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System instalacyjny 

ViPEX

Rura PEX-AL-PE do wszystkich 
zastosowań

ViPEX jest rurą wielowarstwową, 
w skład której wchodzą:

1   Warstwa zewnętrzna, z polietylenu ustabi-
lizowanego wysokotemperaturowo (PE)

2   Warstwa kleju wysokiej jakości, 
(specjalny kompozyt:  
wymagania DVGW - W 542: 2,5 N/mm 
standard Viessmann > 5 N/mm)

3   Aluminium spawane doczołowo grubość 
0,2 mm  do 1,35 mm

4   Warstwa kleju wysokiej jakości, 
(specjalny kompozyt: Wymaga-
nia DVGW - W 542: 2,5 N/mm 
standard Viessmann > 5 N/mm)

5   Warstwa wewnętrzna, z polietylenu 
usieciowanego (PE-X)

Rura wielowarstwowa – ciągła 

kontrola jakości przez producenta 

Wszechstronność 

zastosowań

5-warstwowa rura ViPEX oferuje maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji  
i wytrzymałość w trudnych warunkach budowy stanu surowego i podczas transportu.

Rura wielowarstwowa ViPEX

Instalacja ogrzewania podłogowego, grzej-
nikowego i wody użytkowej - czy potrzebne 
są trzy oddzielne systemy instalacyjne? Nie, 
system ViPEX pozwala wykonać wszystkie 
instalacje przy użyciu tylko jednego typu 
rury - ViPEX , co obniża koszt inwestycji i jest 
gwarancją najwyższej jakości 

Zalety uniwersalnej rury 5-warstwowa 
ViPEX:

  wygodny i szybki montaż dzięki optymalnie 
dopasowanym elementom systemowym

  wysokiej jakości komponenty zapewniają 
wysokie bezpieczeństwo eksploatacji 
i długą żywotność instalacji

  system objęty jest 10-letnią gwarancją

  możliwość zastosowania do instalacji 
grzejników, ogrzewania podłogowego 
i wody użytkowej

  maksymalne parametry pracy: temperatu-
ra 95°C i ciśnienie 10 bar

  minimalny promień gięcia r=5×dz 
(ze sprężyną 3×dz)

  całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, 
pełne zespolenie warstwy aluminium 
z zewnętrzną warstwą PE i wewnętrzną 
warstwą PE-X

  kolor biały 

Szczegóły dostępne na stronie 7

10 lat gwarancji
na rurę wielowarstwową 
i złączki zaprasowywane



Mniej uciążliwości dźwiękowej
Niskie opory przepływu wewnętrz-
nego gwarantują niezaburzony 
przepływ uwarstwiony – określany 
inaczej jako przepływ laminarny.

Trwała
Przeprowadzone testy gwarantują 
dużą wytrzymałość rury w czasie 
użytkowania (patrz poniżej wykres 
krzywych referencyjnych).

Ograniczone rozszerzanie
Wielowarstwowa konstrukcja rury 
PEX-AL-PE oraz zastosowanie 
wkładki aluminiowej zmniejsza roz-
szerzalność liniową rury. Pozwala to 
na kompensację naprężeń własnych 
spowodowanych temperaturą prze-
syłanego czynnika (patrz poniżej  – 
wykres rozszerzalności liniowej).

100% szczelna warstwa 
antydyfuzyjna
Wkładka aluminiowa zapobiega prze-
dostawaniu się tlenu, dzięki czemu 
unikamy korozji metalowych części 
instalacji.

Łatwa w montażu
Konstrukcja wielowarstwowa ViPEX, 
pozwala na łatwy montaż. Jej  ela-
styczność jest porównywalna z rurą 
Pex, przy jednoczesnym zachowaniu 
„pamięci  kształtu” (nie sprężynuje).

Brak korozji zewnętrznej
Warstwa syntetyczna, zarówno we-
wnętrzna jak i zewnętrzna zapobiega 
utlenianiu się rury, co z kolei pozwala 
uniknąć ryzyka, z którym mamy zwy-
kle do czynienia w przypadku wody 
spożywczej, a także szkód spowodo-
wanych rdzą.

Uniwersalność  zastosowań
Rury ViPEX można montować 
również w instalacjach zimnej 
i ciepłej wody.

Instalacje centralnego ogrzewania
System składa się z rury wielowar-
stwowej PEX/AL/PE lub PERT/AL/
PERT oraz szeregu złączek zapra-
sowywanych i skręcanych, idealny 
do centralnego ogrzewania (w tym: 
ogrzewania podłogowego).

Korzyści z wyboru systemu 

instalacyjnego ViPEX
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System instalacyjny 

ViPEX

Ogrzewanie 

podłogowe

Płyta izolacyjna ze styropianu EPS 100 
(zgodnie z EN 13163), z folią, z nadrukowa-
nym rastrem do układania (50, 100, 150, 200, 
250 i 300 mm) służy również do polepszenia 
izolacji akustycznej i cieplnej.

Przegląd zalet:
  proste układanie – również przy trudnych 

rzutach poziomych

  łatwe układanie na folii rur w określonej 
odległości od siebie 

  polepszenie izolacji akustycznej 
(odgłos kroków)

  układanie z niewielką ilością odpadów

  zakładka folii na stronie podłużnej

Rys.1.  Ogrzewanie podłogowe w systemie ViPEX

System złączek ViPEX 
Istnieją różne systemy pozwalające łączyć 
rury ViPEX. Wszystkie komponenty systemu 
mają znak ISO 9001. Podstawowy asortyment 
składa się z grupy zaprasowywanych elemen-
tów przyłączeniowych (złączek). Wyposażone 
są one w podwójne złącze toroidalne w celu 
zapewnienia jak najlepszej szczelności.

Paleta produktowa złączek:
–  16 mm × ½” gwint wewnętrzny
–  16 mm × ½” gwint zewnętrzny
–  16 mm × ¾” gwint zewnętrzny
–  16 × 16 mm
–  16 mm × ½” kolano 90° gwint wewnętrzny
–  16 mm × ½” kolano 90° gwint zewnętrzny
–  16 × 16 mm kolano 90°
–  16 × 16 × ½” T gwint wewnętrzny
–  16 × 16 × ½” T gwint zewnętrzny
–  16 × 16 × 16 mm T



Rys.3.    Oklejanie taśmą samoprzylepną krawędzi 

styku płyt izolacyjnych

Układanie taśmy brzegowej 
(dylatacyjno-uszczelniającej)

Taśma brzegowa (dylatacyjno-uszczelniająca) 
układana jest wzdłuż wszystkich ogranicza-
jących powierzchni pionowych, takich jak 
ściany, schody, filary, słupy itd.

Naklejona na niej folia polietylenowa opty-
malnie zakrywa obszar szczeliny brzegowej 
pomiędzy taśmą brzegową (dylatacyjno-
-uszczelniającą) i płytą izolacyjną.

Układanie płyty izolacyjnej

Płyta izolacyjna dostarczana jest w formie 
rozkładanej kostki o wymiarach: 
61×54×100 cm. Po rozłożeniu jednej kostki 
płyta izolacyjna ma powierzchnię 10 m2. 
Można  ją odpowiednio docinać na miejscu bez 
używania specjalnych narzędzi.

Opór przenikalności cieplnej płyty izolacyjnej 
o grubości 30 mm pozwala na układanie go 
bez dodatkowej izolacji na podłogach, pod któ-
rymi znajdują się ogrzewane pomieszczenia.

Klamry w kształcie litery U dokładnie 
obejmują rury
W systemie tym położenie rur na płycie 
izolacyjnej ustalane jest za pomocą uchwytów 
rur. Te wygięte w kształcie litery U klamry 
wciskane są w zespoloną płytę za pomocą 
mechanicznego urządzenia do osadzania, przy 
czym obejmują one dokładnie rurę ogrzewania 
podłogowego.

Raster ułatwia dokładne ustalanie 
 położenia
Nadrukowany raster (wymiar rastra 15 cm) 
ułatwia dokładne ustalanie położenia rur 
grzewczych zgodnie z wyliczonymi odstępami 
układania. W ten sposób zawsze zagwaran-
towany jest najlepszy z możliwych rozdział 
ciepła.

   Wskazówka

Zakładki na stronie 
podłużnej i krawędzie 
stykowe należy okleić 
taśmą samoprzylepną.

W przypadku płynnego 
jastrychu trzeba dodat-
kowo zakleić fartuch fo-
liowy taśmy brzegowej 
(dylatacyjno-uszczelnia-
jącej) z płytą izolacyjną.

Rys.2.   Układanie taśmy brzegowej (dylatacyjno–uszczelniającej)

Rys.4.  Układanie rury grzewczej
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Rys.5. Szafka rozdzielaczowa



System instalacyjny 

ViPEX

Ogrzewanie podłogowe

Systemy automatyki

Rys.7.  Przyrząd do osadzania

Rys.6.  Stojak do rozwijania rury

Za pomocą przyrządu do osadzania spinki 
są komfortowo i szybko układane na swoim 
miejscu.

Stojak do rozwijania rury – szybki w stosowa-
niu, składany.

Zgodnie z zapotrzebowaniem i efektywnym 
wykorzystaniem energii, od instalacji grzew-
czej wyposażonej w sterowaną pogodowo 
regulację temperatury zasilania wymaga się 
zastosowania regulacji temperatury pojedyn-
czych pomieszczeń.

Nowe komponenty regulacyjne Vitoset od-
powiadają tym wymaganiom i są optymalnie 
dopasowane do ogrzewania podłogowego 
Vitoset.

Technika regulacji została zaprojektowana 
specjalnie dla kombinacji pompy ciepła 
z ogrzewaniem podłogowym i z możliwością 
wykorzystywania pompy ciepła nie tylko 
do ogrzewania, lecz także i do chłodzenia. 
Ten rodzaj ogrzewania i chłodzenia pomiesz-
czeń coraz częściej znajduje zastosowanie 
w budownictwie mieszkaniowym.

Rys.8.   Komponenty regulacyjne – okablowany układ regulacji 
temperatury pojedynczego pomieszczenia

termostat wnętrzowy

montaż natynkowy

ogrzewanie

moduł przyłączeniowy

regulacja temperatury pojedynczego 

pomieszczenia

opcjonalnie

moduł rozszerzeniowy

z modułem przyłączeniowym

 Specyfikacja techniczna płyty izolacyjnej

Specyfikacja techniczna płyty izolacyjnej
  styropian EPS 100, zgodnie z EN 13163
  składana w kostkę 610×540×1000 mm
  jednostronna zakładka 30 mm
  współczynnik oporności cieplnej: 0,75 m2  ×  K/W
  klasa odporności ogniowej wg EN ISO 11925–2
  maksymalne dopuszczalne obciążenie na warstwie wyrównawczej – 20 kN/m2

  jednostka dostawy 1 kostka (efektywna powierzchnia całkowita 10 m2)

siłownik zaworu rozdzielacza

rozdzielacz obwodów grzewczych



Dane techniczne

Rury wielowarstwowe

Typ ViPEX VIPERT

DN mm 12 15 20 25 32 40 50 65 12 15 20 25

Wymiary mm 16 × 2,0 20 × 2,0 26 × 3,0 32 × 3,0 40 × 3,5 50 × 4,0 63 × 4,5 75 × 5,0 16 × 2,0 20 × 2,0 26 × 3,0 32 × 3,0

Średnica wewnętrzna mm 12 16 20 26 33 42 54 65 12 16 20 26

Ciężar rury g / m 112 154 294 404 583 879 1 321 1 600 112 154 294 404

Pojemność wodna mg / l 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290 3,316 0,113 0,201 0,314 0,531

Materiał mm PE-X / AL / PE PE-RT / AL / PE-RT

Chropowatość mm 0,007

Temperatura pracy ºC max. 95 (długotrwałe) max. 70 (długotrwałe)

Ciśnienie robocze bar max. 10 bar

Klasa ogniowa l / m E wg PN-EN 13501-1

Współczynik 
przewodności cieplnej W / m × K 0,45

Współczynnik 
rozszerzalności mm / m × K 0,026

Minimalny 
promień gięcia

gięcie 
w ręku

przy użyciu 
giętarki

przy użyciu 
giętarki

gięcie 
w ręku

przy użyciu 
giętarki

80 100 94 116 160 200 252 – 80 100 94 116

przy pomocy sprężyny wewnętrznej – przy pomocy sprężyny wewnętrznej

48 60 – – – – – – 48 60 – –

Złączki ViPEX

Rodzaj Złączki bez gwintu i gwintem Złączki bez gwintu Złączki z gwintem

Wymiary 16 × 2,0 / 20 × 2,0 / 26 × 3,0 / 32 × 3,0 40 × 3,5 / 50 × 4,0 / 63 × 4,5 / 75 × 5,0

Materiał Mosiądz odporny na odcynkowanie 
wg EN 12164

Polifenylosulfon (PPSU) 
Mosiądz odporny na odcynkowanie 
(śr. 75 mm)

Mosiądz odporny na odcynkowanie 
wg EN 12164

Klasa ogniowa E wg PN-EN 13501-1

Zastosowanie Instalacje c.o. i wody użytkowej

Tuleja zaciskowa Stal nierdzewna

Kontur zaprasowywania F – TH – B F F

Sygnalizacja 
nieszczelności 
wg karty W534

Nie Nie Nie

Warunki 10-letniej gwarancji na system instalacyjny ViPEX (dotyczy rur wielowarstwowych i złączek)

Producent gwarantuje sprawne działanie systemu rurowego i zaciskowego firmy Viessmann w okresie 10 lat od daty zakupu, 
niezależnie od daty montażu i uruchomienia instalacji.
Gwarancja obejmuje ukryte wady materiałowe oraz wady produkcyjne wyrobu.
Gwarancji podlega rura wielowarstwowa oraz złączki systemu zaciskowego dostarczony przez firmę Fränkische na rzecz firmy 
 Viessmann do dalszej odsprzedaży.
 
Podstawą rozpatrzenia reklamacji u Dostawcy jest:
a) prawidłowa eksploatacja systemu przez Użytkownika,
b) wykonanie instalacji w sposób prawidłowy, zgodnie z wymaganiami systemu,
c) faktura zakupowa,
d) udostępnienie miejsca montażu instalacji w zakresie pozwalającym na identyfikację poprawności jej montażu i eksploatacji,
e) udostępnienie wadliwego wyrobu w zakresie pozwalającym na pobranie w zależności od potrzeb ewentualnych próbek instala-

cji do dalszej analizy laboratoryjnej,
f) protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji zgodnie z poniższym załącznikiem.
Postanowienia punktu „e” w drodze porozumienia pomiędzy stronami mogą być zamienione na:
	    wykonanie zdjęć z miejsca instalacji
	    wycięcie wadliwej próbki i przesłanie jej do dalszych analiz laboratoryjnych
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System instalacyjny 

ViPEX

Rury wielowarstwowe

Komponenty systemu ViPEX

Ilość szt.
(woreczek)*1 Gr.    mat.      V

Rura wielowarstwowa ViPEX
  rura 5–warstwowa Pex-Al-Pe
  max. temperatura pracy: 95°C
  max. ciśnienie robocze: 10 bar
  kolor biały

  ∅ 16 × 2 mm
  zwój 200 m

7548375 nr zam.

  ∅ 20 × 2 mm
  zwój 100 m

7548376 nr zam.

  ∅ 26 × 3 mm
  zwój 50 m

7548377 nr zam.

  ∅ 32 × 3 mm
  zwój 50 m

7548378 nr zam.

  ∅ 40 × 3,5 mm
  sztanga 5 m

7549859 nr zam.

  ∅ 50 × 4 mm
  sztanga 5 m

7549860 nr zam.

  ∅ 63 × 4,5 mm
  sztanga 5 m

7549861 nr zam.

  ∅ 75 × 5 mm
  sztanga 5 m

7549862 nr zam.

Rura wielowarstwowa ViPERT
  rura 5–warstwowa PeRT-Al-PeRT
  max. temperatura pracy: 70°C
  max. ciśnienie robocze: 10 bar
  kolor biały

  ∅ 16 × 2 mm
  zwój 200 m

7548380 nr zam.

  ∅ 20 × 2 mm
  zwój 100 m

7548381 nr zam.

  ∅ 26 × 3 mm
  zwój 50 m

7548382 nr zam.

  ∅ 32 × 3 mm
  zwój 50 m

7548383 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

BestNr:7548375
BestNr:7548376
BestNr:7548377
BestNr:7548378
BestNr:7549859
BestNr:7549860
BestNr:7549861
BestNr:7549862
BestNr:7548380
BestNr:7548381
BestNr:7548382
BestNr:7548383


Komponenty mosiężne  

o średnicy od 16 do 32 mm

Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(wore-
czek)*1 Gr.    mat.      V

Kolano zaprasowywane, proste
mosiężne, uszczelka ePDM

16 × 16 10 7548384 nr zam.

20 × 20 10 7548385 nr zam.

26 × 26 5 7548386 nr zam.

32 × 32 5 7548387 nr zam.

Kolano zaprasowywane, naścienne
mosiężne, uszczelka ePDM

16 × ½" 10 7548388 nr zam.

20 × ½" 10 7548389 nr zam.

Kolano zaprasowywane, z gwintem zewnętrznym
mosiężne, uszczelka ePDM

16 × ½" 10 7548390 nr zam.

20 × ½" 10 7548391 nr zam.

20 × ¾" 5 7548392 nr zam.

26 × ¾" 5 7548393 nr zam.

32 × 1" 5 7548394 nr zam.

Kolano zaprasowywane, z gwintem wewnętrznym
mosiężne, uszczelka ePDM

16 × ½" 10 7548395 nr zam.

20 × ½" 10 7548396 nr zam.

20 × ¾" 10 7548397 nr zam.

26 × ¾" 5 7548398 nr zam.

32 × 1" 5 7548399 nr zam.

Trójnik zaprasowywany prosty
mosiężny, uszczelka ePDM

16 × 16 × 16 10 7548400 nr zam.

20 × 20 × 20 10 7548401 nr zam.

26 × 26 × 26 5 7548402 nr zam.

32 × 32 × 32 5 7548403 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)
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BestNr:7548384
BestNr:7548385
BestNr:7548386
BestNr:7548387
BestNr:7548388
BestNr:7548389
BestNr:7548390
BestNr:7548391
BestNr:7548392
BestNr:7548393
BestNr:7548394
BestNr:7548395
BestNr:7548396
BestNr:7548397
BestNr:7548398
BestNr:7548399


System instalacyjny 

ViPEX

Komponenty mosiężne  

o średnicy od 16 do 32 mm

Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(wore-
czek)*1 Gr.    mat.      V

Trójnik zaprasowywany redukcyjny
mosiężny, uszczelka ePDM

16 × 20 × 16 10 7548404 nr zam.

20 × 16 × 16 10 7548405 nr zam.

20 × 16 × 20 10 7548406 nr zam.

20 × 20 × 16 5 7548407 nr zam.

26 × 16 × 26 5 7548408 nr zam.

26 × 20 × 20 5 7638501 nr zam.

26 × 20 × 26 5 7548409 nr zam.

26 × 26 × 20 5 7548410 nr zam.

32 × 16 × 32 5 7548411 nr zam.

32 × 20 × 32 5 7548412 nr zam.

32 × 26 × 32 5 7548413 nr zam.

Trójnik zaprasowywany, z gwintem zewnętrznym
mosiężny, uszczelka ePDM

16 × ½" × 16 10 7548414 nr zam.

20 × ½" × 20 10 7548415 nr zam.

Trójnik zaprasowywany, z gwintem wewnętrznym
mosiężny, uszczelka ePDM

16 × ½" × 16 10 7548416 nr zam.

20 × ½" × 20 10 7548417 nr zam.

26 × ½" × 26 5 7548418 nr zam.

26 × ¾" × 26 5 7548419 nr zam.

32 × ¾" × 32 5 7548420 nr zam.

32 × 1" × 32 5 7548421 nr zam.

Złączka zaprasowywana, prosta
mosiężna, uszczelka ePDM

16 × 16 10 7548422 nr zam.

20 × 20 10 7548423 nr zam.

26 × 26 5 7548424 nr zam.

32 × 32 5 7548425 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

BestNr:7638501


Komponenty mosiężne  

o średnicy od 16 do 32 mm

Komponenty systemu ViPEX

Ilość szt.
(woreczek)*1 Gr.    mat.      V

Złączka zaprasowywana, redukcyjna 
mosiężna, uszczelka ePDM 

16 × 20 10 7548426 nr zam.

16 × 26 5 7548427 nr zam.

20 × 26 5 7548428 nr zam.

26 × 32 5 7548429 nr zam.

Złączka zaprasowywana, z gwintem wewnętrznym
mosiężna,  uszczelka ePDM

16 × ½" 10 7548430 nr zam.

20 × ½" 10 7548431 nr zam.

20 × ¾" 10 7548432 nr zam.

26 × ¾" 10 7548433 nr zam.

26 × 1" 5 7548434 nr zam.

32 × 1" 5 7548435 nr zam.

Złączka zaprasowywana, z gwintem zewnętrznym
mosiężna, uszczelka ePDM

16 × ½" 10 7548436 nr zam.

20 × ½" 10 7548437 nr zam.

20 × ¾" 10 7548438 nr zam.

26 × ¾" 5 7548439 nr zam.

26 × 1" 5 7548440 nr zam.

32 × 1" 5 7548441 nr zam.

Złączka podłączeniowa z uszczelnieniem stożkowym 
typ eurokonus  – do przyłączania rur  
systemowych 16× 2 mm
Jednostka dostawy 2 sztuki 

16 × 2 / GW ¾" 2 7548442 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)
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BestNr:7548442


System instalacyjny 

ViPEX

Komponenty PPSU  

o średnicy od 16 do 32 mm

Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(wore-
czek)*1 Gr.    mat.      V

Kolano zaprasowywane, proste
PPSU, uszczelka ePDM

16 × 16 10 7638464 nr zam.

20 × 20 10 7638465 nr zam.

26 × 26 5 7638466 nr zam.

32 × 32 5 7638467 nr zam.

Kolano zaprasowywane, 45°
PPSU, uszczelka ePDM

26 × 26 5 7638468 nr zam.

32 × 32 5 7638469 nr zam.

Trójnik zaprasowywany prosty
PPSU, uszczelka ePDM

16 × 16 × 16 10 7638470 nr zam.

20 × 20 × 20 10 7638471 nr zam.

26 × 26 × 26 5 7638472 nr zam.

32 × 32 × 32 5 7638473 nr zam.

Trójnik zaprasowywany redukcyjny
PPSU, uszczelka ePDM

16 × 20 × 16 10 7638474 nr zam.

20 × 16 × 16 10 7638475 nr zam.

20 × 16 × 20 10 7638476 nr zam.

20 × 20 × 16 10 7638477 nr zam.

20 × 26 × 20 5 7638478 nr zam.

26 × 16 × 20 5 7638479 nr zam.

26 × 16 × 26 5 7638480 nr zam.

26 × 20 × 20 5 7638481 nr zam.

26 × 20 × 26 5 7638482 nr zam.

26 × 26 × 16 5 7638483 nr zam.

26 × 26 × 20 5 7638484 nr zam.

32 × 16 × 32 5 7638485 nr zam.

32 × 20 × 32 5 7638486 nr zam.

32 × 26 × 26 5 7638487 nr zam.

32 × 26 × 32 5 7638488 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

BestNr:7638464
BestNr:7638465
BestNr:7638466
BestNr:7638467
BestNr:7638468
BestNr:7638469
BestNr:7638470
BestNr:7638471
BestNr:7638472
BestNr:7638473
BestNr:7638474
BestNr:7638475
BestNr:7638476
BestNr:7638477
BestNr:7638478
BestNr:7638479
BestNr:7638480
BestNr:7638481
BestNr:7638482
BestNr:7638483
BestNr:7638484
BestNr:7638485
BestNr:7638486
BestNr:7638487
BestNr:7638488


Komponenty PPSU  

o średnicy od 16 do 32 mm

Komponenty systemu ViPEX

Ilość szt.
(woreczek)*1 Gr.    mat.      V

Złączka zaprasowywana, prosta
PPSU, uszczelka ePDM

16 × 16 10 7638489 nr zam.

20 × 20 10 7638490 nr zam.

26 × 26 5 7638491 nr zam.

32 × 32 5 7638492 nr zam.

Złączka zaprasowywana, redukcyjna 
PPSU, uszczelka ePDM

16 × 20 10 7638493 nr zam.

16 × 26 5 7638494 nr zam.

20 × 26 5 7638495 nr zam.

20 × 32 5 7638496 nr zam.

26 × 32 5 7638497 nr zam.

Złączka zaprasowywana, z gwintem zewnętrznym
PPSU, uszczelka ePDM

16 × ½” 10 7638498 nr zam.

20 × ½” 10 7638499 nr zam.

20 × ¾” 10 7638500 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)
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BestNr:7638489
BestNr:7638490
BestNr:7638491
BestNr:7638492
BestNr:7638493
BestNr:7638494
BestNr:7638495
BestNr:7638496
BestNr:7638497
BestNr:7638498
BestNr:7638499
BestNr:7638500


System instalacyjny 

ViPEX

Dodatkowe komponenty  

systemu ViPEX

Komponenty systemu ViPEX

Ilość szt.
(woreczek)*1 Gr.    mat.      V

Kolano do rezerwuaru  
mosiężne

16 × ½” GW / ¾” GZ 10 7638502 nr zam.

Zestaw montażowy do kolana do rezerwuaru 
w zabudowie 
TYPE „L”

10 7638503 nr zam.

Zestaw montażowy do kolana do rezerwuaru 
podtynkowego  
TYPE „UP”

10 7638504 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

BestNr:7638502
BestNr:7638503
BestNr:7638504


Dodatkowe komponenty  

systemu ViPEX

Komponenty systemu ViPEX

Ilość szt.
(woreczek)*1 Gr.    mat.      V

Kolano do podłączenia grzejnika
  rura Cu, niklowana
  jednostka dostawy 1 szt.

∅ 16 mm
długość: 330 mm

2 7549917 nr zam.

Zestaw do baterii z kolanami naściennymi krótkimi 
składająca się z:
  płytki do montażu kolan naściennych
  2 szt. kolan zaprasowywanych, naściennych 16 × ½"

∅ 16 mm
do montażu kolan w rozstawie: 
80/100/153 mm

1 7549918 nr zam.

Płytka do montażu kolan naściennych 
stal ocynkowana

do montażu kolan w rozstawie:
80/100/153 mm  

20 7549919 nr zam.

Listwa do montażu kolan naściennych   
stal ocynkowana 

do montażu kolan w rozstawie:
80/100/120/153 mm 

10 7549920
9,60

nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)
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System instalacyjny 

ViPEX

Komponenty mosiężne i PPSU  

o średnicy od 40 do 75 mm

Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(wore-
czek)*1 Gr.    mat.      V

Kolano zaprasowywane, proste
uszczelka ePDM

40 × 40 
PPSU

3 7549863 nr zam.

50 × 50 
PPSU

2 7549864 nr zam.

63 × 63 
PPSU

1 7549865 nr zam.

75 × 75 
mosiężne

1 7549866 nr zam.

Kolano zaprasowywane, 45°
uszczelka ePDM

40 × 40 
PPSU

3 7549867 nr zam.

50 × 50 
PPSU

2 7549868 nr zam.

63 × 63 
PPSU

1 7549869 nr zam.

75 × 75 
mosiężne

1 7549870 nr zam.

Kolano zaprasowywane, z gwintem zewnętrznym
mosiężne, uszczelka ePDM

40 × 1¼” 3 7549871 nr zam.

50 × 1½" 2 7549872 nr zam.

Trójnik zaprasowywany prosty
uszczelka ePDM

40 × 40 × 40
PPSU

3 7549873 nr zam.

50 × 50 × 50
PPSU

2 7549874 nr zam.

63 × 63 × 63
mosiężny

1 7549875 nr zam.

75 × 75 × 75
mosiężny

1 7549876 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

BestNr:7549863
BestNr:7549864
BestNr:7549865
BestNr:7549866
BestNr:7549867
BestNr:7549868
BestNr:7549869
BestNr:7549870
BestNr:7549871
BestNr:7549872
BestNr:7549873
BestNr:7549874
BestNr:7549875
BestNr:7549876


Komponenty mosiężne i PPSU  

o średnicy od 40 do 75 mm

Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(wore-
czek)*1 Gr.    mat.      V

Trójnik zaprasowywany redukcyjny (c.d.)
mosiężny, uszczelka ePDM

40 × 20 × 40 3 7549877 nr zam.

40 × 26 × 40 3 7549878 nr zam.

40 × 32 × 40 3 7549879 nr zam.

50 × 20 × 50 2 7549880 nr zam.

50 × 26 × 50 2 7549881 nr zam.

50 × 32 × 50 2 7549882 nr zam.

63 × 32 × 63 1 7549883 nr zam.

63 × 40 × 63 1 7549884 nr zam.

63 × 50 × 63 1 7549885 nr zam.

75 × 40 × 75 1 7549886 nr zam.

75 × 50 × 75 1 7549887 nr zam.

Trójnik zaprasowywany, z gwintem wewnętrznym
mosiężny, uszczelka ePDM

40 × ½” × 40 3 7549888 nr zam.

40 × ¾" × 40 3 7549889 nr zam.

50 × ¾" × 50 2 7549890 nr zam.

63 × 1" × 63 1 7549891 nr zam.

75 × 1" × 75 1 7549892 nr zam.

Złączka zaprasowywana, prosta (c.d.)
uszczelka ePDM

40 × 40 
PPSU

3 7549893 nr zam.

50 × 50 
PPSU

2 7549894 nr zam.

63 × 63 
PPSU

1 7549895 nr zam.

75 × 75 
mosiężna

1 7549896 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)
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BestNr:7549877
BestNr:7549878
BestNr:7549879
BestNr:7549880
BestNr:7549881
BestNr:7549882
BestNr:7549883
BestNr:7549884
BestNr:7549885
BestNr:7549886
BestNr:7549887
BestNr:7549888
BestNr:7549889
BestNr:7549890
BestNr:7549891
BestNr:7549892
BestNr:7549893
BestNr:7549894
BestNr:7549895
BestNr:7549896


System instalacyjny 

ViPEX

Komponenty mosiężne i PPSU  

o średnicy od 40 do 75 mm

Komponenty systemu ViPEX

Ilość szt.
(woreczek)*1 Gr.    mat.      V

Złączka zaprasowywana, redukcyjna 
uszczelka ePDM 

40 × 26  
mosiężna

3 7549897 nr zam.

40 × 32  
mosiężna

3 7549898 nr zam.

50 × 32  
mosiężna

2 7549899 nr zam.

50 × 40  
PPSU

2 7549900 nr zam.

63 × 40  
mosiężna

1 7549901 nr zam.

63 × 50  
mosiężna

1 7549902 nr zam.

75 × 40  
mosiężna

1 7549903 nr zam.

75 × 50  
mosiężna

1 7549904 nr zam.

75 × 63  
mosiężna

1 7549905 nr zam.

Złączka zaprasowywana, z gwintem wewnętrznym
mosiężna,  uszczelka ePDM

40 × 1” 3 7549906 nr zam.

40 × 1¼" 2 7549907 nr zam.

50 × 1½" 1 7549908 nr zam.

63 × 2" 1 7549909 nr zam.

Złączka zaprasowywana, z gwintem zewnętrznym
mosiężna,  uszczelka ePDM

40 × 1” 3 7549910 nr zam.

40 × 1¼" 3 7549911 nr zam.

40 × 1½" 3 7549912 nr zam.

50 × 1½" 2 7549913 nr zam.

50 × 2" 2 7549914 nr zam.

63 × 2" 1 7549915 nr zam.

75 × 2" 1 7549916 nr zam.

*1 Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

BestNr:7549897
BestNr:7549898
BestNr:7549899
BestNr:7549900
BestNr:7549901
BestNr:7549902
BestNr:7549903
BestNr:7549904
BestNr:7549905
BestNr:7549906
BestNr:7549907
BestNr:7549908
BestNr:7549909
BestNr:7549910
BestNr:7549911
BestNr:7549912
BestNr:7549913
BestNr:7549914
BestNr:7549915
BestNr:7549916


Dodatkowe komponenty  

systemu ViPEX

Komponenty systemu ViPEX

Gr.    mat.      V

Płyta izolacyjna 
  ze styropianu ePS 100, zgodnie z eN 13163
  składana kostka 610×540×1000 mm
  z jednostronną zakładką 30 mm
  współczynnik oporności cieplnej: 0,75 m2  ×  K/W
  klasa odporności ogniowej wg eN ISO 11925–2
  maksymalne dopuszczalne obciążenie na warstwie 

wyrównawczej – 20 kN/m2

  jednostka dostawy 1 kostka (efektywna powierzchnia 
całkowita 10 m2)

7247183 nr zam.
PlN/m2

Spinki do rur 16 
  do montażu rur ViPex 16×2 mm na płytach izolacyjnych
  materiał: tworzywo sztuczne
  w magazynkach po 50 sztuk
  jednostka dostawy: 600 sztuk w kartonie  

(12 magazynków po 50 sztuk)

7535543 nr zam.
PlN/szt.

Listwa brzegowa 150 mm 
  z pianki Pe
  z doklejoną folią polietylenową
  nacięcia ułatwiające odrywanie
  wysokość 150 mm, grubość 8 mm
  jednostka dostawy: rolka 25 m

7535542 nr zam.
PlN/m.b.
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BestNr:7247183
BestNr:7535543
BestNr:7535542


System instalacyjny 

ViPEX

Komponenty mosiężne i PPSU  

o średnicy od 40 do 75 mm

Komponenty systemu ViPEX

Gr.    mat.      V

Narzędzie do gratowania i kalibrowania rur średnica rur:  
16/20/26/32 mm

7549921 nr zam.

Zestaw do gratowania i kalibrowania rur komplet 
zestaw składający się z:
  końcówek gratująco-kalibrujących rurę przed 

wykonaniem złącza zaprasowywanego
  uchwytu ręcznego
  walizki

średnica rur:  
16/20/26/32 mm

7549922 nr zam.

Sprężyna do gięcia rur   sprężyna wewnętrzna
  do rur o średnicy 16 mm

7549923 nr zam.

  sprężyna wewnętrzna
  do rur o średnicy 20 mm

7549924 nr zam.

  sprężyna zewnętrzna
  do rur o średnicy 16 mm

7549925 nr zam.

  sprężyna zewnętrzna
  do rur o średnicy 20 mm

7549926 nr zam.

Walizka z narzędziami ViPex-Box 1  
zestaw składający się z:
  szczęk do zaprasowywania ReMS typ F 
  obcinaka do rur 14 – 40mm
  narzędzia do gratowania i kalibrowania rur  
  walizki

średnica rur:  
16/20/26/32 mm

7549932 nr zam.

BestNr:7549921
BestNr:7549922
BestNr:7549923
BestNr:7549924
BestNr:7549925
BestNr:7549926
BestNr:7549932


Dodatkowe komponenty  

systemu ViPEX

Automatyka ogrzewania podłogowego

Gr.    mat.      V

Siłownik zaworu rozdzielacza
  bezprądowo zamknięty
  gwint M 30 × 1,5
  wskaźnik położenia zaworu
  ręczne awaryjne otwieranie zaworu
  komplet z kablem o długości 1m

230 V 7441022 nr zam.

Moduł przyłączeniowy
Do bezpiecznego i wygodnego podłączania siłowników 
zaworów rozdzielacza z odpowiadającymi termostatami 
pokojowymi
  możliwość przyłączenia do 6 termostatów pokojowych 

i max. 14 siłowników zaworów
  dioda sygnalizująca stan pracy
  możliwość rozbudowy o moduł sterujący
  w wykonaniu 24V zawiera transformator

EV 230
230 V

7247843 nr zam.

Moduł sterujący
  do rozbudowy modułu przyłączeniowego  

nr zam. 7247 843 lub 7248 289
  z logiką pomp i 6-kanałowym zegarem sterującym
 montaż zamiast pokrywy modułu przyłączeniowego

230 V 7247844 nr zam.

Termostat pokojowy natynkowy
  precyzyjny termostat bimetaliczny
  ograniczenie temperatury
  kolor biały
  zakres temperatur 5 – 30°C
  histereza Ê 0,5 K

RTR-E 6124 7247852 nr zam.

Automatyka ogrzewania podłogowego

Gr.    mat.      W

Programowalny termostat pokojowy E200 
  algorytm regulacji PID z PWM lub wyłączanie/włączanie
  przekaźnik przełączający
  prąd przełączenia 8 A
  zasilanie z baterii
  regulacja temperatury
  optymalny start
  zabezpieczenie zaworu

7146457 nr zam.

Termostat pokojowy ST620   
    elektroniczny termostat pokojowy z cyfrowym zegarem 

sterującym
    panel z nowoczesną dotykową technologią Touch Ring
    z programem dziennym i tygodniowym
    możliwość przełączenia trybów pracy ON/OFF lub PWM

7664656 nr zam.

Bezprzewodowy termostat pokojowy ST620RF  
    bezprzewodowy elektroniczny termostat pokojowy  

z cyfrowym zegarem sterującym
    panel z nowoczesną dotykową technologią Touch Ring
    z programem dziennym i tygodniowym
    możliwość przełączenia trybów pracy ON/OFF lub 

PWM

7664657 nr zam.

Nowość

Nowość
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BestNr:7441022
BestNr:7247843
BestNr:7247844
BestNr:7247852
BestNr:7146457
BestNr:7664656
BestNr:7664657


System instalacyjny 

ViPEX

Rozdzielacze obiegów grzewczych 

ze stali szlachetnej

Rozdzielacze obiegów grzewczych

Gr.    mat.      V

Rozdzielacz ze stali szlachetnej typ FBH z przepływomierzami 
Regolux na zasilaniu 
Rozdzielacz składający się z belki zasilającej i powrotnej o profilu 
okrągłym z kwadratowymi wytłoczeniami 35 × 1,5 mm (DN 32 wg 
eN ISO 6708) z wygrawerowaną datą produkcji, ze stali szlachetnej 
x5CrNi 18-10 (materiał nr: 1.4301) wg eN 10088, z półśrubunkiem 
z mosiądzu niklowanego G1" z płaskim uszczelnieniem na wejściu; 
rozstaw króćców 50 mm, składający się z:  

 Zasilanie:
 –  w belce rozdzielacza zintegrowane przepływomierze 

typ Regolux standard 0-5 l/min. z czerwonymi pokrętłami 
– od góry i nyplami przyłączeniowymi (mosiądz niklowany) 
z gwintem zewnętrznym G ¾ wewnątrz eurokonus 
wg DIN eN 16313 – od dołu

 –  1 ręczny odpowietrznik ½; z mosiądzu, niklowany
 –  1 kurek spustowo-napełniający ½, z mosiądzu, niklowany
 –  1 zaślepka ¾, z mosiądzu, niklowana 

 Powrót:
 –  w belce rozdzielacza zintegrowane zawory z wkładkami 

termostatycznymi gwint M 30 × 1,5 (stal szlachetna) 
z  niebieskimi pokrętłami ochronnymi – od góry i nyplami 
przyłączeniowymi (mosiądz niklowany) z gwintem 
zewnętrznym G ¾" wewnątrz eurokonus wg DIN eN 16313 
– od dołu

 –  1 ręczny odpowietrznik ½"; materiał- mosiądz niklowany
 –  1 kurek spustowo-napełniający ½"; materiał- mosiądz 

niklowany
 –  1 zaślepka ¾, z mosiądzu, niklowana  

  W opakowaniu jednostkowym dodatkowo:
 –   2 podwójne uchwyty ścienne 200×52×32, 

ze stali ocynkowanej z wkładkami tłumiącymi hałas (DIN 4109) 
 –  4 śruby oraz 4 kołki w foliowym woreczku. 

Wskazówka!
Złączki podłączeniowe typu eurokonus należy zamówić osobno

  dla 2 obwodów
  długość: 192 mm

7532668 nr zam.

  dla 3 obwodów
  długość: 242 mm

7532669 nr zam.

  dla 4 obwodów
  długość: 292 mm

7532670 nr zam.

  dla 5 obwodów
  długość: 342 mm

7532671 nr zam.

  dla 6 obwodów
  długość: 392 mm

7532672 nr zam.

  dla 7 obwodów
  długość: 442 mm

7532673 nr zam.

  dla 8 obwodów
  długość: 492 mm

7532674 nr zam.

  dla 9 obwodów
  długość: 542 mm

7532675 nr zam.

  dla 10 obwodów
  długość: 592 mm

7532676 nr zam.

  dla 11 obwodów
  długość: 642 mm

7532677 nr zam.

  dla 12 obwodów
  długość: 692 mm

7532678 nr zam.

BestNr:7532668
BestNr:7532669
BestNr:7532670
BestNr:7532671
BestNr:7532672
BestNr:7532673
BestNr:7532674
BestNr:7532675
BestNr:7532676
BestNr:7532677
BestNr:7532678


Rozdzielacze obiegów grzewczych 

ze stali szlachetnej

Rozdzielacze obiegów grzewczych

Gr.    mat.      V

Rozdzielacz ze stali szlachetnej typ FBH z przepływomierzami 
Regolux na zasilaniu i odpowietrznikami automatycznymi
Rozdzielacz składający się z belki zasilającej i powrotnej o profilu 
okrągłym z kwadratowymi wytłoczeniami 35 × 1,5 mm (DN 32 wg 
eN ISO 6708) z wygrawerowaną datą produkcji, ze stali szlachetnej 
x5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg eN 10088, z półśrubunkiem 
z mosiądzu niklowanego G1" z płaskim uszczelnieniem na wejściu; 
rozstaw króćców 50 mm, składający się z:  

 Zasilanie:
 –  w belce rozdzielacza zintegrowane przepływomierze typ 

Regolux standard 0-5 l/min. z czerwonymi pokrętłami – 
od góry i nyplami przyłączeniowymi (mosiądz niklowany) 
z gwintem zewnętrznym G ¾ wewnątrz eurokonus 
wg DIN eN 16313 – od dołu

 –  1 automatyczny odpowietrznik ⅜" ocynkowany
 –  1 redukcja G½"(gwint zewnętrzny) × G⅜" (gwint wewnętrzny) 

z uszczelką
 –  1 kurek spustowo-napełniający ½, z mosiądzu, niklowany
 –  1 zaślepka ¾, z mosiądzu, niklowana 

 Powrót:
 –  w belce rozdzielacza zintegrowane zawory z wkładkami 

termostatycznymi gwint M 30 × 1,5 (stal szlachetna) 
z niebieskimi pokrętłami ochronnymi – od góry i nyplami 
przyłączeniowymi (mosiądz niklowany) z gwintem 
zewnętrznym G ¾" wewnątrz eurokonus wg DIN eN 16313 
– od dołu

 –  1 automatyczny odpowietrznik ⅜" ocynkowany
 –  1 redukcja G½"(gwint zewnętrzny) × G⅜" (gwint wewnętrzny) 

z uszczelką
 –  1 kurek spustowo-napełniający ½", z mosiądzu, niklowany
 –  1 zaślepka ¾, z mosiądzu, niklowana 

  W opakowaniu jednostkowym dodatkowo:
 –   2 podwójne uchwyty ścienne 200×52×32, 

ze stali ocynkowanej z wkładkami tłumiącymi hałas (DIN 4109) 
 –  4 śruby oraz 4 kołki w foliowym woreczku. 

Wskazówka!
Złączki podłączeniowe typu eurokonus należy zamówić osobno

  dla 2 obwodów
  długość: 192 mm

7532679 nr zam.

  dla 3 obwodów
  długość: 242 mm

7532680 nr zam.

  dla 4 obwodów
  długość: 292 mm

7532681 nr zam.

  dla 5 obwodów
  długość: 342 mm

7532682 nr zam.

  dla 6 obwodów
  długość: 392 mm

7532683 nr zam.

  dla 7 obwodów
  długość: 442 mm

7532684 nr zam.

  dla 8 obwodów
  długość: 492 mm

7532685 nr zam.

  dla 9 obwodów
  długość: 542 mm

7532686 nr zam.

  dla 10 obwodów
  długość: 592 mm

7532687 nr zam.

  dla 11 obwodów
  długość: 642 mm

7532688 nr zam.

  dla 12 obwodów
  długość: 692 mm

7532689 nr zam.
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BestNr:7532679
BestNr:7532680
BestNr:7532681
BestNr:7532682
BestNr:7532683
BestNr:7532684
BestNr:7532685
BestNr:7532686
BestNr:7532687
BestNr:7532688
BestNr:7532689


System instalacyjny 

ViPEX

Rozdzielacze obiegów grzewczych

Rozdzielacze obiegów grzewczych

Gr.    mat.      V

Rozdzielacz ze stali szlachetnej typ HK
Rozdzielacz składający się z belki zasilającej i powrotnej 
o profilu okrągłym z kwadratowymi wytłoczeniami 35 × 1,5 mm 
(DN 32 wg eN ISO 6708) z wygrawerowaną datą produkcji, 
ze stali szlachetnej x5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
eN 10088, z półśrubunkiem z mosiądzu niklowanego G1" 
z płaskim uszczelnieniem na wejściu; rozstaw króćców 50 mm, 
składający się z: 

 Zasilanie:
 –  w belce rozdzielacza zintegrowane nyple przyłączeniowe 

(mosiądz niklowany) z gwintem zewnętrznym G ¾ wewnątrz 
eurokonus wg DIN eN 16313

 –  1 ręczny odpowietrznik ½; z mosiądzu, niklowany
 –  1 zaślepka ½, z mosiądzu, niklowana
 –  1 zaślepka ¾, z mosiądzu, niklowana 

 Powrót:
 –  w belce rozdzielacza zintegrowane nyple przyłączeniowe 

(mosiądz niklowany) z gwintem zewnętrznym G ¾" wewnątrz 
eurokonus wg DIN eN 16313

 –  1 ręczny odpowietrznik ½", z mosiądzu, niklowany
 –  1 zaślepka ½, z mosiądzu, niklowana
 –  1 zaślepka ¾, z mosiądzu, niklowana  

  W opakowaniu jednostkowym dodatkowo:
 –    podwójne uchwyty ścienne 200×52×32, ze stali ocynkowanej 

z wkładkami tłumiącymi hałas (DIN 4109) – 1 szt. dla 
2 obwodów oraz 2 szt. dla 3-12 obwodów

 –  4 śruby oraz 4 kołki w foliowym woreczku. 

Wskazówka!
Złączki podłączeniowe typu eurokonus należy zamówić osobno

  dla 2 obwodów
  długość: 142 mm

7532657 nr zam.

  dla 3 obwodów
  długość: 192 mm

7532658 nr zam.

  dla 4 obwodów
  długość: 242 mm

7532659 nr zam.

  dla 5 obwodów
  długość: 292 mm

7532660 nr zam.

  dla 6 obwodów
  długość: 342 mm

7532661 nr zam.

  dla 7 obwodów
  długość: 392 mm

7532662 nr zam.

  dla 8 obwodów
  długość: 442 mm

7532663 nr zam.

  dla 9 obwodów
  długość: 492 mm

7532664 nr zam.

  dla 10 obwodów
  długość: 542 mm

7532665 nr zam.

  dla 11 obwodów
  długość: 592 mm

7532666 nr zam.

  dla 12 obwodów
  długość: 642 mm

7532667 nr zam.

BestNr:7532657
BestNr:7532658
BestNr:7532659
BestNr:7532660
BestNr:7532661
BestNr:7532662
BestNr:7532663
BestNr:7532664
BestNr:7532665
BestNr:7532666
BestNr:7532667


Wyposażenie dodatkowe  

rozdzielaczy obiegów grzewczych

Rozdzielacze obiegów grzewczych 
Wyposażenie dodatkowe

Gr.    mat.      V

Zawory kulowe  
do przyłączania rozdzielaczy obiegów grzewczych

G 1" (GZ) × G ¾" (GW)
  ¾" gwint wewnętrzny
  1" gwint zewnętrzny (płaskie 

uszczelnienie)
  1 uszczelka
  jednostka dostawy 1 komplet:  

(1 szt. czerwony + 1 szt. niebieski)

7532691 nr zam.

G 1" (GZ) × G 1" (GW)
  1" gwint wewnętrzny
  1" gwint zewnętrzny (płaskie 

uszczelnienie)
  1 uszczelka
  jednostka dostawy 1 komplet:  

(1 szt. czerwony + 1 szt. niebieski)

7532690 nr zam.

Wskazówka! 
Kombinacje z dodatkowymi elementami wyposażenia zwiększają długość montażową rozdzielacza, co należy uwzględnić przy 
wyborze skrzynki.
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BestNr:7532691
BestNr:7532690


System instalacyjny 

ViPEX

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

Gr.    mat.      V

W części wewnętrznej wykonane z blachy ocynkowanej, 
a w części zewnętrznej z blachy czarnej, zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez: alkaliczne odtłuszczanie i nanoceramikę.
Część zewnętrzna lakierowana proszkowo farbą na kolor biały 
RAl 9002. Do rozdzielaczy ogrzewania i wody. Przygotowane 
boczne otwory do prowadzenia rur. 
Wyposażenie: szyny wraz z elementami mocującymi 
do montażu rozdzielaczy, rygiel obrotowy.  
Regulacja wysokości w zakresie 575 do 665 mm, 
regulacja głębokości 110 do 170 mm

 Wymiary – patrz tabela poniżej

Typ SPR-0 7249595 nr zam.

Typ SPR-1 7249596 nr zam.

Typ SPR-2 7249597 nr zam.

Typ SPR-3 7249598 nr zam.

Typ SPR-4 7249599 nr zam.

Typ SPR-5 7249600 nr zam.

Dane techniczne Typ SPR-0 Typ SPR-1 Typ SPR-2 Typ SPR-3 Typ SPR-4 Typ SPR-5

wysokość (mm) 575 – 665 575 – 665 575 – 665 575 – 665 575 – 665 575 – 665

głębokość (mm) 110 – 170 110 – 170 110 – 170 110 – 170 110 – 170 110 – 170

szerokość wewnętrzna (mm) 335 435 565 715 795 965

Ilość obwodów max. 2 4 6 8 10 12

 

BestNr:7249595
BestNr:7249596
BestNr:7249597
BestNr:7249598
BestNr:7249599
BestNr:7249600


Szafki rozdzielaczowe natynkowe 

Szafki rozdzielaczowe natynkowe  

Gr.    mat.      V

Wykonane z blachy czarnej, zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez: alkaliczne odtłuszczanie i nanoceramikę.
Część zewnętrzna lakierowana proszkowo farbą  
na kolor biały RAl 9002.  
Do rozdzielaczy ogrzewania  i wody. 
Wyposażenie: szyny wraz z elementami mocującymi 
do montażu rozdzielaczy, rygiel obrotowy. 

 
Wymiary – patrz tabela poniżej

Typ SNR-0 7249602 nr zam.

Typ SNR-1 7249603 nr zam.

Typ SNR-2 7249604 nr zam.

Typ SNR-3 7249605 nr zam.

Typ SNR-4 7249606 nr zam.

Typ SNR-5 7249607 nr zam.

Dane techniczne Typ SNR-0 Typ SNR-1 Typ SNR-2 Typ SNR-3 Typ SNR-4 Typ SNR-5

wysokość (mm) 580 580 580 580 580 580

głębokość (mm) 120 120 120 120 120 120

szerokość wewnętrzna (mm) 385 485 615 760 845 1 015

Ilość obwodów max. 2 4 6 8 10 12
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BestNr:7249602
BestNr:7249603
BestNr:7249604
BestNr:7249605
BestNr:7249606
BestNr:7249607


Firma Viessmann

Viessmann – climate of innovation

Za swoje zaangażowanie w dziedzi-

nie ochrony klimatu i efektywnego 

wykorzystania zasobów naturalnych 

firma Viessmann w latach: 2009, 

2011 i 2013 została wyróżniona 

Niemiecką Nagrodą Zrównoważone-

go Rozwoju.

Za szczególnie efektywne wykorzy-

stanie energii dzięki innowacyjnej 

centrali odzyskiwania ciepła w swo-

jej siedzibie w Allendorf/Eder firma 

Viessmann została wyróżniona na-

grodą Energy Efficiency Award 2010.

Viessmann jest jednym z wiodących na świe-

cie producentów inteligentnych, komforto-

wych i efektywnych systemów ogrzewania, 

klimatyzacji i wentylacji, chłodzenia oraz 

lokalnego wytwarzania energii elektrycznej.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne, prowadzo-

ne już w trzeciej generacji przez właścicieli, 

 Viessmann od dziesiątek lat dostarcza szcze-

gólnie efektywne i niskoemisyjne systemy 

grzewcze.

Silna marka stwarza zaufanie
Obok logo marki, międzynarodowym 

znakiem rozpoznawczym jest nasze główne 

 motto – „climate of innovation“. Ma ono trzy 

wymiary: jest opowiedzeniem się za kulturą 

innowacji, obietnicą wysokich właściwości 

użytkowych produktu i równocześnie zobo-

wiązaniem do ochrony klimatu.

Zrównoważone działanie
Przyjęcie odpowiedzialności oznacza dla firmy 

Viessmann wdrożenie w praktyce zrówno-

ważonego działania, czyli doprowadzenie do 

takiego zharmonizowania ekologii, ekonomii 

i odpowiedzialności społecznej, by zaspokajać 

dzisiejsze potrzeby bez uszczerbku dla pod-

staw egzystencji przyszłych pokoleń.

Istotnymi dziedzinami działalności przedsię-

biorstwa, zatrudniającego na całym świecie 

10 600 pracowników, jest ochrona klimatu, 

poszanowanie środowiska naturalnego 

i efektywne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych.

Przykład dobrej praktyki
Przez strategiczny projekt zrównoważonej 

gospodarki „Efektywność Plus“ Viessmann 

pokazał na przykładzie zakładu macierzystego 

w Allendorf/Eder, że wytyczone do roku 2050 

cele polityki energetycznej i klimatycznej moż-

na osiągnąć już dzisiaj, stosując dostępną na 

rynku technikę. Efekty mówią same za siebie:



  Rozszerzenie wykorzystania energii 

odnawialnych aż do 60%udziału.

  Zmniejszenie emisji CO2 o 80%.

Długoterminowym celem jest pokrycie 

zapotrzebowania energii cieplnej w przed-

siębiorstwie w całości z własnych źródeł 

odnawialnych.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Spektrum usług

	 Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

	 Systemy skojarzonego wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej

	 Pompy ciepła

	 Instalacje grzewcze opalane drewnem

	 Instalacje biogazowe

	 Systemy solarne

	 Systemy fotowoltaiczne

	 Osprzęt dodatkowy

	 Chłodnictwo

Dane o przedsiębiorstwie

	 Rok założenia: 1917

	 Liczba pracowników: 11 500

	 Obroty grupy: 2,2 miliarda euro

	 Udziały zagraniczne: 56%

	 22 zakładów w 11 krajach

	 Spółki dystrybucyjne  

i przedstawicielstwa w 74 krajach

	 120 Przedstawicielstw Handlowych 

na całym świecie



Firma Viessmann

Viessmann – climate of innovation

Za swoje zaangażowanie w dziedzi-

nie ochrony klimatu i efektywnego 

wykorzystania zasobów naturalnych 

firma Viessmann w latach: 2009, 

2011 i 2013 została wyróżniona 

Niemiecką Nagrodą Zrównoważone-

go Rozwoju.

Za szczególnie efektywne wykorzy-

stanie energii dzięki innowacyjnej 

centrali odzyskiwania ciepła w swo-

jej siedzibie w Allendorf/Eder firma 

Viessmann została wyróżniona na-

grodą Energy Efficiency Award 2010.

Viessmann jest jednym z wiodących na świe-

cie producentów inteligentnych, komforto-

wych i efektywnych systemów ogrzewania, 

klimatyzacji i wentylacji, chłodzenia oraz 

lokalnego wytwarzania energii elektrycznej.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne, prowadzo-

ne już w trzeciej generacji przez właścicieli, 

 Viessmann od dziesiątek lat dostarcza szcze-

gólnie efektywne i niskoemisyjne systemy 

grzewcze.

Silna marka stwarza zaufanie
Obok logo marki, międzynarodowym 

znakiem rozpoznawczym jest nasze główne 

 motto – „climate of innovation“. Ma ono trzy 

wymiary: jest opowiedzeniem się za kulturą 

innowacji, obietnicą wysokich właściwości 

użytkowych produktu i równocześnie zobo-

wiązaniem do ochrony klimatu.

Zrównoważone działanie
Przyjęcie odpowiedzialności oznacza dla firmy 

Viessmann wdrożenie w praktyce zrówno-

ważonego działania, czyli doprowadzenie do 

takiego zharmonizowania ekologii, ekonomii 

i odpowiedzialności społecznej, by zaspokajać 

dzisiejsze potrzeby bez uszczerbku dla pod-

staw egzystencji przyszłych pokoleń.

Istotnymi dziedzinami działalności przedsię-

biorstwa, zatrudniającego na całym świecie 

10 600 pracowników, jest ochrona klimatu, 

poszanowanie środowiska naturalnego 

i efektywne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych.

Przykład dobrej praktyki
Przez strategiczny projekt zrównoważonej 

gospodarki „Efektywność Plus“ Viessmann 

pokazał na przykładzie zakładu macierzystego 

w Allendorf/Eder, że wytyczone do roku 2050 

cele polityki energetycznej i klimatycznej moż-

na osiągnąć już dzisiaj, stosując dostępną na 

rynku technikę. Efekty mówią same za siebie:



  Rozszerzenie wykorzystania energii 

odnawialnych aż do 60%udziału.

  Zmniejszenie emisji CO2 o 80%.

Długoterminowym celem jest pokrycie 

zapotrzebowania energii cieplnej w przed-

siębiorstwie w całości z własnych źródeł 

odnawialnych.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Spektrum usług

	 Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

	 Systemy skojarzonego wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej

	 Pompy ciepła

	 Instalacje grzewcze opalane drewnem

	 Instalacje biogazowe

	 Systemy solarne

	 Systemy fotowoltaiczne

	 Osprzęt dodatkowy

	 Chłodnictwo

Dane o przedsiębiorstwie

	 Rok założenia: 1917

	 Liczba pracowników: 11 500

	 Obroty grupy: 2,2 miliarda euro

	 Udziały zagraniczne: 56%

	 22 zakładów w 11 krajach

	 Spółki dystrybucyjne  

i przedstawicielstwa w 74 krajach

	 120 Przedstawicielstw Handlowych 

na całym świecie
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Twój Fachowy Doradca:

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
fax 71/ 36 07 101
www.viessmann.pl

Infolinia serwisowa:
tel. 801/ 0801 24
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