris k1/m1 w systemie za-
prasowywania promieniowego. obecnie, 
dzięki wprowadzeniu na rynek kształtek  
tigris mX, będzie możliwe jego użycie tak-
że w systemie zaprasowywania osiowego.

ElEktroniczna wErsja inżyniEra 
Budownictwa

Od 1 stycznia 2023 r. czasopisma Inżynier Bu-
downictwa i Przewodnik Projektanta dostępne 
będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.
Koszt papieru i druku w minionych 12 miesiącach 
wzrósł o ponad 60%. Dopuszcza się możliwość fi-
nansowania przez okręgowe izby inżynierów bu-
downictwa druku papierowej wersji czasopisma 
Inżyniera Budownictwa do celów informacyj-
nych i promocyjnych. Komunikaty na ten temat 
będą opublikowane w mediach okręgowych izb. 
Tzw. wydania papierowe będą dystrybuowane  
w liczbie zamówionej przez okręgowe izby.
Nowoczesna i interaktywna wersja miesięczni-
ka jest dostępna od stycznia 2020 roku, gdy wy-
dawnictwo PIIB uruchomiło platformę do wydań 
cyfrowych. Członkowie izby od 2021 roku mogą 
korzystać z niej poprzez portal PIIB, natomiast 
pozostali czytelnicy – poprzez e-sklep. Cyfrowe 
wydania są wygodne, przejrzyste i dostępne od 
ręki. Dzięki wyszukiwarce można szybciej zna-
leźć wybrane artykuły.
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