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Rury grzewcze PE-RT KAN-therm Blue Floor

listopad

ki swojej elastyczności są łatwe w układaniu, nawet w niskiej temperaturze. Cecha
ta jest bardzo ceniona przez monterów
układających pętle grzewcze w różnych warunkach montażu np. w nieogrzewanych pomieszczeniach.Rury
PE-RT charakteryzują się także uzyskaną w procesie wytłaczania wysoką gładkością ścianek (większą
w porównaniu z rurami PE-X lub PB)
mającą wpływ na zmniejszone opory przepływu, a także mniejszą podatność na zaleganie osadów.

gnozowany okres eksploatacji rur PE-RT
sięga nawet 100 lat. Przeprowadzone badania próbek rur pochodzących z pracującej
przez 20 lat instalacji ogrzewania podłogowego nie wykazały żadnych zmian w strukturze materiału. Nie zanotowano śladów
degradacji, a ważny wskaźnik charakteryzujący stabilność termooksydacyjną tworzywa OIT (czas indukcji utleniania) utrzymywał się na wysokim poziomie. Projektowe
naprężenia obwodowe w rurach PE-RT
przewyższają naprężenia w rurach produkowanych z polietylenu sieciowanego PE-X
we wszystkich klasach zastosowań według
ISO 10508. Wyjątkowa cząsteczkowa struktura tego materiału (specyﬁczne, długie powiązania między polimerowymi łańcuchami
polietylenu) oraz możliwości pełnej kontroli wynikającej z uproszczenia procesu produkcji (bez sieciowania) powodują, że rury
PE-RT w instalacjach grzewczych konkurują z przewodami z innych materiałów. Dzię-

Nowa, „niebieska” linia rur grzewczych
KAN-therm PE-RT to wyraz tendencji na
rynku charakteryzującej się coraz większym udziałem tej odmiany tworzywa
w rurowych instalacjach dla wody użytkowej i ogrzewania. W 2007 roku w zachodniej Europie udział ten wynosił już 30%
wśród wszystkich tworzyw polimerowych
stosowanych w technice instalacyjnej, takich jak PE-X, PP, PB i in.Rury KAN-therm
PE-RT produkowane w dużym zakresie
średnic 12, 14, 16, 18, 20 i 25 mm sprawdzają się we wszystkich zakresach ogrzewania płaszczyznowego. Predysponowane
są też, ze względu na wysoką elastyczność
i trwałość, do stosowania w ogrzewaniach
płaszczyznowych otwartych powierzchni,
takich jak boiska piłkarskie, lodowiska czy
ciągi komunikacyjne. Z racji specjalizowanego przeznaczenia, rury KAN-therm Blue
Floor są konkurencyjne w porównaniu z już
istniejącymi na rynku tzw. rurami uniwersalnymi, stosowanymi w różnych typach
instalacji.
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