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System Hep2O nowej generacji to nasz najbardziej zaawansowa-

ny technicznie, profesjonalny system rur łączonych na wcisk wraz 

z szeroką gamą białych złączek, posiadający kilka wyjątkowych 

cech umożliwiających skrócenie czasu instalacji i poprawę para-

metrów pracy.

Rury Hep2O są teraz białe, dzięki czemu pasują do nowej gamy 

złączek, jednak elastyczność rur i łatwość ich układania pozostały 

dokładnie takie same jak wcześniej.

System Hep2O jest dostępny w rozmiarach 10, 15, 22 i 28 mm, 

prosty kod barwny opakowań znacznie ułatwia identyfikację 

produktu:

• 10 mm: kolor zielony

• 15 mm: kolor niebieski

• 22 mm: kolor fioletowy

• 28 mm:  kolor pomarańczowy

Na podstawie opinii naszych klientów, wszystkich profesjonalnych 

hydraulików i inżynierów ogrzewnictwa opracowaliśmy listę wyjąt-

kowych cech, jakich nie posiada żaden inny porównywalny sys-

tem montowany na wcisk.

1. In4SureTM – system rozpoznania połączenia wskazujący 

na pełne wsunięcie rury

Wystarczy włożyć rurę do złączki i obrócić ją. Jeśli rura jest wsu-

nięta do końca, poczujesz „ocieranie”, wywołane przez wyprofi-

lowaną końcówkę tulei usztywniającej rury stykającą się z zakoń-

czonym wypustkami gniazdem wewnątrz złączki.

2. Nowy klucz do demontażu HepKeyTM

Inteligentny nowy klucz HepKeyTM sprawia, że demontaż połącze-

nia jest szybki i prosty, w związku z czym rozłączenie rur jest moż-

liwe w dowolnej chwili.

3. Nowa tuleja wspomagająca – SmartSleeveTM umożli-

wiająca łączenie rur z użyciem mniejszej siły

Smart SleeveTM stanowi część nowej technologii In4SureTM,  

a inteligentna konstrukcja tej tulei usztywniającej rury zmniejsza  

siłę niezbędną do wepchnięcia rury do złącza.

4. Nowe białe złączki o nowoczesnym wyglądzie

Biały kolor, jak również węższa i bardziej opływowa konstrukcja 

złączek Hep2O powoduje, że są one teraz bardziej akceptowane 

w zastosowaniach natynkowych.

5. Rura tej samej jakości – teraz w kolorze białym

Zmieniliśmy kolor rur, jednak zachowaliśmy wszystkie pozosta-

łe cechy rur Hep2O. Rury pozostają tak samo elastyczne, a dzię-

ki naszej technologii prostego zwijania pozostają proste po 

rozwinięciu.

Rys. 1. System Hep2O nowej generacji.

Rys. 2. Przekrój złączki Hep2O.

53
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Wprowadzenie

System Hep2O ewoluował przez ponad 30 lat i obecnie jest naj-

częściej wybieranym systemem przez profesjonalistów w Wielkiej 

Brytanii. Dzieje się tak dzięki znacznym korzyściom w zakresie pa-

rametrów pracy, łatwiejszej i szybszej instalacji bez rezygnacji z ja-

kości i trwałości połączeń. Najważniejsze zalety rur Hep2O to cią-

gle elastyczność rur i bezpieczeństwo połączeń.

  Elastyczna rura ułatwia omijanie przeszkód.

  Możliwość układania rury wokół przeszkody oznacza zmniej-

szenie liczby połączeń.

  Mniejsza liczba połączeń oznacza krótszy czas montażu insta-

lacji i niższy koszt systemu.

  Łączenie na wcisk oznacza brak konieczności zastosowania 

otwartego ognia i związane z tym ograniczenie ryzyka.

Rys. 3. Zastosowanie systemu Hep2O daje znaczne korzyści, w porównaniu z tradycyjnymi systemami.

Łatwy demontaż przy pomocy klucza 

HepKeyTM.

Pomiar i przycinanie w miejscu instalacji.

 Łatwe układanie. Mniej połączeń.

Brak osadzania się kamienia kotłowego.

Wysoka odporność na uderzenie.

Brak korozji.

1.3. Łatwiejsza instalacja i sprawdzone działanie

Zastosowanie systemu Hep2O daje również inne długookresowe 

korzyści w zakresie parametrów pracy w porównaniu do tradycyj-

nych sztywnych systemów metalowych:

  wykorzystanie rur tworzywowych (PB) wyklucza osadzanie się 

kamienia kotłowego,

  brak korozji,

  cichsza praca i mniejsze straty ciepła.
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BS 7291

System Hep2O posiada brytyjski Certyfikat (Kitemark) zgodności  

z normą BS7291 Część 1 i 2 Klasa S. Standardowe rury i złączki  

posiadają również brytyjski Certyfikat (Kitemark) zgodności z nor-

mą BS EN ISO 15876 jak i zgodność z normą PN-EN ISO 15876. 

Rury i złączki posiadają brytyjski Certyfikat (Kitemark) zgodności  

z normą BS EN ISO 21003 i zgodność z normą PN EN ISO 21003.

Uwaga! Wszystkie odniesienia do złączek Hep2O na następnych stronach dotyczą najnowszej gamy białych złączek „nowej generacji”.

1.4. Dopuszczenia

Produkcja wszystkich wyrobów objęta jest Systemem 

Zarządzania Jakością certyfikowanym przez jednostkę zewnętrz-

ną zgodnie z normą ISO 9001:2008.

System Hep2O jest odpowiedni do przesyłu wody pitnej oraz do 

instalacji centralnego ogrzewania, w tym systemów pod ciśnie-

niem, a także zestawów kotłów zgodnie z Tabelą 1. Może być 

także wykorzystywany w budynkach niemieszkalnych pod warun-

kiem, że dopuszczalne warunki pracy nie zostaną przekroczone.

W ofercie są dwa typy rur Hep2O: Standardowe i Barrier. Oba  

rodzaje są dopuszczone do stosowania w instalacjach na rynku  

w Polsce.

20 oC 30 oC 40 oC 50 oC 60 oC 70 oC 80 oC 95 oC
Krótka awaria  
w temp. 114 oC

Bezpieczne ciśnienie: 

Bar 12 11,5 11 10,5 9 8 7 6 3

psi 174 167 160 152 131 116 102 87 43,5

Słup wody (m) 120 115 110 105 90 80 70 60 29

Maksymalna temperatura pracy stałej 80oC

Maksymalna krótkotrwała temperatura pracy stałej 90oC

Maksymalne ciśnienie pracy stałej 10 bar

Tabela nr 1. Maksymalne temperatury/ciśnienia robocze w cyklu życia systemu Hep2O.

Tabela nr 2. Parametry pracy, temperatura i ciśnienie systemu Hep2O.

Informacje podstawowe

Dostępna w prostych odcinkach lub zwojach; typ Standard lub 

Barier.

1. Rury w odcinkach prostych

Rury proste Hep2O typu Standard i Barrier są sprzedawane  

w odcinkach o długości 6 m i średnicach 10 mm, 15 mm, 22 mm  

i 28 mm. Rury proste są tak samo elastyczne, jak rury w zwojach. 

Są one przeznaczone przede wszystkim do odsłoniętych prze-

wodów rurowych, gdzie estetyka ma duże znaczenie lub gdzie 

wymagane jest użycie jedynie krótkiego odcinka rury.

2. Rury w zwojach

Unikalną cechą rur Hep2O w zwojach jest ich doskonała zdolność 

do zachowania prostoliniowości po rozwinięciu, co odróżnia je 

2. Informacje podstawowe

2.1. Rura polibutylenowa (PB) Hep2O

od niektórych innych rur tworzywowych zachowujących się jak 

„sprężyna”, co powoduje, że do wykonania stosunkowo prostej 

instalacji może być wymagany udział dwóch osób.

Rury Hep2O są dużo łatwiejsze do rozwijania i układania ze wzglę-

du na to, że pozostają tam, gdzie zostały ułożone. Pomimo tego, 

że ich kolor został zmieniony z szarego na biały, łatwość pracy  

z nimi pozostała bez zmian.

Rury Hep2O są sprzedawane w zwojach o długości 25-100 m  

i 400 m i średnicach 10 mm, 15 mm, 22 mm i 28 mm, w specjal-

nych opakowaniach – SmartPackTM.

Dostępne są również rury do ogrzewania podłogowego Ø16 mm  

w zwojach 100 m, 200 m i 500 m. 
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Informacje podstawowe

Rys. 4. Rura Hep2O (po lewej stronie) jest prosta po rozwinięciu.

3. Rura Standardowa

  Rura standardowa jest odpowiednia do instalacji ciepłej/zimnej 

wody użytkowej.

  W przypadku zastosowania w instalacji grzewczej należy stoso-

wać odpowiedni inhibitor, taki jak np. Sentinel lub Fernox MB1.

4. Rura Barrier – z barierą antydyfuzyjną 

  Przeznaczona do instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania 

podłogowego.

  Posiada barierę tlenową eliminującą przenikanie tlenu.

  Zaleca się zastosowanie inhibitorów korozji ze względu na 

możliwość powstania korozji we wszystkich rodzajach instalacji 

niezależnie od materiału, z jakiego wykonano rury.

  Możliwość stosowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody 

użytkowej.

Uwaga! Rury Hep2O nie są odpowiednie do przesyłu gazu, oleju 

lub do zastosowania w instalacjach podziemnych.

Rys. 5. System Hep2O obejmuje szeroką gamę rur.

Rura w sztangach.

Rura Standardowa w zwoju:
odcinki w zwojach w opakowaniu SmartPackTM.

Rura Barrier w zwoju:
odcinki w zwojach w opakowaniu SmartPackTM.

W przypadku instalacji podtynkowych należy stosować izolację 

zgodnie z zaleceniami przepisów obowiązujących w Polsce. Obej-

mują one umieszczenie rury Barrier w izolacji termicznej. Dotyczy 

to również rur Standard stsowanych do wody ciepłej, jak i Barrier 

stosowanych w instalacjach grzewczych.
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Do cięcia rur Hep2O należy stosować zalecane obcinaki (np.: 

HD74 lub nożyce do cięcia rur tworzywowych). W celu ucięcia rury 

należy ją umieścić w szczękach nożyc i zacisnąć je, a następnie 

obrócić rurę, utrzymując nacisk, dopóki rura nie zostanie przecięta 

(patrz Rys. 6).

Przed wykonaniem połączenia należy upewnić się, że koniec rury 

jest czysty, ucięty pod kątem prostym i pozbawiony zadziorów  

i uszkodzeń powierzchniowych.

2.2. Cięcie rur Hep2O

Do cięcia rur należy stosować zalecane nożyce.

Podczas wykonywania połączenia należy sprawdzać, czy rura jest  

wsunięta do końca przy pomocy naszej technologii In4SureTM. 

Należy określić właściwą długość odcinka rury, uciąć ją na jednym 

z nadrukowanych na rurze znaków „/\” wskazujących na miej-

sce cięcia (patrz Rys. 8). Odległość pomiędzy znakami „/\” to 

głębokość, na jaką rurę należy wsunąć do złączki, którą należy 

uwzględnić podczas cięcia.

Do cięcia rur Hep2O nie wolno używać piły do metalu czy drewna.

Nie należy wykorzystywać uszkodzonych rur. Należy upewnić się, 

że koniec rury jest czysty, ucięty pod kątem prostym i pozbawiony 

zadziorów i uszkodzeń powierzchniowych. W przeciwnym razie 

należy ponownie uciąć rurę.

Rys. 6. Do cięcia rur Hep2O zawsze używaj zalecanych 
nożyc.

Rys. 7. Do cięcia rur Hep2O nie wolno używać piły do 
metalu czy drewna.

Rozmiar rury
Nominalna głębokość wsunięcia rury, 

obejmująca tuleję

10 mm 28 mm

15 mm 32 mm

22 mm 33 mm

28 mm 36 mm

Tabela 2. Poprawna głębokość wsunięcia rur Hep2O w złączki.

Uwaga! Tuleja usztywniająca SmartSleeveTM jest integralną czę-

ścią systemu i jej użycie jest OBOWIĄZKOWE.

Rys. 8. Przykładowy montaż rury Hep2O o średnicy 15 mm 
z oznaczeniem rury.

Informacje podstawowe
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Złączki Hep2O są oferowane w kolorze białym. Są one sprzeda-

wane w opakowaniach z kodami barwnymi (patrz rozdział „Opa-

kowanie”). W ofercie są złączki o średnicach 10 mm, 15 mm,  

22 mm i 28 mm w szerokim zakresie typów złączek zapewniają-

cym możliwość stosowania we wszystkich instalacjach przesyłu 

ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

Wszystkie uszczelki typu o-ring występujące w złączkach  

Hep2O są wstępnie smarowane podczas montażu fabrycznego  

i podczas normalnej instalacji; nie jest wymagane ich dodatkowe 

smarowanie.

Jeśli złączka była wykorzystywana wcześniej, smar mógł zostać 

usunięty i może zachodzić konieczność ponownego smarowa-

nia. W takich przypadkach należy zastosować smar w aerozolu 

do złączek Hep2O w celu zapewnienia zgodności z przepisami 

dotyczącymi instalacji wodnych i zapewnienia zgodności z innymi 

materiałami wykorzystanymi w systemie (patrz Rys. 9).

2.3. Złączki Hep2O

Rys. 9. Smarowanie używanych uszczelek typu o-ring przy użyciu 
smaru silikonowego w sprayu/aerozolu.

Nie należy stosować żadnych smarów innych producentów 

lub środków alternatywnych.

Tuleja usztywniająca rury SmartSleeveTM

Przed wykonaniem połączenia przy użyciu rury Hep2O należy do 

uciętego końca rury wsunąć tuleję usztywniającą rury Smart-

SleeveTM (patrz Rys. 10). Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 

łączenie rury z łącznikiem mosiężnym do złączki Hep2O.

Tuleja SmartSleeveTM służy do kilku celów.

 Zapewnia zachowanie przez rurę przekroju okrągłego.

  Zapewnia właściwe wsunięcie rury do złączki.

  Profilowany koniec tulei SmartSleeveTM ułatwia sprawdzenie, 

czy rura jest wsunięta do końca (patrz technologia rozpoznania 

połączenia In4SureTM).

 Utrzymuje sztywność rury w złączce.

  Zachowuje okrągły przekrój rury w ekstremalnych temperatu-

rach.

  Zaczepia o blokadę SmartSleeveTM w rurze, która pomaga 

upewnić się, że nie pozostała w złączce podczas demontażu.

Pozostanie tulei w złączce podczas demontażu nie świadczy  

o wadzie produktu. Wszystkie wkładki do rur SmartSleeveTM  

są produkowane ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu  

z wodą i są odporne na zanieczyszczenie. Są zaprojektowane 

tak, by utrzymywać się wewnątrz rury, jednak jeśli zachodzi taka 

potrzeba, to można je wyjąć, używając długich szczypiec.  

W przypadku uszkodzenia tulei SmartSleeveTM nie wolno  

wykorzystywać jej ponownie.

2.4. Montaż połączeń z rur i złączek Hep2O

Rys. 10. Wkładanie tulei SmartSleeveTM do rury.

Informacje podstawowe



10
TELEFON	 FAX	 INFOLINIA	 E-MAIL
61 891 10 00 61 891 10 11 800 161 555 kontakt_pl@wavin.pl www.wavin.pl

System instalacyjny Hep2O

Niezależnie od typu złączki Hep2O, obowiązuje ta sama procedura wykonania połączenia.

2.5. Prawidłowy montaż

Rys. 11. Montaż rur i złączek Hep2O.

1.  Utnij rurę pod kątem prostym na jednym ze znaków 
„/\” przy pomocy zalecanych nożyc do rur i upewnij 
się, że na końcu rury nie ma zadziorów.

2. Włóż tuleję SmartSleeveTM do końca rury.

3.  Wepchnij rurę do złączki. Następnie przy pomocy  
technologii rozpoznania połączenia In4SureTM 
sprawdź, czy rura została wsunięta do końca  
(patrz strona 15).

4.  Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij ze złączki), żeby 
upewnić się, że pierścień utrzymujący poprawnie  
zablokował rurę, uniemożliwiając jej wysunięcie.

Złączki Hep2O zostały zaprojektowane tak, że tworzą niezawodne 

połączenia z metrycznymi rurami miedzianymi zgodnymi z normą 

BS EN 1057 – R520.

1.  Zmierz rurę, pozostawiając dostatecznie duży odcinek, który 

zostanie wsunięty do złączki, i zaznacz go pisakiem (patrz Tabela 2).

2. Utnij rurę miedzianą obcinakiem krążkowym.

3.  Dokładnie sprawdź, czy na końcach rur nie ma zadziorów lub 

opiłków.

4. Wepchnij rurę mocno do złączki.

5.  Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij), żeby upewnić się, że pier-

ścień utrzymujący poprawnie zablokował rurę, uniemożliwiając 

jej wysunięcie.

Połączenie rury miedzianej o średnicy 10 mm zgodnej z normą  

BS EN 1057 – R220 ze złączką Hep2O wymaga jedynie nieco 

więcej wysiłku.

Rura miedziana R220 jest bardzo miękka i dlatego jest podatna 

na odkształcenia lub wgniecenia w przypadku nieostrożnego 
Rys. 12. Złączki Hep2O są także kompatybilne z rurami 
miedzianymi.

obchodzenia się z nią. Szczególną uwagę należy zwracać na 

obcinany koniec. Należy sprawdzić, czy nie ma na nim oznak 

uszkodzenia. Rury miedziane R220 należy ciąć przy pomocy ma-

łego obcinaka krążkowego, po czym należy spiłować ewentualne 

zadziory, spłukać ewentualne opiłki miedziane i osuszyć rurę.

2.6. Łączenie rur miedzianych ze złączkami  Hep2O

Informacje podstawowe
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W celu określenia głębokości wsunięcia rury do złączki postępuj 

zgodnie z normalną procedurą opisaną wcześniej (patrz prawidłowy 

montaż).

Technologia rozpoznania połączenia In4SureTM umożliwia dodat-

kowe sprawdzenie wsunięcia rury dzięki temu, że daje możliwość 

„wyczucia”, czy rura została wsunięta do końca.

Aby użyć technologii rozpoznania połączenia In4SureTM:

1.  Przytrzymaj środkową (nieruchomą) część złączki w jednej 

dłoni.

2.  Po włożeniu odpowiedniej tulei do rury wepchnij rurę mocno  

do złączki.

3.  Podczas wpychania rury obróć ją. Jeśli rura została wsunięta 

do końca, to wyczujesz „turkotanie” ponieważ profilowany 

koniec In4SureTM przesuwa się po ząbkowanym gnieździe 

złączki.

4.  Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij), żeby sprawdzić trwałość 

połączenia.

Ta prosta procedura ma na celu sprawdzenie, czy połączenie 

wykonano prawidłowo. Można dokonać oględzin połączenia, 

sprawdzając, czy następny znak "/\" znajduje się na poziomie 

końca złączki.

Rys. 13. Przekrój złączki pokazujący technologię rozpoznania  

połączenia In4SureTM.

2.7. Sprawdzanie połączenia przy pomocy technologii rozpoznania połączenia In4SureTM

Dostępne są dwa typy klucza HepKeyTM.

   HepToolTM (Rys. 14), który służy do demontażu załączek  

w trudno dostępnych miejscach i do łączników mosiężnych 

GZ/GW.

  HepKey PlusTM (Rys. 15), który po prostu zaciska się na  

złączce i utrzymuje pierścień chwytający w pozycji jak  

na Rys. 16.

Rys. 15. HepKey PlusTM.

Rys. 14. HepToolTM.

HepKey PlusTM posiada kod barwny: rozmiar 10 mm – kolor  

zielony, rozmiar 15 mm – kolor niebieski, rozmiar 22 mm  

– kolor fioletowy i rozmiar 28 mm – kolor pomarańczowy.

Niezależnie od typu użytej złączki Hep2O procedura demontażu 

jest taka sama.

Rys. 16. Przekrój kształtki wraz z HepKey PlusTM.

2.8. Demontaż połączeń przy użyciu systemu kluczy HepKeyTM

Informacje podstawowe
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Uwaga! Przed ponownym użyciem złączki zaleca się zastosowanie 

niewielkiej ilości smaru do połączeń w aerozolu na powierzchnię 

uszczelki typu oring wewnątrz złączki.

Jeśli po demontażu tuleja wspomagająca zostanie wenątrz 

kształtki, to należy ją wyciągnąć za pomocą wąskich szczypiec. 

Nie jest to wada produktu.

W celu użycia klucza HepKey PlusTM:

1. nałóż HepKey PlusTM na rurę,

2. nasuń HepKey PlusTM na złączkę,

3.  w tej pozycji wciśnij wewnętrzny pierścień zwalniający  

wewnątrz złączki,

4. wysuń rurę ze złączki.

Krok 1.

Krok 3.

Krok 2.

Krok 4.

Rys. 17. Procedura demontażu połączenia przy użyciu klucza HepKey PlusTM.

Informacje podstawowe
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Rys. 19. Zdejmowanie opakowania zwoju. Rys. 21. Zawsze zabezpieczaj końce rury.

Rys. 20. Opakowanie chroni rurę na zwoju do 
ostatniego metra. 

Poniżej podano proste i efektywne działania, jakie należy przedsię-

wziąć, aby uniknąć problemów i zapewnić bezproblemową instala-

cję systemu Hep2O.

1. Rury Hep2O

Największym potencjalnym problemem jest uszkodzenie końca  

rury w postaci głębokiego zadrapania, które może stanowić 

przyczynę nieszczelności i wycieku wody. Podjęcie kilku środków 

ostrożności umożliwia usunięcie tych problemów.

  Zwróć uwagę na sposób i miejsce składowania rur.

  Przechowuj rury w opakowaniu ochronnym do czasu ich użycia.

  Nigdy nie używaj noża o odsłoniętym ostrzu do usuwania opa-

kowania rur.

  W przypadku rur w zwoju zawsze używaj dostarczonego 

narzędzia o osłoniętym ostrzu (patrz Rys. 19) do rozcinania 

opakowania po wewnętrznej stronie zwoju rur. Takie rozcięcie 

opakowania umożliwia wyjmowanie rury ze środka zwoju. Opa-

kowanie natomiast chroni zwój rur aż do rozwinięcia ostatniego 

metru (patrz Rys. 20).

  Przekładając rurę przez otwory w ścianie z kamienia, cegły lub 

pustaków, zawsze używaj tulei ochronnej lub małego kawałka 

piankowej izolacji termicznej rur w celu ochrony rury przed 

uszkodzeniem na szorstkiej powierzchni.

  Upewnij się, że pierwsze kilka odsłoniętych końców rury jest 

zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie 

tymczasowej osłony końców. Osłony te także uniemożliwiają 

dostanie się zanieczyszczeń do środka rury (patrz Rys. 21).

  Unikaj zginania rury podczas instalacji.

2.9. Wskazówki dotyczące bezproblemowej instalacji systemu Hep2O

Informacje podstawowe
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Aby maksymalnie uprościć kupowanie, przenoszenie, składowa-

nie i instalację elementów systemu Hep2O, wprowadzono kody 

barwne na opakowaniach.

Złączki Hep2O są obecnie dostarczane w szczelnych woreczkach 

polietylenowych oznaczonych odpowiednimi kolorami stosownie 

do rozmiaru, dzięki czemu łatwiejsze jest utrzymanie czystości  

i ich identyfikacja – wszystkie złączki 15 mm można znaleźć od 

razu szukając woreczków w kolorze niebieskim.

Aby jeszcze bardziej ułatwić zakupy, ten sam kod barwny został 

zastosowany w przypadku opakowań rur Hep2O.

• 10 mm: kolor zielony

• 15 mm: kolor niebieski

• 22 mm: kolor fioletowy

• 28 mm:  kolor pomarańczowy

Znalezienie kolanka 22 mm nie wymaga już przeszukiwania 

wszystkich woreczków z kształtkami. Wystarczy szukanie fioleto-

wego woreczka!

2.11. Opakowania z kodem barwnym

Hep2O to niezmiernie wytrzymały i trwały system.

Tym niemniej przestrzeganie prostych wytycznych określonych 

poniżej zagwarantuje to, że jego parametry pracy nie zostaną 

pogorszone na skutek niewłaściwego przechowywania.

  Proste odcinki rury Hep2O należy składować rozłożone płasko 

lub ustawione w pionie.

  Zwoje rur można układać na boku lub na krawędzi.

  Tam, gdzie to możliwe, rury i złączki należy składować w ory-

ginalnym opakowaniu. Opakowanie zapewnia ochronę przed 

promieniowaniem ultrafioletowym i zmniejsza ryzyko zanie-

czyszczenia.

2.10. Przenoszenie i przechowywanie

  Wszystkie rury i złączki Hep2O należy chronić przed kontaktem 

z ropą naftową i jej pochodnymi.

  Należy unikać ciągnięcia rur po podłożu lub po innych po-

wierzchniach, takich jak ściany.

  Przekładając rurę przez otwory w ścianach lub murach, należy 

zabezpieczyć końce rury taśmą lub nakładką. W ten sposób 

koniec rury będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem i dosta-

waniem się zanieczyszczeń do jej środka.

  Należy zwracać uwagę, aby nie zaginać rury podczas instalacji.

2. Złączki Hep2O

Ponieważ złączek nie można rozebrać na części, ilość możliwych 

problemów jest ograniczona. Tym niemniej należy zachować pod-

stawowe środki ostrożności.

  Chroń rury przed dostawaniem się do ich środka kurzu i zanie-

czyszczeń.

  Przechowuj materiały w bezpiecznym, niezakurzonym i czystym 

miejscu.

  Przechowuj złączki w woreczkach aż do chwili ich wykorzystania.

  Używając ponownie złączki, zastosuj niewielką ilość smaru do 

połączeń HX200 na uszczelkę typu oring (patrz Rys. 9).

Rys. 22. Opakowania z kodem barwnym mają na celu ułatwienie 
wyboru produktu.

Informacje podstawowe
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W przypadku użycia rury lub złączek Hep2O przylegających do 

złączy lutowanych, lutowanie należy przeprowadzić przed insta-

lacją elementów systemu Hep2O. Jeśli nie ma takiej możliwości, 

należy elementy systemu Hep2O chronić przed ciepłem i zastoso-

wać następujące środki ostrożności.

1.  Nie pozwalaj, aby topnik wciekał na rury lub złączki Hep2O. 

Przepływ topnika wewnątrz rury może mieć miejsce podczas 

lutowania. Zjawisko to można ograniczyć, nie stosując zbyt 

dużych ilości topnika oraz stosując topnik tylko na końcu rury 

miedzianej.

Złączki Hep2O nie mogą być łączone bezpośrednio z rurami 

miedzianymi pokrytymi chromem lub rurami ze stali nierdzewnej ze 

względu na względną twardość powierzchniową tych materiałów. 

Zalecana metoda to zastosowanie połączeń skręcanych.

Jedyne łączniki mosiężne, które można łączyć ze złączkami 

Hep2O, to łączniki oferowane w ramach gamy produktów Hep2O. 

Łączniki mosiężne przeznaczone do zastosowania w połącze-

niach skręcanych lub lutowanych nie mają wymaganych rowków 

łączących i są zbyt krótkie.

3.3. Łączenie z łącznikami mosiężnymi

3. Inne połączenia

3.1. Połączenia Hep2O przylegające do połączeń lutowanych – miedzianych

3.2. Łączenie z rurami pokrytymi 
chromem lub rurami ze stali 
nierdzewnej

2.  Nie pozwalaj, aby gorący topnik wszedł w kontakt z elementami 

systemu Hep2O.

3.  Nie pozwalaj, aby elementy systemu Hep2O uległy przegrza-

niu, rurę miedzianą owiń mokrą szmatką, aby zminimalizować 

ewentualny przepływ ciepła lub zastosuj żel absorbujący ciepło.

Uwaga! Instalację należy przepłukać wodą, aby usunąć ewentualny 

osad topnika wewnątrz elementów.

Złączek Hep2O nie należy używać do tworzenia połączeń z rurami 

tworzywowymi i złączkami innych producentów ze względu na to, 

że Wavin nie może zagwarantować poprawności i trwałości tych 

połączeń.

Hep2O jest całkowicie kompatybilny z obecnymi i wcześniejszymi 

wersjami złączek Hep2O, w tym bezpośrednim poprzednikiem 

i wcześniejszym systemem Acorn® produkowanym przez firmę 

Bartol. Rury systemu Acorn® produkowane przed rokiem 1984 

miały grubsze ścianki i wymagały innych tulei usztywniających 

rury. 

3.5. Łączenie złączek Hep2O z rurami 
innych producentów

3.4. Łączenie z wcześniejszymi 
systemami Hep2O

W celu ułatwienia połączenia z gwintowanymi elementami we-

wnętrznymi i zewnętrznymi należy użyć czterech złączek (złączki 

gwintowe) oraz złączki sworzniowe tzw. łączniki z gamy produk-

tów Hep2O. Złączki te umożliwiają tworzenie połączeń z wieloma 

różnymi materiałami.

3.6. Łączenie elementów systemu 
Hep2O z rurami stalowymi i złączkami 
gwintowanymi

Inne połączenia
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Do podłączania elementów systemu Hep2O do sprzętu AGD oraz 

zmywarek do naczyń należy stosować zawory przyłączeniowe 

Hep2O. Znajdujące się w pobliżu rury Hep2O należy zamocować 

z zachowaniem zalecanych odległości przy pomocy uchwytów 

mocujących.

Użycie korka do szczelnego zamknięcia rury

Gdy zajdzie konieczność zamknięcia otwartego końca rury, należy 

najpierw włożyć do niego tuleję SmartSleeveTM, a następnie 

korek, który stanowi tymczasowe lub stałe szczelne zamknięcie.

3.8. Zmiany w instalacji

Rys. 24. Zawory do podłączania sprzętu AGD i armatury.

3.7. Podłączanie elementów systemu Hep2O do sprzętu AGD i armatury

System Hep2O jest zalecany do stosowania w domach i obiek-

tach komercyjnych w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej 

oraz centralnego ogrzewania. Oferowana szeroka gama złączek 

spełnia obecne wymagania i gwarantuje trwałe połączenie i nieza-

Rys. 26. Nowy system Hep2O – przykłady połączeń.

3.9. Zalecane zastosowania systemu Hep2O

wodne działanie. Jeśli tylko prace instalacyjne zostały wykonane 

zgodnie z odpowiednimi procedurami opisanymi w niniejszej 

instrukcji, wszystkie rury i złączki Hep2O podlegają gwarancji  

w warunkach normalnego użytkowania.

Inne połączenia
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System Hep2O został zaprojektowany i sprawdzony, tak aby spro-

stać wymogom związanym z nowoczesnymi instalacjami central-

nego ogrzewania oraz wody użytkowej.

W celu określenia, czy system Hep2O nadaje się do zastosowania 

do innych celów, przeprowadzono odpowiednie testy. Na podsta-

wie ich wyników stwierdzono, że systemu nie należy stosować do 

następujących aplikacji:

  przesył gazu,

  przesył oleju opałowego,

  miejsca zanieczyszczone ropą naftową oraz jej pochodnymi,

  przesył sprężonego powietrza,

  instalacje, w których przepływająca woda zawiera chlor  

w wysokich stężeniach, np. baseny pływackie lub dekoracyjne 

instalacje wodne,

3.10. Zastosowania, w których użycie systemu Hep2O nie jest wskazane

  elementy systemu Hep2O nie ulegają uszkodzeniu pod wpły-

wem chloru zawartego w sieciach wodociągowych w Wielkiej 

Brytanii (zazwyczaj poniżej 0,5 ppm). Krótkotrwałe użycie 

wyższych stężeń chloru w celu dezynfekcji instalacji nie ma 

negatywnego wpływu na system, 

  podstawowe obiegi systemów ogrzewania solarnego, ponie-

waż nie ma możliwości termostatycznej kontroli temperatury; 

elementy systemu Hep2O mogą być stosowane jako elementy 

obiegu wtórnego w takich systemach,

  elementy systemu Hep2O należy chronić przed bezpośrednim 

działaniem światła słonecznego i promieniowania ultrafioletowego,

  elementów systemu Hep2O nie należy stosować w pracu-

jących w trybie ciągłym instalacjach recyrkulacji (wtórna 

cyrkulacja wody gorącej / instalacje wodociągowe). 

Więcej informacji na ten temat podano w sekcji „Ważne 

Informacje”.

4. Zastosowanie

Dopuszcza się instalację przewodów rurowych w belkach stro-

powych w nacięciach lub wywierconych otworach. Tradycyjna 

metoda polega na wykonaniu w belkach nacięć, ponieważ sztyw-

ność rur nie umożliwia zastosowania innych metod instalacji. Tym 

niemniej, takie rozwiązanie ma kilka wad:

  rury muszą być zainstalowane przed ułożeniem deskowania 

podłogi,

  hydraulik musi pracować na odkrytych legarach/belkach  

stropowych, co zwiększa ryzyko wypadków,

  konieczność wznowienia prac po ułożeniu warstw podłogi  

w celu podłączenia grzejników itp.

  końcówki rur są często przemieszczane przez przedstawicieli 

innych branż, co powoduje konieczność wykonania dodatko-

wych prac związanych z poprawnym rozmieszczeniem przewo-

dów do podłączenia grzejników.

4.1. Układanie rur w belkach 
stropowych

Rys. 27. System Hep2O skraca czas instalacji dzięki temu,  

że przewody rurowe można bez trudu przekładać przez otwory  

w belkach stropowych.

Zastosowanie
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Doskonała elastyczność rur Hep2O eliminuje większość z tych 

trudności dzięki temu, że rury można bez problemu wyginać  

i przeciągać przez otwory w belkach stropowych lub teownikach, 

co oznacza, że:

  podłogę można układać przed przełożeniem rur przez hydrau-

lika od spodu, co przyspiesza realizację prac budowlanych, 

ponieważ przedstawiciele innych branży mogą prowadzić prace 

na wyższej kondygnacji, np. konstruować ściany działowe itp,

  poprawie ulega bezpieczeństwo na budowie, ponieważ hydrau-

licy nie są narażeni na obrażenia spadającymi przedmiotami lub 

dyskomfort związany z pracą na odsłoniętych belkach stropo-

wych w pozycji klęczącej,

  przedstawiciele innych branży pracujący na niższych kondygna-

cjach są zabezpieczeni przed niebezpieczeństwem związanym 

ze spadającymi narzędziami, kapaniem gorącego topnika, butli 

z gazem itp,

  przekładanie rur na późniejszych etapach prac budowlanych 

oznacza, że budynek będzie lepiej zabezpieczony przed warun-

kami atmosferycznymi,

  mniejsze ryzyko przebicia rur gwoździami używanymi do 

przymocowania płyt podłogi i brak konieczności stosowania 

urządzeń zabezpieczających, takich jak „zaciski do belek  

stropowych”.

Należy również zwrócić uwagę na to, że otwory wywiercone  

w belkach stropowych powinny być dostatecznie szerokie, aby 

umożliwić ruchy rur pod wpływem rozszerzalności termicznej 

instalacji.

1.  Mniejsze zagrożenie dla zdrowia i poprawa bezpieczeń-

stwa na placu budowy

Unikalny system Hep2O zapewnia:

  efektywne, szczelne połączenia wykonywane bez użycia otwar-

tego ognia,

  brak lutowania oznacza brak zagrożenia pożarem, zwłaszcza  

w pomieszczeniach zamkniętych,

  poprawę warunków pracy,

  brak topnika i materiałów do lutowania eliminuje potencjalne 

skażenie wody.

2.  Połączenia wciskane Hep2O dają również następujące 

korzyści

  Brak otwartego ognia oznacza brak konieczności stosowania 

takich środków ostrożności, jak zgoda na prace niebezpieczne 

pożarowo, posiadanie gaśnicy i pozostanie w miejscu realizacji 

prac przez jakiś czas po zakończeniu wykonywania połączeń.

  Brak ryzyka naruszenia warunków BHP dla niektórych marek 

topnika, np. środka kontroli ekspozycji na szkodliwe gazy pod-

czas pracy w pomieszczeniach zamkniętych i użycie środków 

ochrony oczu (tam, gdzie jest to wymagane).

  Po wykonaniu połączenia złączka jest czysta i można jej 

bezpiecznie dotykać, podczas gdy po lutowaniu złączka jest 

gorąca i zachodzi konieczność usunięcia śladów topnika.

  Istnieje możliwość obracania złącza po instalacji.

3. Inne korzyści z zastosowania systemu to między innymi

  Dłuższe odcinki rur i mniej połączeń dzięki elastyczności rury.

  Eliminacja połączeń próbnych, ponieważ rurę można ciąć  

i łączyć w miejscu instalacji.

  Końcowe odcinki do podłączenia do armatury sanitarnej mogą 

być dostatecznie długie do wykonania ostatecznego podłącze-

nia, przez co nie występuje potrzeba stosowania złączek pro-

stych, tak jak dzieje się w przypadku systemów rur sztywnych.

  Naturalna elastyczność rur umożliwia kompensację niewielkich 

nieprawidłowości w ustawieniu rur.

4. Wiercenie w belkach stropowych

  Średnice otworów powinny być nie większe niż 0,25 x grubość 

belki, a otwory należy wiercić w osi neutralnej – środkowej 

belki.

  Otwory powinny znajdować się w odległości równej co najmniej 

3 średnicom (pomiędzy osiami otworów) od siebie i od 0,25 do 

0,40 długości belki stropowej od podpory.

Powyższe uwagi zilustrowano poniżej (patrz Rys. 28).

Uwaga! Minimalna odległość pomiędzy otworem a nacięciem na 

tej samej belce stropowej powinna wynosić 100 mm.

Otwory powinny 
znajdować się w tym 
obszarze i powinny 
być wywiercone na 
osi neutralnej

Oś środkowa belki 
stropowej

Długość belki stropowej

Co najmniej 3 średnice odstępu 
(pomiędzy osiami otworów)

Maks. średnica otworu = 0,25 x grubość
belki stropowej

Grubość

0.4 x ‘S’

0.25 x ‘S’

Rys. 28. Ilustracja wiercenia w belkach stropowych.

Wartość 0,25 to oczywiście jedna czwarta i można ją z łatwością 

obliczyć w miejscu instalacji. Wartość 0,4 jest mniej oczywista  

i można ją obliczyć (patrz Rys. 29).

Zastosowanie
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Uwaga! Powyższy wykres należy stosować w połączeniu z Rys. 28.  

Przykład zastosowania: odległość pomiędzy belkami stropowymi 

wynosi 4,5 m. Znajdź wartość na osi poziomej i znajdź punkt, który 

mu odpowiada na wykresie. Następnie odczytaj wartość, która 

odpowiada temu punktowi na osi pionowej – jest to 1,8 m.

1.5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.0 2.5 3.0 3.5
Długość belki stropowej (m)

Maksymalna odległość od podpory

Odległość od podpory (m)

Minimalna odległość od podpory

4.0 4.5 5.0

Rys. 29. Wykres pokazujący odległość obszaru, w którym należy 

wiercić otwory od podpory.

System Hep2O jest idealnym rozwiązaniem w budynkach z drew-

nianymi belkami stropowymi (przekrój/profil belki I). Rury można 

poprawnie zainstalować, przekładając je przez otwory w śródniku 

profilu bez uszkodzenia stopek profilu (np. system belek stropo-

wych T lub H) nawet tam, gdzie prefabrykowane otwory nie są 

ułożone w linii w rzucie poziomym.

4.2. Belki stropowe z materiałów 
prefabrykowanych

System Hep2O obejmuje szeroką gamę trójników, które można 

stosować indywidualnie lub w grupach w celu uzyskania układu 

rozgałęźnego z możliwością obrotu o 360o. System obejmuje 

również szeroką gamę rozdzielaczy.

W przypadku podłączania elementów systemu Hep2O do pomp, 

zaworów i tym podobnych urządzeń, należy zwracać uwagę 

na odpowiednie podparcie danego elementu (pamiętając, że 

połączenia elementów Hep2O mogą się obracać). Urządzenia nie 

mogą wisieć na rurach bez odpowiedniego podparcia.

4.3. Trójniki i rozdzielacze

4.4. Podłączanie pomp, zaworów itp.

Uchwyt przybijany

Uchwyt przykręcany

Rys. 30. Uchwyty rur.

System Hep2O obejmuje dwa rodzaje uchwytów rurowych  

– mocowany na wkręty oraz mocowany na gwoździe (uchwyty 

przybijane).

4.5. Mocowanie rur

Średnica nominalna

15
22

Średnica nominalna

15
22

Uchwyty mocowane na gwóźdź są przeznaczone do użycia  

z zakrytymi przewodami rurowymi w celu szybkiego mocowa-

nia do elementów drewnianych. Uchwyty mocowane na wkręty 

mogą być stosowane razem z podkładkami dystansowymi  

w celu zwiększenia odległości pomiędzy rurą a podłożem,  

do którego jest mocowana. Podkładka dystansowa umożliwia  

w ten sposób uzyskanie różnych odległości pomiędzy osią rury  

a podłożem, co ułatwia krzyżowanie rur oraz montaż izolacji 

termicznej rur.

Zastosowanie



20
TELEFON	 FAX	 INFOLINIA	 E-MAIL
61 891 10 00 61 891 10 11 800 161 555 kontakt_pl@wavin.pl www.wavin.pl

System instalacyjny Hep2O

Uwaga! Średnica otworu do mocowania wynosi 5 mm.

Uchwyt rurowy i podkładka dystansowa.Uchwyt rurowy.

Odległości pomiędzy mocowaniami rur

Zalecane odległości pomiędzy mocowaniami w zastosowaniach 

ogólnych podano w Tabeli 3.

W miejscach, gdzie rury są zamocowane właściwie lub przebiega-

ją w zamkniętych przestrzeniach (np. pod podłogami podniesio-

nymi) istnieje możliwość zastosowania mniejszej ilości uchwytów 

lub rezygnacji z ich użycia pod warunkiem, że:

Średnica nominalna 
rury (mm)

Wymiar A (mm) Wymiar B (mm)

15 17 40

22 21 43

28 24 46

Średnica nominalna 
(mm)

Odcinki poziome 
(m)

Odcinki pionowe 
(m)

10 0,3 0,5

15 0,3 0,5

22 0,5 0,8

28 0,8 1,0

Rys. 31. Odległości od osi mocowanej rury do podłoża.

Średnica nominalna (mm) 10 15 16 20 22 28

A (mm) 80 120 128 160 176 224

Rys. 32. Minimalne promienie łuków (8 x średnica rury).

Rurami Hep2O można bez problemu manipulować ręcznie  

w celu utworzenia dowolnych łuków. Aby zapobiec ewentualnym 

długookresowym negatywnym wpływom na materiał promienie 

łuków powinny mieć wartości nie mniejsze niż pokazano powyżej. 

Promień łuku wynoszący 8 x średnica rury to promień minimalny.

4.6. Minimalny promień łuków w rurach Hep2O

Złączki Hep2O są dużo węższe i bardziej stylowe niż w poprzed-

nich wersjach systemu, dzięki czemu nadają się znacznie lepiej do 

stosowania w miejscach odsłoniętych.

Jednakże rury Hep2O ulegają wydłużeniu pod wpływem ciepła, 

co powoduje wygięcia instalacji. Wygięcia nie powodują groma-

dzenia się powietrza ani nie mają innego negatywnego wpływu na 

działanie instalacji.

4.7. Instalacja przewodów rurowych

Miejsca zakryte

Rury Hep2O są stosunkowo łatwe do zainstalowania w miejscach 

zakrytych w podłogach, sufitach itp. Ewentualne wydłużenie rury 

ma niewielkie skutki mechaniczne, ponieważ jest kompensowane 

na długości rury, dzięki czemu wykrzywianie rur można zignorować.

  gorące rury nie będą stykać się z rurami zimnymi i odwrotnie,

  nie istnieje ryzyko, że rury lub złączki będą stykać się z po-

wierzchniami ostrymi, szorstkimi lub innymi mogącymi powodo-

wać uszkodzenia,

  nie istnieje ryzyko, że rury będą stykać się z materiałami, które 

mogą ulegać uszkodzeniu na skutek przepływu ciepła.

W przypadkach, gdzie rury są widoczne, odległość pomiędzy 

mocowaniami powinna wynosić 300 mm.

W przypadku przewidywanej instalacji przewodów elektrycznych, 

jak w przypadku niektórych systemów przegród w budynkach 

(konstrukcja drewniana, murowana), istnieje możliwość wykorzy-

stania stosowanych w tym celu rozwiązań do mocowania  

– uchwytów systemu Hep2O.

Tabela 3. Zalecane odległości pomiędzy mocowaniami.

Zastosowanie

CL

A

CL

B



21
TELEFON	 FAX	 INFOLINIA	 E-MAIL
61 891 10 00 61 891 10 11 800 161 555 kontakt_pl@wavin.pl www.wavin.pl

System instalacyjny Hep2O

System instalacyjny Hep2O

SYSTEM INSTALACYJNY HEP2O Katalog produktów – marzec 2014

Rys. 33. Metalowej taśmy można używać w celu ułatwienia  
detekcji rury przy pomocy przyrządów elektronicznych.

Zawsze, gdy rury Hep2O przechodzą przez ściany z cegieł, 

kamienia lub betonu, należy zabezpieczać je tulejami ochronnymi. 

Odstęp wokół rury pomiędzy rurą a tuleją należy wypełnić wytrzy-

małym i elastycznym materiałem, który zapewni skuteczną zaporę 

ogniową (jeśli jest to wymagane) i uniemożliwi przenikanie dźwię-

ków pomiędzy pomieszczeniami.

Pianka uszczelniająca, montażowa, w początkowym stanie 

mokrym, nie może wejść w kontakt z rurą Hep2O ze względu na 

ryzyko niekorzystnej reakcji chemicznej podczas wysychania. 

Użycie tulei rurowych zapewnia niezbędną ochronę dla rur.

1. Układanie rur w wylewkach podłogowych

W odróżnieniu od rur metalowych, Hep2O nie jest narażona na 

korozyjne działanie cementu, wapna, zaprawy oraz betonu. Tym 

niemniej należy brać pod uwagę konieczność ich zabezpieczenia 

przed bezpośrednim działaniem betonu i uwzględniać izolację 

termiczną wymaganą obowiązującymi w Polsce przepisami. 

2. Rury będące w kontakcie z elementami metalowymi

Podczas układania rur Hep2O obok elementów metalowych lub 

przekładania rur przez takie elementy należy upewnić się, że rura 

nie styka się z żadnymi ostrymi krawędziami, ponieważ ewentualne 

ruchy rury na skutek jej wydłużenia pod wpływem ciepła mogą 

powodować jej uszkodzenie.

Należy podjąć następujące środki ostrożności:

  w miejscach, w których rury przechodzą przez małe wywiercone 

otwory, należy zainstalować odpowiednie elementy ochronne,

4.8. Rury przechodzące przez ściany i posadzki

Instalację w miejscach trudnych ułatwia możliwość przekładania 

rur Hep2O dookoła przeszkód. Prawidłowo zamocowane rury 

Hep2O w miejscach zakrytych wymagają jedynie zamocowania 

w celu ustawienia instalacji, np. na łukach. Jeśli tak życzy sobie 

Klient, w miejscach takich można stosować uchwyty wbijane lub 

uchwyty ogólnodostępne na rynku.

Użycie taśmy metalowej w celu ułatwienia wykrywania rury  

przyrządami elektronicznymi

W normie NHBC (nie obowiązuje w Polsce) znajduje się sekcja do-

tycząca instalacji przewodów rurowych w ścianach. Zgodnie z nią:

„Miejsca, w których przewody rurowe są wbudowane w po-

wierzchnie ścian lub znajdują się za nimi i nie ma możliwości inne-

go wykrycia ich detektorem metalu lub innym tego typu urządze-

niem, na przewodach rurowych należy umieścić taśmę metalową”.

NHBC ustaliła, że inne metody instalacji taśmy są również dopusz-

czalne, ponieważ nałożenie jakiejkolwiek taśmy na plastikową rurę 

lub złączkę wymaga wykonania prób zgodności z rurą i zagwaran-

towania, że klej nie przeniknie przez rurę i nie zanieczyści wody.

Uwaga! Metalowej taśmy z warstwą kleju NIE należy nakładać 

bezpośrednio na rury i złączki Hep2O. Należy stosować następu-

jące rozwiązania ułatwiające detekcję rur: taśma metalowa bez 

kleju może być delikatnie zawinięta dokoła rury, tak by umożliwić 

wykrycie rury elektronicznym detektorem rur lub też może być 

przymocowana do ściany, po której biegną rury jak najbliżej 

odcinka rury.

  w miejscach, w których rury przechodzą przez duże otwory  

w elementach metalowych lub znajdują się obok ostrych 

krawędzi, do elementu metalowego należy przymocować rurę 

osłonową,

  należy użyć odpowiednich uchwytów rurowych, aby zapobiec 

ocieraniu się rur o elementy metalowe,

  należy ułożyć rury w kanale kablowym.

3.  Zastosowanie rur Hep2O oznacza cichszą pracę dzięki 

mniejszemu natężeniu hałasu...

Problem z hałasem często występuje w instalacjach z rur sztyw-

nych. Rury Hep2O nie przenoszą hałasu, a dzięki właściwej insta-

lacji mogą pracować prawie bezgłośnie.

4. ... z powodu tarcia

Przyczyną hałasu może być tarcie pomiędzy rurą a sąsiednimi 

powierzchniami – zazwyczaj tam, gdzie rury sztywne są zainstalo-

wane pod podłogą z drewna lub płyty pilśniowej.

Rury Hep2O znacznie ograniczają to zjawisko. W przypadku wier-

cenia otworów w belkach stropowych powinny one mieć dosta-

tecznie dużą średnicę, aby umożliwić swobodne przesuwanie się 

rur Hep2O. 

Dzięki temu nie będzie występować tarcie pomiędzy spodem 

podłogi a rurą, a co ważniejsze umożliwi to eliminację odgłosów 

„tykania” i skrzypienia związanych z ruchami rur na skutek wydłu-

żenia pod wpływem ciepła.

Zastosowanie
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Użycie rur Hep2O o średnicy 10 mm zamiast rur miedzianych 

do wykonania przyłączy grzejników jest bardzo korzystne. Rury 

Hep2O można bez problemów układać za płytami kartonowo-gip-

sowymi, dzięki czemu w pomieszczeniu nie ma widocznych rur.  

W odróżnieniu od rur miedzianych, nie są one narażone na uszko-

dzenia, takie jak wgniecenia lub zagięcia, które mogą wystąpić  

w „miękkiej” miedzi podczas prac pracowników innych branż.

5. Instalacje grzewcze

5.1. Przyłącza grzejników na ścianach o zabudowie suchej

Termostat 
grzejnika

Łącznik gz

Kolanko 90°

Kolanko 90°

Kolanko 90°Listwa 
przypodłogowa

Zawór spustowy 
grzejnika

Rys. 34. Przewody Hep2O 15 mm rurowe zasilające grzejnik w ścianach  
pod suchym tynkiem.

Przewody zasilające montowane przed wykonaniem tynku

Poniżej opisano procedurę montażu przewodów zasilających 

przed wykonaniem tynku.

  W przypadku standardowych przyłączy grzejników rury powin-

ny być ułożone pionowo obok siebie po jednej stronie miejsca, 

w którym ma być zamontowany grzejnik.

  Rury boczne powinny być ułożone w poziomie w ścianie 

szkieletowej, omijając miejsca, w których mocowane będą inne 

elementy, takie jak listwy przypodłogowe.

Uwaga! W miejscach na ścianach, w których prawdopodobnie 

będą mocowane inne elementy, należy stosować taśmę meta-

lową umożliwiającą wykrycie rur przy pomocy elektronicznego 

detektora. 

Do mocowania przewodów rurowych do lekkich ścian muro-

wanych należy używać kołków drewnianych w każdym punkcie 

mocowania uchwytu. Uchwyty przybijane nie są odpowiednie do 

mocowania bezpośrednio na takich ścianach ze względu na niski 

opór gwoździa stawiany przy jego wyciąganiu.

Chociaż rury Hep2O są kompatybilne z większością złączek innych 

marek, podczas podłączania do zbiorników cylindrycznych, grzej-

ników itp. należy stosować złączki Hep2O wszędzie tam, gdzie 

jest to możliwe. Jeśli odpowiednia złączka z gamy Hep2O nie jest 

dostępna, należy stosować złączki przejściowe, np. nyple czy 

redukcje metalowe.

Ponadto:

  nie należy używać chemicznych środków uszczelniających 

na złączkach gwintowanych; należy używać wyłącznie taśmy 

PTFE,

  nie należy używać chemicznych środków uszczelniających 

podczas przyłączania złączek do zbiorników np. spłukujących; 

należy używać wyłącznie podkładek uszczelniających.

5.2. Podłączanie rury Hep2O do zbiorników wody i grzejników 

Rys. 35. Złączka Hep2O do zbiornika np. spłukującego.

... z powodu stukania

Przyczyną powstawania hałasu może być stukanie sztywnych 

rur o siebie lub o przylegające powierzchnie. Elastyczność rur 

Hep2O łagodzi to zjawisko, co ogranicza ilość odgłosów stukania 

i absorbuje wibracje, uniemożliwiając przenoszenie dźwięków 

wzdłuż rury.

... oraz z powodu uderzeń hydraulicznych

Analogicznie hałas powstały na skutek uderzeń hydraulicznych, 

których przyczyną jest nagłe zatrzymanie przepływu wody (zazwy-

czaj poprzez zamknięcie baterii jednouchwytowych z mieszaczami  

zaworów elektromagnetycznych oraz powodujących powstanie 

pogłosu zaworów kulowych). Hałas ten jest normalnie tłumiony 

przez rury Hep2O i nie jest przenoszony wzdłuż rur.

Instalacje grzewcze
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Rury Hep2O muszą być zamocowane przy pomocy uchwytów 

obok odpływów pomp i zaworów. Gwarantuje to odpowiednie 

podparcie i ogranicza wibracje w większości przypadków. W sytu-

acji, gdy masa podłączonego sprzętu może powodować potrzebę 

zastosowania dodatkowego podparcia, należy stosować meta-

lowe uchwyty lub konsole wspornikowe. Jeśli rozmiar pompy lub 

5.3. Podłączanie elementów systemu Hep2O do urządzeń dodatkowych (pomp, zaworów itp.) 

W przypadku, gdy kocioł jest wyposażony w termostat odcinający 

o wysokich wartościach granicznych, urządzenie zapewniające 

pracę pompy po wygaszeniu kotła, a także podłączenia poza 

obudową kotła 350 mm od źródła ciepła, możliwe jest wykonanie 

bezpośrednich przyłączy przy pomocy elementów systemu  

Hep2O. Zazwyczaj takie kotły mają miedziane wymienniki ciepła  

i są kotłami niskotemperaturowymi.

W przypadku kotłów nieposiadających takiego wyposażenia 

pozwalającego na wykonanie bezpośredniego przyłącza, należy 

zainstalować miedzianą rurkę o długości co najmniej 1 m pomiędzy 

kotłem a pierwszym elementem systemu Hep2O.

Uwaga! W przypadku, gdy instrukcja producenta dla danego 

kotła zawiera inne informacje, należy przestrzegać określonych  

w niej warunków.

We wszystkich przypadkach, w tym w przypadku podgrzewaczy 

przepływowych, grzejników w przyczepach kempingowych itp., 

należy zwracać uwagę na to, aby wszystkie urządzenia miały 

odpowiednie urządzenia do regulacji temperatury i urządzenia 

odcinające po to, aby upewnić się, że warunki robocze mieściły 

się w zakresie dopuszczalnych temperatur i ciśnienia określonych 

dla rur Klasy 5. 

5.4. Podłączanie kotłów i podgrzewaczy

zaworu wymaga mocowania w większej odległości od ściany niż 

jest to możliwe z użyciem samego uchwytu rury, można go uzu-

pełnić podkładką dystansową. Dzięki temu możliwe jest zwiększe-

nie odległości, na jaką rura „odstaje”, jednocześnie zapewniając 

bezpieczeństwo mocowania.

W przypadkach dowolnego kominka z płaszczem wodnym 

wszystkie przyłącza wodne należy wyprowadzić od urządzenia na 

zewnątrz obudowy kominka przy pomocy rury metalowej.

Wszelkie obiegi grawitacyjne kotła na paliwo stałe należy zawsze 

wykonywać z rur metalowych. Zgodnie z przepisami metalowe 

rury powinny być używane jako rury spustowe zaworów upusto-

wych temperaturowych/ciśnieniowych w kotłach wodnych  

z otwartą komorą spalania, biegnące do zbiornika lub z powro-

tem, lub też od zaworów bezpieczeństwa w zamkniętych instala-

cjach centralnego ogrzewania. W instalacjach zamkniętych, gdzie 

zawór bezpieczeństwa nie znajduje się w obudowie kotła, rura 

pomiędzy zaworem bezpieczeństwa  a kotłem powinna być  

wykonana z metalu. Przyłącza kotła należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi wymogami.

Uwaga! Podczas rozruchu ważne jest, aby upewnić się, że całość 

powietrza została usunięta z instalacji grzewczej przed włączeniem 

kotła. Pęcherze powietrza mogą utrudniać prawidłowy obieg wody  

i uniemożliwiać prawidłową pracę regulatorów temperatury kotła, co  

z kolei może być przyczyną poważnego przegrzania kotła.

Rozdzielacze 10 mm Hep2O są szczególnie przydatne do instala-

cji z rurami o bardzo małych średnicach. Są one dostępne  

w wersjach z 4 odejściami. Są one przeznaczone przede wszyst-

kim do zastosowania w instalacjach centralnego ogrzewania, jed-

nak mogą być także używane w instalacjach ciepłej i zimnej wody 

użytkowej. Rozdzielacza 15 mm Hep2O są dostępne w wersjach 

z 2 lub 3 odejściami.

Dostępna jest kompletna gama rozdzielaczy Hep2O, które mogą 

być łączone szeregowo, w ten sposób umożliwiając podłączenie 

dowolnej liczby rur. Drugim możliwym rozwiązaniem jest połącze-

nie kilku trójników zapewniających niezależną możliwość obrotu 

o 360o.

5.5. Rozdzielacze

Rys. 36. Rozdzielacze Hep2O są stosowane do łączenia kilku rur  
10 mm lub 15 mm.

Instalacje grzewcze
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  Wiercenie otworów w drewnianych belkach stropowych – patrz 

Rys. 28 i 29.

  W stalowych budynkach szkieletowych, o ile jest to możliwe, 

rury należy układać przez prefabrykowane otwory w elemen-

tach stalowych. Nie wolno wykonywać otworów w elementach 

stalowych bez zgody architekta. 

  Nie wolno układać rur w miejscach, w którym prawdopodob-

nie będą mocowane płyty kartonowo-gipsowe.

  Należy uważać, żeby rury znajdujące się w zamkniętych miej-

scach lub przechodzące przez ścianki działowe lub podłogi nie 

powodowały obniżenia klasy odporności ogniowej budynku.

5.7. Porady ogólne

Rys. 37. Dzięki elastyczności systemu Hep2O instalacja  
przewodów jest szybsza i łatwiejsza.

System Hep2O jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania 

zarówno w drewnianych, jak i w stalowych budynkach szkieleto-

wych. Tym niemniej należy mieć na uwadze następne wymagania:

1. Wczesne wykrycie nieszczelności, które mogą prowadzić do 

uszkodzenia konstrukcji budynku w przypadku zaniedbań. 

2. Instalacja przewodów rurowych, które powinny być po ciepłej 

stronie warstwy izolacji cieplnej. Powinna także być możliwa 

wymiana rur przechodzących przez warstwy paroszczelne bez 

naruszenia tych warstw.

5.6. Elementy systemu Hep2O w drewnianych i stalowych budynkach 
szkieletowych

Korzyści dotyczące instalacji i sprawności systemu.

  Wybór pomiędzy rozdzielaczami z 2, 3 lub 4 króćcami zmniej-

sza liczbę złączek niezbędną do połączenia rury 22 mm z rurą 

10 mm lub 15 mm.

  Rozdzielacze umożliwiają zmniejszenie liczby wymaganych 

złączek i skrócenie czasu instalacji.

  Rozdzielacze są wykonane z polibutylenu, który jest bardzo 

trwałym i lekkim materiałem, i są łatwe w instalacji.

  Rozdzielacze z polibutylenu umożliwią zawieszenie rury pomię-

dzy dwiema belkami stropowymi bez obaw o jej zerwanie.

  Do zamknięcia niewykorzystanych odejść w rozdzielaczu moż-

na wykorzystać zaślepki Hep2O.

Aby zagwarantować zgodność z tymi wymaganiami, przewody 

rurowe powinny być układane w podtynkowych kanałach zapro-

jektowanych przez architekta lub w systemie rur osłonowych. Nie-

zależnie od wybranej metody konieczne jest uwzględnienie układu 

na połączeniu ściany i posadzki w celu uniknięcia problemów  

z legarami podłogowymi i uzgodnienia przejść rur przez belki 

górne/dolne. Do wykonania przyłączy grzejników można stosować 

rury Hep2O 10 mm.

Instalacje grzewcze
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6. Ważne informacje

Instalacje recyrkulacyjne pracujące w trybie ciągłym to instalacje 

obiegowe, w których woda utrzymuje stałą, wysoką temperaturę. 

Instalacje te stanowią stałe źródło wody gorącej.

Instalacje recyrkulacyjne pracujące w trybie ciągłym są wykorzy-

stywane do dostarczania gorącej wody do punktów czerpalnych, 

które mogą być oddalone od źródła ciepła lub od zbiornika wody 

gorącej.

Instalacje recyrkulacyjne pracujące w trybie ciągłym bardzo różnią 

się od standardowych instalacji ciepłej wody użytkowej i cen-

tralnego ogrzewania znajdujących się w domach mieszkalnych, 

dla których nasze wyroby poddano testom, zgodnie z normą BS 

7291 2010 Klasa C lub normą dopuszczającą WRAS. Dlatego też 

produktów Hep2O NIE należy stosować w instalacjach recyrkula-

cyjnych pracujących w trybie ciągłym, ponieważ nie posiadają one 

dopuszczeń zgodnie z obowiązującymi wersjami wspomnianych 

norm.

6.1. Instalacje recyrkulacyjne 
pracujące w trybie ciągłym (wtórna 
cyrkulacja wody gorącej / instalacje 
wodociągowe)

Rury Hep2O można zamrażać w celu wykonania modyfikacji 

systemu bez ryzyka uszkodzenia instalacji. Podczas zamrażania 

należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń 

mrożących. Rury należy zawsze zamrażać w miejscu znajdującym 

się w dostatecznie dużej odległości od punktu, w którym rura ma 

być przecięta.

6.2. Zamrażanie instalacji w celu 
wykonania jej modyfikacji 

Istnieje możliwość malowania elementów systemu Hep2O. Co 

więcej, malowanie jest stanowczo zalecane w przypadku zasto-

sowań zewnętrznych w celu zabezpieczenia rury przed działaniem 

światła słonecznego i promieniowania ultrafioletowego. Najlep-

szą metodą jest malowanie farbą emulsyjną, ale dopuszcza się 

stosowanie także farb połyskujących na bazie oleju w połączeniu 

z gruntem. Przed malowaniem należy sprawdzić, czy wszystkie 

powierzchnie są czyste, nie zanieczyszczone tłuszczem i suche. 

Nie dopuszcza się stosowania farb celulozowych, roztworów do 

usuwania farby, ani rozpuszczalników.

6.3. Malowanie elementów systemu 
Hep2O

Do zabezpieczania elementów drewnianych przed kornikami lub 

próchnieniem zazwyczaj dopuszcza się stosowanie roztworów 

wodnych środków. Prace związane z natryskiwaniem elementów 

środkiem zabezpieczającym najlepiej wykonywać przed instalacją 

elementów systemu Hep2O. Tam, gdzie jest to niemożliwe, należy 

odpowiednio zabezpieczyć i zasłonić rury oraz złączki Hep2O 

przed rozpoczęciem natryskiwania. Proszę zwrócić uwagę, że  

nie należy stosować środków na bazie rozpuszczalników.

6.7. Zabezpieczenie elementów 
drewnianych przed kornikami

Korozja metali jest zagrożeniem występującym we wszystkich 

instalacjach. Z tego względu bardzo ważne jest maksymalne 

ograniczenie wszelkich możliwych przyczyn korozji.

W celu zapewniania maksymalnej ochrony systemowej, niezależ-

nie od materiału zaleca się ochronę wszystkich obiegów grzew-

czych poprzez zastosowanie inhibitora. Środki Fernox i Sentinel 

przeszły odpowiednie próby i są odpowiednie do użycia w rurach 

i złączkach systemu Hep2O.

We wszystkich instalacjach prawie zawsze występuje tlen, który 

może dostawać się do instalacji przez wiele różnych punktów. 

Rury Barier Hep2O zawierają dodatkową barierę dla tlenu, która 

ogranicza przenikanie tlenu przez ścianki rur.

Środki przeciwko zamarzaniu na bazie mieszanek glikolu etyleno-

wego nie mają negatywnego wpływu na system Hep2O. Jednakże 

w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z firmą Wavin.

Elementy systemu Hep2O nie przewodzą prądu, dzięki czemu nie 

stwarzają zagrożenia porażeniem. Tym niemniej jeśli zastosowa-

nie systemu Hep2O powoduje powstanie przerwy w istniejącym 

rurociągu metalowym, który może być stosowany do uziemienia 

lub połączenia elektrycznego, ciągłość tę można odtworzyć 

poprzez trwałe zamocowanie przewodu łączącego pomiędzy 

dwoma końcami istniejącego rurociągu metalowego. Aby uzyskać 

informacje o bezpieczeństwie elektrycznym, prosimyo kontakt 

z wykonawcą prac elektrycznych lub z miejscowym dostawcą 

energii elektrycznej.

6.4. Użycie inhibitorów korozji

6.5. Środki przeciwko zamarzaniu

6.6. Bezpieczeństwo elektryczne

Ważne informacje
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Rys. 38. Próba ciśnieniowa. Rys. 39. Zestaw do prób ciśnieniowych.

Manometr

Zawór 2
Zawór 1

1.  Odłącz elementy niewchodzące w skład systemu Hep2O, które 

nie wytrzymają ciśnienia próby.

2.  Zabezpiecz wszystkie otwarte końce rur przy pomocy zaślepek 

Hep2O. 

3.  Podłącz przewód ciśnieniowy do instalacji w odpowiednim 

punkcie.

4. Zamknij zawór 2 i otwórz zawór 1 (patrz Rys. 39).

5.  Całkowicie napełnij instalację poddawaną próbie wodą i usuń 

całość powietrza.

8.2. Procedura próby

7. Środki ostrożności

W przypadku użycia elementów systemu 

Hep2O na zewnętrz budynków lub  

w pomieszczeniach nieogrzewanych, na-

leży zabezpieczyć je przed zamarzaniem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elementy systemu Hep2O należy chronić 

przed działaniem promieniowania ultrafio-

letowego. Izolacja chroniąca przez zama-

rzaniem stanowi dostateczne zabezpie-

czenie. W przypadku braku izolacji zaleca 

się pomalowanie lub zakrycie elementów 

systemu Hep2O.

Próby wykazały, że gryzonie nie naruszają 

elementów systemu Hep2O częściej niż  

innych materiałów. Jednakże wszystkie 

elementy, które są bardziej miękkie niż 

zęby gryzoni, mogą być przez nie uszko-

dzone. W przypadku spodziewanego 

rozprzestrzeniania się gryzoni należy sko-

rzystać z usług firmy usuwającej gryzonie. 

Obecność gryzoni wiąże się z ryzykiem 

uszkodzenia przewodów wykonanych  

z elementów systemu Hep2O.

Elementy systemu Hep2O nie ulegają 

uszkodzeniu pod wpływem chloru zawar-

tego w sieciach wodociągowych (poniżej 

0,5 ppm). Krótkotrwałe użycie wyższych 

stężeń chloru w celu dezynfekcji instalacji 

nie ma negatywnego wpływu na system.

Tym niemniej stałe wysokie stężenia chloru 

negatywnie wpływają na materiał rur.  

Z tego względu systemu Hep2O nie należy 

stosować w instalacjach zawierających 

wodę o wysokim stężeniu chloru, takich 

jak baseny pływackie lub fontanny.

7.1. Instalacje zewnętrzne 7.2. Gryzonie 7.3. Chlor

8. Próby

Podczas prób instalacji Hep2O zaleca się stosowanie ciśnienia  

1,5 raza większego niż ciśnienie robocze.

Jeśli instalacja obejmuje JAKIEKOLWIEK wcześniejsze wersje złą-

czek wciskowych lub złączek SlimLine, należy zawsze przeprowa-

dzić dodatkową próbę z maksymalnym ciśnieniem 18 barów, jed-

8.1. Próba ciśnieniowa

6.  Podnieś ciśnienie do wartości ciśnienia próby i zamknij zawór 1 

(patrz Rys. 39).

7.  Na końcu próby delikatnie uderz w manometr (tak aby upewnić 

się, że wskazówka nie jest zablokowana) i odczytaj wartość 

ciśnienia. W przypadku braku znacznego spadku ciśnienia  

(nie więcej niż 0,02 MPa) instalację można uznać za szczelną.

8.  Zwolnij zawór 1 i 2 w celu obniżenia ciśnienia i spuść wodę  

z instalacji, jeśli zachodzi taka potrzeba.

nakże wszystkie urządzenia i złączki niebędące częścią systemu 

Hep2O, które nie wytrzymają ciśnienia 18 barów, należy odłączyć 

– należy sprawdzić instrukcje producentów innych urządzeń.

Czas trwania próby powinien wynosić co najmniej 1 godzinę. Zale-

cany czas próby głównej powinien wynosić 120 minut.

Środki ostrożności / Próby
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Uwaga! Próba ciśnieniowa NIE może zastępować sprawdzenia 

czy rury zostały dobrze wsunięte do złączek Hep2O. Sprawdze-

nie takie należy wykonać po poprawnym wykonaniu połączenia 

i zawsze gdzie jest to możliwe stosując technologię rozpoznania 

połączenia Hep2O, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

9. Zastosowania specjalne

Elementy systemu Hep2O są lekkie i odporne na korozję. Dzięki 

temu są idealnym rozwiązaniem do zastosowania na łodziach.

Elastyczność rur Hep2O powoduje, że możliwe jest układanie ich 

w wewnętrznych zagłębieniach łodzi i łatwe ukrycie za grodziami. 

Elastyczność mechaniczna elementów systemu Hep2O także 

umożliwia tłumienie wibracji pochodzących z silnika i oddziały-

wania morza, które mogą przyczyniać się do pękania lub luzo-

wania połączeń lutowanych lub zaciskanych. System Hep2O jest 

odporny na korozję elektrolityczną, a jego sprawność gwarantuje 

technologia połączeń.

System Hep2O jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowania 

w przyczepach kempingowych, gdzie lekkość i elastyczność 

umożliwia montaż w zamkniętych przestrzeniach bez uszkodzenia 

poszycia pojazdu oraz uniknięcie niepotrzebnego zwiększania 

masy pojazdu. Odporność na korozję i zamarzanie powoduje,  

że Hep2O jest idealnym rozwiązaniem dla tego zastosowania.

Dzięki łatwości instalacji i demontażu, Hep2O jest doskonałym 

rozwiązaniem. Tymczasowy charakter stoisk targowych,  

w połączeniu z wymogiem, aby instalacje były układane na znacz-

nych odległościach z licznymi punktami czerpalnymi, stwarza 

konieczność użycia systemu hydraulicznego, który jest elastyczny 

i odpowiedni do regularnego demontażu i ponownego montażu  

w różnych konfiguracjach. System Hep2O spełnia wszystkie wy-

magania w zakresie elastyczności i kosztów.

Trwałość oraz odporność na korozję i niskie temperatury czynią  

z systemu Hep2O idealne rozwiązanie dla wielu zastosowań  

w rolnictwie i ogrodnictwie. Typowe zastosowania to zaopatrzenie 

w wodę udojni, koryt z wodą do picia oraz instalacji nawadniają-

cych w ogrodnictwie.

9.1. Łodzie

9.2. Przyczepy kempingowe

9.3. Stoiska targowe

9.4. Rolnictwo i ogrodnictwo

10. Analiza potencjalnych 
problemów

1. Przeciekanie połączeń

Prawdopodobne przyczyny:

a) Głębokie zarysowanie lub zadrapanie rury.

Dowód: oględziny rury.

b) Rura została wsunięta przez pierścień chwytający, ale nie przez 

oring.

Dowód: połączenie przecieka, ale rura nie wypada ze złączki.

c) Pył lub zadziory pod uszczelką typu oring (zazwyczaj występują 

w przypadku użycia piły do metalu stosowanej do przecięcia rury).

Dowód: zanieczyszczenie jest widoczne w trakcie oględzin.

d) Uszczelka typu oring została uszkodzona, najczęściej poprzez 

włożenie rury miedzianej o ostrym końcu lub nie zainstalowano 

tulei usztywniającej koniec rury.

Dowód: przyczyna widoczna w trakcie oględzin.

2. Rozerwana złączka

Prawdopodobna przyczyna:

Utworzenie się lodu  w rurze metalowej połączonej z kształtką lub 

w złączce znajdującej się w pobliżu metalowych kranów.

Dowód: rozerwanie złączki lub zsunięcie złączki z rury po okresie 

bardzo niskich temperatur.

Uwaga! Woda zamarza w temperaturze 0oC, a po zamarznięciu 

zwiększa swoją objętość o 9%. Rura Hep2O może kompenso-

wać ten wzrost objętości bez rozerwania, jednak w przypadku 

zastosowania w instalacji elementów metalowych rur lub części, 

dodatkowy nacisk może czasami doprowadzić do rozerwania 

złączki.

Problemy z instalacjami, w których wykorzystano system Hep2O, 

są niezmiernie rzadkie. Tym niemniej jeśli jakiekolwiek problemy 

wystąpią, poniższe uwagi pomogą w odnalezieniu ich przyczyny.

10.1. Potencjalne problemy

Zastosowania specjalne / Analiza potencjalnych problemów
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11. Zestawienie produktów

Rura PB STANDARD PN10 do wody użytkowej (w zwojach)

Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

s

[mm]

Długość

w zwoju  

[m]

3243010138 15 1,75 25
3243010153 15 1,75 50
3243010163 15 1,75 100
3243010538 22 2,15 25
3243010553 22 2,15 50
3243020748 28 2,65 25
3243020758 28 2,65 50

Rura PB BARRIER PN3 do ogrzewania podłogowego (w zwojach)
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

s

[mm]

Długość

w zwoju  

[m]

3243030240 16 1,8 100
3243030275 16 1,8 200
3243030280 16 1,8 500

Rura PB STANDARD PN10 w sztangach (odcinki 6 m)
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

s

[mm]

Ilość

w opakowaniu

[m]

3243040143 15 1,75 240
3243040543 22 2,15 120
3243040743 28 2,65 72

Złączka PB PN10
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

3243200133 10 66 23
3243200101 15 72 29
3243220200 16 63 33
3243200501 22 78 40
3243200713 28 85 50

Rura PB BARRIER PN6 do centralnego ogrzewania (w zwojach)
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

s

[mm]

Długość

w zwoju  

[m]

3243020173 10 1,65 50
3243020183 10 1,65 100
3243020138 15 1,75 25
3243020141 15 1,75 50
3243020151 15 1,75 100
3243020148 15 1,75 400
3243020538 22 2,15 25
3243020541 22 2,15 50
3243020738 28 2,65 25
3243070553 28 2,65 50

D

s

D

s

D

s

D

s

A

B

Zestawienie produktów
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Kolano PB PN10 90o 
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243300113 10 48 48
3243300151 15 59 59
3243300551 22 71 71
3243300763 28 82 82

Trójnik PB PN10 równoprzelotowy
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243400113 10 75 49
3243400111 15 88 59
3243400511 22 101 71
3243400723 28 114 82

Trójnik redukcyjny PB PN10 górny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243440513 15x10x15 82 54
3243440502 22x15x22 92 68
3243998037 28x15x28 96 78
3243440718 28x22x28 104 80

Trójnik redukcyjny PB PN10 bok-góra
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243460502 15x10x10 80 55
3243460503 22x15x15 92 69
3243460718 28x22x22 104 80

Kolano PB PN10 90o bose
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

3243320141 15 61 51
3243320553 22 73 62

Trójnik redukcyjny PB PN10 boczny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

3243420506 22x22x15 98 70
3243420720 28x28x22 114 84

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Zestawienie produktów

Trójnik redukcyjny PB PN10 bosy
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243480514 22x15x22 92 68

A

B
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Kolano PB PN10 135o bose
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243998025 15 75 50
3243998036 22 85 61

Złączka ze śrubunkiem PB PN10 gwint wewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243260113 15x1/2” 70 30
3243260135 15x3/4” 64 34
3243260547 22x3/4” 72 40

Kolano ze śrubunkiem PB PN10 90o gwint wewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243380113 15x1/2" 63 59

A

B

A

B

A

B

Złączka mosiężna PN10 gwint zewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3243500113 15x1/2”
3243510212 16x1/2”
3243500535 22x3/4”
3243500723 28x1”

Trójnik mosiężny gwint zewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3031483 15x1/2”
3031723 22x1/2”
3031485 22x3/4”

Złączka mosiężna PN10 gwint wewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3243520113 15x1/2”
3243520147 15x3/4”
3243530212 16x1/2”
3243520535 22x3/4”
3243520723 28x1”

Zestawienie produktów
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Kurek spustowy mosiężny PN10
Indeks  Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

C

[mm]

D  

[mm]

3243100100 15 65 34 38 14
D

C
A

B

Złączka redukcyjna PB PN10 bosa 
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243240113 15x10 61 23
3243240201 16x15
3243240502 22x15 67 29
3243240718 28x22 75 40

A

B

Łącznik mosiężny PN10 gwint zewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

C

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

3031023 15x1/2” 50 23 23 16 1/2"
3031024 22x3/4” 53 25 30 28 3/4"

Łącznik mosiężny PN10 gwint wewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

C

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

3243550114 15x1/2” 48 21 25 18 1/2"
3031021 22x3/4” 50 21 30 19 3/4"A

B

C

D

E

C

A

D

B

E

Kolano mosiężne gwint zewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3031477 15x1/2”
3031375 22x1/2”
3031371 22x3/4”

Kolano mosiężne gwint wewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3031476 15x1/2”
3031370 22x1/2”
3031369 22x3/4”

Zestawienie produktów

Podejście do armatury PN10 gwint wewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243600150 15x1/2" 41 70
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Zawór c.z.w.u. PB PN10 gwint zewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243710147 15x3/4” 89 53

Wężyk w oplocie stalowym
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

L1

[mm]

L2  

[mm]

L3

[mm]

L4  

[mm]

3243260001 15x1/2” 216 150 66 -
3243260002 22x3/4”

Zawór kulowy mosiężny PN10
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3243750113 15
3243740501 22

A

B

Płytka montażowa pod baterie – płaska
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

L1

[mm]

L2  

[mm]

L3

[mm]

L4  

[mm]

3141052001 - 216 150 66 -

(w zestawie 6 wkrętów do mocowania kolan)

Podejście do armatury mosiężne PN10 gwint wewnętrzny
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243600125 15x1/2” 45 72

Zawór c.z.w.u. PB PN10
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3243700102 15

Płytka montażowa pod baterie –  wygięta
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

L1

[mm]

L2  

[mm]

L3

[mm]

L4  

[mm]

3141052002 - 300 220 150 66

(w zestawie 6 wkrętów do mocowania kolan)

Zestawienie produktów
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Uchwyty przykręcane
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243840002 15 18 23
3243840003 22 22 32

Uchwyty przybijane
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

3243850001 15 20 17 9,5
3243850005 22 27 21 13A

B

C

Zaślepki 
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243874402 15 41 29
3243874406 22 44 40

A

B

Tuleje wspomagające SmartSleeve do rur PB
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3243820010 10
3243820015 15
3243830002 16
3243820022 22
3243820028 28

Zestawienie produktów

Rura osłonowa karbowana (czerwona)
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

Jedn. 

miary

3145080110 25/21 25 21 m
3145080170 43/36 43 36 m

A B

Rura osłonowa karbowana (niebieska)
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

Jedn. 

miary

3145085110 25/21 25 21 m
3145085180 43/36 43 36 m

A B
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Belka rozdzielacza PB 22x15 – bosa
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243998123 22x10 4 odejścia 186 62
3243998115 2 odejścia
3243998117 3 odejścia

A

B

Szafka natynkowa
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

C 

[mm]

3141042001 - 400 640 130
3141042002 - 450 640 130
3141042003 - 530 640 130
3141042004 - 680 640 130
3141042005 - 830 640 130

Szafka podtynkowa
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

C 

[mm]

3141041004 - 400 705-805 110-160
3141041005 - 450 705-805 110-160
3141041006 - 530 705-805 110-160
3141041007 - 680 705-805 110-160
3141041008 - 830 705-805 110-160

CA

B

A

B

C

Belka rozdzielacza (woda użytkowa) 15x3/4”
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

C

[mm]

D  

[mm]

3030732 2 odejścia 105 45 3/4" 32
3030733   3 odejścia 156 45 3/4" 36
3243960136 4 odejścia 207 45 3/4" 36

C

A

BD

Uchwyt do rur PB podwójny krótki
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3143982003 UB2 - 74 75

A

B

Zestawienie produktów

Belka rozdzielacza PB 22x15
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243998124 22x10 4 odejścia 188 62
3243998114 2 odejścia
3243998116 3 odejścia 186 66

A

B
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Uchwyt do rur PB podwójny długi
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3143982004 UB2 - 80 124
B

A

Smar do połączeń Hep2O 
Indeks Pojemność 

[ml] 

3243987003 400

Klucz do demontażu złączek Hepkey Plus
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243988020 10 40 38,29
3243988016 15 46,5 38,80
3243988023 22 58 40,60
3243988041 28 67 41,70

Klucz do demontażu złączek metalowy (uniwersalny)
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

A

[mm]

B  

[mm]

3243988026 15-22
3039598 10-28

Nożyce do rur PB
Indeks Wymiar

nominalny

[mm]

3243986001

A

B

Zestawienie produktów
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Hep2O jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Wavin.
Wavin Metalplast-Buk ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub 
zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane 
zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie 
budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz informację 
o produktach Wavin Metalplast-Buk.

Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.

ul. Dobieżyńska 43

64-320 Buk

tel.: 61 891 10 00

fax: 61 891 10 11

infolinia: 800 161 555

e-mail: kontakt_pl@wavin.pl

www.wavin.pl

System instalacyjny Hep2O
Katalog 
produktów

Wavin dostarcza skuteczne rozwiązania 
pozwalające zaspokajać kluczowe potrzeby życia 
codziennego: 

 bezpieczną dystrybucję wody pitnej, 
  przyjazne środowisku zagospodarowanie wody  

deszczowej i ścieków, 
 energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie budynków.

Pozycja lidera w Europie, jak i obecność na rynkach  
lokalnych, zobowiązanie do innowacyjności oraz  
wsparcie techniczne – wszystko to daje wymierne  
korzyści naszym Klientom. Nieustannie spełniamy  
najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju  
oraz gwarantujemy niezawodną logistykę, aby  
wspierać naszych klientów w osiąganiu  
ich celów.


