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Tehniline käsiraamat
galvaniseeritud teraspress-süsteemile



2

Sisukord

VSH - Rahvusvaheline ettevõte 3

1. VSH XPress süsteem 3

2. Tehnilised andmed XPress galvaniseeritud terastorusüsteemile 5

2.1. Kasutusvaldkonnad 5

2.2. XPress galvaniseeritud terasest torud 8

2.3. XPress galvaniseeritud terasest liitmikud 11

2.4. Pressmasinad ja presspihid Xpress liitmikutele 13

2.5. XPress torude ja liitmike paigaldamine 15

2.6. Torude painutamine 19

2.7. Erinevate torumaterjalide kasutamine süsteemides 19

3. Üldine informatsioon paigaldamise kohta 19

3.1. Soojuspaisumised torustikes 19

3.2. Rõhulang 21

3.3. Lineaarsed rõhukaod 24

3.4. Soojuskaod 24

3.5. Torustike ehitamine konstruktsioonide sisse 25

3.6. Süsteemi kinnitused 26

3.7. Surveproov 27

3.8. Süsteemi läbipesu 27

4. Korrosioon 27

5. Minimaalsed pressimiskaugused 29



3

VSH - Rahvusvaheline ettevõte

VSH on juhtiv Hollandi tootja torusüsteemidele ja tarvikutele, mis sobivad

gaasi-, vee-, kütte-, jahutus-, solaar- ja sprinklertorustike ehitamiseks.

VSH tootevalik annab võimaluse leida alati õige lahenduse elamutes,  ühiskondlikes

hoonetes, laevadel  ja tööstuses.

VSH on 100% Hollandi firma ja osa Aalberts Industries Groupist, mis annab 

omad eelised. See võimaldab kasutada uusimaid tehnoloogiaid 

arendamaks innovaatilisi tooteid ja süsteeme lähtuvalt turu nõudlusest

ja suundumustest.

Üle 80 aasta teadmisi ja kogemusi on teinud VSH-st usaldusväärse parnteri nii täna kui ka

tulevikus oma klientide vajaduste rahuldamisel.

1. VSH XPress süsteem

XPress tootevalik koosneb kolmest erinevast materjalist valmistatud torusüsteemist:

• roostevaba teras

• galvaniseeritud teras

• vask

Roostevabast terasest ja galvaniseeritud terasest süsteemid koosnevad torudest ja

liitmikutest. 

Vasest toodetakse ainult liitmikke, mida võib kasutada erinevate tootjate torudega,

mis on toodetud vastavalt standardile EN1057 klassid R220, R250 ja R290.

NB! Gaasisüsteemides ei tohi kasutada vasktoru klassiga R220

XPress süsteemi toodete valmistamisel kasutatakse unikaalseid ja kaasaegseid masinad. 

VSH täisautomaatne tehas tagab klientidele ohutud, kõrge kvaliteediga tooted. Kõik 

keevitatud tooted läbivad "lekketesti", et vältida probleeme hiljem, peale paigaldust.
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XPress süsteemi eeliseid:

• Lihtne ja kiire torustike paigaldustehnoloogia

• 3 erinevat materjali süsteemide ehitamiseks

• Lai mõõtude vahemik 12 - 108 mm. Kaasa arvatud 64 mm ja 66,7 mm vasele ja 66,7 mm

    tsingitud terasele

• Lai valik süsteeme: galvaniseeritud teras, roostevaba teras, roostevaba teras gaasile,

    vask, vask gaasile ja päikeseküttele.

• Ettemärgitud sügavuse markeering

• Selge märgistus materjali ja läbimõõtude kohta

• LBP ( Leak Before Pressed ) funktsiooniga tihendid

XPress süsteem pakub paigaldajale suure paindlikkusega terviklahendust. 

XPress koosneb liitmikutest ja torudest. Teiste tootjate torusid võib kasutada teatud

tingimustel.

XPress liitmikke saab paigaldada eri tootjate pressidega.

XPress toodete tootmine

• VSH garanteerib püsiva kvaliteedi ja toodete kättesaadavuse

• Kõik liitmikud on valmistatud Hollandis

• Tagamaks kõrget kvaliteeti kasutatakse laserkeevitustehnoloogiat

• Kõik keevitatud liitmikud läbivad kontrolli. 

• Kõik keermestatud ühendused ja üleminekud on valmistatud ühes tükis. See

   vähendab riske, et toode lekiks.

• Liitmikute kvaliteeti on katsetatud erinevates testides.

XPress toodete usaldusväärsus

• XPress süsteemide koostekvaliteet sõltub põhiliselt tööriistade kvaliteedist ja korrasolekust

    ning vähem paigaldajast. See võimaldab vähendada riske installeerimisel.

• LBP funktsioon liitmike  tihenditel vähendab riske, et mõni liide jääb pressimata. Pressimata

    liitmikega pole võimalik teha surveproovi. Alles peale liitmiku pressimist on ühendus

    õhu- ja veetihe.

XPress liitmikel sügavusele märgistus:

• Korrektne ühendus sõltub liitmike õigest paigaldamissügavusest. 

• Paigaldussügavuse märkimine on väga aeganõudev töö. Seetõttu on 12 -54 mm nippel-tüüpi

   liitmikel tehases märgitud paigaldamissügavus.

• Tänu sellele ei pea 25% liitmikest paigaldamissügavust märgistama enam paigaldaja,

   mis säästab paigaldamiseks kuluvat aega ja vähendab riske.
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XPress süsteem - lihtne ja puhas: 

Võrreldes teiste "külmade" ühendusmeetoditega on  Xpress süsteem väga kasutajasõbralik: 

• Pole vaja kasutada keerulisi tehnoloogiaid, mis vajavad aeganõudvaid ettevalmistusi või

   pikka kuivamisaega. Paigaldamine on kiire ja puhas.

• Ei vaja torude keermestamist

• Ei vaja tihendusaineid

• Paigaldamiseks pole vaja kasutada määrdeaineid 

• Väikese raadiusega põlved tagavad kompaktse ja ruumisäästva paigalduse

• Ei nõua paigaldajalt spetsiifilisi erioskusi

XPress süsteemi paigaldamise ohutus:

• XPress süsteemi paigaldamine ei nõua keevitamist või mõne muu keerulise ja potentsiaalselt 

    ohtliku tehnoloogia kasutamist. See teeb XPress toodete kasutamise ideaalseks renoveerimistel.

XPress süsteemi paigaldamise kiirus: 

• Lihtne ja kiire tehnoloogia ühenduste tegemiseks

• Lühike ettevalmistusaeg.

• Annab kulude kokkuhoiu ja ajasäästu.

Press M-profiili eelised: 

• O-tihend pressitakse perpendikulaarselt torule. Selle tulemuseks on tihe

   ühendus, mis välistab lekked ja ei lase võõrkehadel sattuda liitmikusse.

• O-tihendi kolmesuunalisel pressimisel saavutatakse väga hea liitmiku tihedus 

• Tänu O-tihendi heale nähtavusele on võimalik koheselt avastada tihendi vigastusi

2. Tehnilised andmed XPress galvaniseeritud terassüsteemile

2.1. Kasutusvaldkonnad

- Küttesüsteemid

• XPress galvaniseeritud terasest liitmikud koos torudega mille materjal vastab

    EN 10305-3  / suletud süsteemides

• O-tihend: EPDM , värvus - must

• Töötemperatuur: -35 ° C kuni +135 ° C 

• Max. temperatuur (lühiajaliselt): +150 ° C 

• Töörõhk max. 16 bar
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- Jahutussüsteemid

• XPress galvaniseeritud terasest liitmikud koos torudega mille materjal vastab

    EN 10305-3  / suletud süsteemides

• O-tihend: EPDM , värvus - must

• Töötemperatuur: -35 ° C kuni +135 ° C 

• Max. temperatuur (lühiajaliselt): +150 ° C 

• Töörõhk max. 16 bar

- Sprinklersüsteemid

• XPress galvaniseeritud terasest liitmikud koos XPress Sendzimir  torudega mille

    materjal vastab EN 10305-3 ja mis on VdS, FM ja LPCB heakskiitudega

• Lubatud kasutada ainult märgsüsteemides.

• O-tihend: EPDM , värvus - must

• Töötemperatuur: -35 ° C kuni +135 ° C 

• Max. temperatuur (lühiajaliselt): +150 ° C 

• Töörõhk max. 16 bar ( sõltuvalt lahendusest ja rõhust )

Rohkem infot XPress toodete kasutamise kohta sprinklersüsteemides

küsi müüjalt või vaata www.vsh.nl või www.xpress-fittings.com

- Tööstuslikud süsteemid

• Xpress galvaniseeritud terasest liitmikud koos torudega mille materjal vastab

    EN 10305-3 / suletud süsteemides

• O-tihend: EPDM , värvus - must

• Töötemperatuur: -35 ° C kuni +135 ° C 

• Max. temperatuur (lühiajaliselt): +150 ° C 

• Töörõhk max. 25 bar - ainult XPress torud ja läbimõõduni 54 mm

• Süsteemide installeerimisel, mis töötavad suuremal rõhul kui 16 bar,

    kasutada ainult sprinklersüsteemide installatsioonil lubatud presse

• Töörõhk max. 16 bar 66,7 mm - 108 mm

• XPress tsingitud teras sobib kasutamiseks vaakumsüsteemides, kus 

   suhteline surve on alla -0,85

- Päikeseküttesüsteemid

• XPress galvaniseeritud terasest liitmikud koos torudega mille materjal vastab

    EN 10305-3  / suletud süsteemides

• O-tihend: FPM , värvus - roheline

• Töötemperatuur: -20 ° C kuni +200 ° C 

• Max. temperatuur (lühiajaliselt): +230 ° C 

• Töörõhk max. 16 bar

Lubatud kasutada ainult suletud süsteemides ja hoonesiseselt.

- Suruõhusüsteemid

• XPress galvaniseeritud terasest liitmikud koos torudega mille materjal vastab

    EN 10305-3  / suletud süsteemides

• XPress tsingitud terasest torusid ja liitmikke saab kasutada süsteemides, kus:

    vee sisaldus: max. 880 mg / m3, klass 3, ISO 8573 osa 1 

    õli sisaldus: max. 25 mg / m3, klass 5, ISO 8573 osa 1 
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Suruõhusüsteemide ISO klassifikatsioon, millist tihendit kasutada

Mineraal- ja toiduõli sisalduse korral kasutada FPM tihendit

EPDM tihendit kasutada ainult sünteetilise õli sisalduse või kuiva süsteemi korral

O-tihend: EPDM , värvus - must

Töötemperatuur: -35 ° C kuni +135 ° C 

Töörõhk 12 -54 mm max. 16 bar

Töörõhk 66,7 - 108 mm max. 10 bar

O-tihend: FPM , värvus - roheline

Töötemperatuur: -20 ° C kuni +200 ° C 

Max. temperatuur (lühiajaliselt): +230 ° C 

Töörõhk 12 -54 mm max. 16 bar

Töörõhk 66,7 - 108 mm max. 10 bar

 

Suruõhu torustikku tuleb testida  peale süsteemi installeerimist. 

Süsteemi projekteerija ja paigaldaja peavad valima ohutu  meetodi süsteemi

testimiseks. Meetod peab järgima kõiki kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

Max töörõhku ei tohi testimise käigus ületada.

XPress toodetele kohaldatakse Surveseadmete Direktiivi PED 1999 artiklit 3(3) .

- Laevaehitus

• XPress galvaniseeritud terasest liitmikud koos torudega mille materjal vastab

    EN 10305-3 ning on kaetud RINA, DNV, GL ja BV sertifikaatidega.

• O-tihend: EPDM , värvus - must

    Töötemperatuur: -35 ° C kuni +135 ° C 

    Max. temperatuur (lühiajaliselt): +150 ° C 

    Töörõhk max. 16 bar / töösurve sõltub lahendustest ja läbimõõtudest

• O-tihend: FPM , värvus - roheline

    Töötemperatuur: -20 ° C kuni +200 ° C 

    Max. temperatuur (lühiajaliselt): +230 ° C 

    Töörõhk max. 16 bar

Laevaehituslahendusi saab installeerida ainult sprinklersüsteemidele

heakskiidetud pressidega.

Palun laevaehituslahenduste puhul kontakteeruda VSH spetsialistidega.

Klass

1

2

3

7800

9400

EPDM

FPM

0,01

0,1

1

4

5

Vee sis. mg/m3

3

120

880

6000 5

25

Tihend

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

Õli sis.  mg/m3

>256
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2.2. XPress galvaniseeritud terasest torud

XPress galvaniseeritud terasest torud on õhukese seinaga täppisterastorud. Torud on kaitsud

välise tsingikihiga. Torude tsinkimine toimub kõrgemal temperatuuril, mis kindlustab

 tsingikihi  ja toru pinna hea nakkuvuse.

Galvaniseeritud terasest torud sprinklersüsteemidele on valmistatud külmvaltsitud terasest, 

mis on galvaniseeritud kasutades Sendzimir protsessi.

Isoleerimine

• "Külmad" torustikud peavad olema kaitstud kondentsi ja  soojenemise eest

     vastavalt DIN 1988 osa 200. 

• "Soojad" süsteemid tuleb isoleerida, et vältida soojakadu vastavalt 

     Energy-Conservation Act (EnEG)

Tulepüsivus

• XPress galvaniseeritud terasest torud loetakse mittepõlevaks materjaliks vastavalt Saksa

   klassile A - DIN 4102, 1. osa 

• XPress tsingitud terasest torud polüpropüleenist kattega vastavad klassile B2 DIN 4102 osa 1

   ehk põlev materjal, ei tekita tilkasid

• Metalltorud 2 mm sünteetilise kattega loetakse mittepõlevaks materjaliks vastavalt

   Saksa ehitusmäärusele. 

XPress galvaniseeritud terasest torud on õhukese seinaga täppisterastorud valmistatud 

vastavalt EN 10305-3 (varem DIN 2394 / NEN 1982). Valmistatud terasest, mis on väga madala

süsinikusisaldusega. Torusid on lihtne painutada.

Torude lekkekindlus on testitud vastavalt EN 10246-1.

Kasutuskohad:

• Suletud küttesüsteemid vastavalt DIN 4751

• Suletud jahutussüsteemid  vee ja glükooli seguga

• Suruõhusüsteemid

• Päikeseküttesüsteemid

• Laevaehitus

Tehnilised andmed tsingitud torudele

Materjal Legeerimata ULC (‘Ultra Light Carbon’) galvaniseeritud 

teras RSt 34-2 Mat.no. 1.0034 vastavalt EN 10305-3

Spetsifikatsioon EN 10305-3 ( endine DIN 2394 )

Heakskiidud CSTBat, DNV, GL, RINA, BV

Toru tüüp HF-keevitatud

Keevisõmblus 100% pöörisvool vastavalt EN 10893-2:2011

Keevitusräbu eemaldamine väljastpoolt sile, sees max. 0,5 mm

Tolerantsid Vastavalt EN 10305-3

Pinnakate Tsinkkate 8-15μm. Õmblus väljastpoolt tsinkkattega.

Torud seest kaetud õlikihiga.

Pinnakatte värv Hõbedane

Markeerimine  XPress DN []/[diameeter x seina paksus] mm galvanized,

EN10305-3, CSTBat 116-1483, DNV, GL, [partii nr.],

[tarnija kood] ( markeeringut korratakse iga 60 cm tagant )

Väikseim painderaadius 3,5 x toru välisdiameeter  (max 28 mm ) 
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Torude tarnimine pikkus 6 m,  +0/-50 mm, punaste kaitsekorkidega

Soojuspaisumise koef.  0.0108 mm/m , ΔT= 1K

Max töösurve 16 bar

Mõõdud ja kaalud

XPress tsingitud terasest torud plastikkattega

XPress galvaniseeritud terasest torud plastikkattega (polüpropüleen ) on markeeritud

 “Galvanized - Polypropylene coated” ja neid saab kasutada samades lahendustes kui 

tavalisi XPress tsingitud torusid.

Välimine plastiku kiht on täiendavaks kaitseks välise korrosiooni eest. Plastiku pind on sile ja

pakub head kaitset.

Korrektse liite tegemiseks on vajalik paigaldamissügavuse ulatuses plastikkiht eemaldada. 

Tehnilised andmed plastikuga kaetud torudele

Materjal Legeerimata ULC (‘Ultra Light Carbon’) galvaniseeritud 

teras RSt 34-2 Mat.no. 1.0034 vastavalt EN 10305-3

Spetsifikatsioon EN 10305-3 ( endine DIN 2394 )

Heakskiidud CSTBat, DNV, GL, RINA, BV

Toru tüüp HF-keevitatud

Keevisõmblus 100% pöörisvool vastavalt EN 10893-2:2011

Keevitusräbu eemaldamine väljastpoolt sile, sees max. 0,5 mm

Tolerantsid Vastavalt EN 10305-3

Pinnakate Tsinkkate 8-15μm. Õmblus väljastpoolt tsinkkattega.

Torud seest kaetud õli kihiga.

Pinnaviimistlus Kõrgel temperatuuril stabiliseeritud polüpropüleen PP ( B2 ),

paksus ± 1 mm, RAL 9001

Markeerimine  XPress DN []/[diameeter x seina paksus] mm galvanized- ,

polypropylene coated, EN10305-3, CSTBat 116-1483, DNV,

GL, [partii nr.], [tarnija kood]  ( markeeringut korratakse

iga 60 cm tagant )

Väikseim painderaadius 3,5 x toru välisdiameeter  (max 28 mm ) 

Torude tarnimine pikkus 6 m,  +0/-50 mm, punaste kaitsekorkidega

Soojuspaisumise koef.  0.0108 mm/m , ΔT= 1K

DN

0,284

0,494

25,0 0,980 0,491

DN15 18 x 1,2 15,6

0,420 0,125

Välisd. X seina paksus Sisediam. Kaal Mahtuvus

l/m

12 x 1,2 9,6

mm mm kg/m

0,271 0,045

12,6

0,191

DN20 22 x 1,5 19,0 0,761

DN10

DN12

DN25 28 x 1,5

15 x 1,2

1,195

DN32 35 x 1,5 32,0 1,241 0,804

DN40 42 x 1,5 39,0 1,542

3,187

DN50 54 x 1,5 51,0 1,999 2,043

DN65 66,7 x 1,5 63,7 2,411

5,661DN80 88,9 x 2,0 84,9 4,412

DN65 76,1 x 2,0 72,1 3,503 4,083

DN100 108 x 2,0 108,0 5,382 8,495
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Max töösurve 16 bar

Pinnakatte temp. taluvus 120°C pikaajaliselt

Soojusjuhtivus 0,22 W / mK

Mõõdud ja kaalud plastikuga kaetud torudele

XPress Sprinkler tsingitud terasest torud 

XPress tsingitud terasest sprinklertorud on õhukeseseinalised täppisterastorud, mis on

mõeldud kasutamiseks märgsprinklersüsteemides.

Torud on valmistatud külmvaltsitud terasest ja tsingitud, kasutades Sendzimir protsessi.

Selles protsessis kaetakse metallriba tsingikihiga mõlemalt poolt samaaegselt.

Pärast riba valtsimist ja keevitamist keevisõmblus tsingitakse. Sendzimir protsessi kasutades

saadakse toru, mis on tsingitud väljast ja seest. Tsingikihi paksus on 15-27 μm (275 g/m2 ),

mis annab suure korrosioonikindluse.

Kasutuskohad:

• Märgsprinklersüsteemid vastavalt DIN 1988 osa 6 VDS, FM, LPCB, FG, SBSC, UL, UL-C ja CNBOP 

• Suruõhusüsteemid

• Laevaehitus

Tehnilised andmed sprinklertorudele

Materjal Legeerimata ULC (‘Ultra Light Carbon’) süsinikteras E190

Mat.no. 1.0031 vastavalt EN 10305-3

Spetsifikatsioon EN 10305-3 ( endine DIN 2394 )

Heakskiidud VdS, FM, LPCB, FG, CNBOP, STETSCO, SBSC, DNV, GL,

RINA, UL, UL-C

Toru tüüp HF-keevitatud

Keevisõmblus 100% pöörisvool vastavalt EN 10893-2:2011

Keevitusräbu eemaldamine väljastpoolt sile, sees max. 0,5 mm, > 54 mm 0,8 mm

Tolerantsid Vastavalt EN 10305-3

Pinnakate Tsinkkate 15-27μm 275 g/m2.

Õmblus väljastpoolt tsinkkattega.

Pinnaviimistlus Matt hõbe

Markeerimine XPress Sprinkler galvanized DN[ ]/[diameeter x seina

paksus], LPCB VdS G4080007 [töörõhk VdS] bars,

<FM> [töörõhk FM] psi C(UL)US Listed 4NB1 [töörõhk UL]

psi CRR UL [CRR UL] CRR cUL [CRR cUL] DNV GL NDE

[partii  number] [tarnija kood] [the model

( markeeringut korratakse iga 60 cm tagant )

Väikseim painderaadius 3,5 x toru välisdiameeter  (max 28 mm ) 

DN50 54 x 1,5 56,0 1,999 2,043

DN40 42 x 1,5 44,0 1,542 1,195

0,804

DN25 28 x 1,5 30,0 0,980 0,491

20,0 0,494

DN32 35 x 1,5 37,0 1,241

22 x 1,5 24,0 0,761 0,284

DN15 18 x 1,2 0,191

DN20

l/m

0,420 0,125

DN

Välisd. X seina paksus Välisdiam. + kate Kaal Mahtuvus

mm

DN12 15 x 1,2 17,0

mm kg/m
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Torude tarnimine pikkus 6 m,  +0/-50 mm, lillade kaitsekorkidega

Soojuspaisumise koef. 0.0108 mm/m , ΔT= 1K

Max töösurve 16 bar

Mõõdud ja kaalud sprinklertorudele

2.3. XPress galvaniseeritud terasest liitmikud

Heakskiidud galvaniseeritud liitmikutele

Heakskiit Mõõdud

CSTBat 12 - 54 mm, 76,1 - 108 mm

CNBOP 22 - 54 mm, 76,1 - 108 mm

DNV 12 - 54 mm, 76,1 - 108 mm

FG 22 - 54 mm, 76,1 - 108 mm

FM 22 - 54 mm

GL 12 - 54 mm, 76,1 - 108 mm

LPCB 22 - 54 mm

RINA 12 - 54 mm, 76,1 - 108 mm

STETSCO 22 - 54 mm

UL/Ulc 22 - 54 mm, 76,1 - 88,9 mm

VdS 22 - 54 mm, 76,1 - 108 mm

XPress galvaniseeritud liitmikute tehnilised näitajad

• XPress tsingitud terasest liitmikud on toodetud RSt 34-2 terasest ja kaetud tsingikihiga.

• Tsingikiht annab piiratud kaitse lühiajalise niiskuse mõju vastu.

• Tsingitud terasest liitmikud mõõtudes 12 - 54 mm on varustatud EPDM tihenditega,

    millel on LBP funktsioon.

• Liitmikud mõõtudes 66,7 -108 on varustatud standardsete EPDM O-tihenditega. 

• Sprinklersüsteemide installatsioonil tuleb jälgida, et järgitaks paigaldusjuhiseid ja kasutataks

   heakskiitudega presse. Sprinklersüsteemide paigaldusjuhendit küsi müüjalt või vaata www.vsh.nl

XPress galvaniseeritud keermesliitmikud

• XPress tsingitud liitmikute valikusse kuuluvad ka välis- ja sisekeermega liitmikud.

• Liitmike keermed on valmistatud vastavuses DIN 2999 / ISO 01/07.

• Keermesühenduste tihendamiseks sobivad lina või muud kloriidivabad tihendusmaterjalid.

• Soovitatavalt peaks keermesühendused tihendama enne pressimist, et mitte kanda pingeid

   üle pressühendustele.

DN100 108 x 2,0 108,0 5,382 8,495

5,661

DN65 76,1 x 2,0 72,1 3,503 4,083

DN80 88,9 x 2,0 84,9 4,412

2,043

DN40 42 x 1,5 39,0 1,542 1,195

DN50 54 x 1,5 51,0 1,999

0,804

DN25 28 x 1,5 25,0 0,980 0,491

DN32 35 x 1,5 32,0 1,241

DN20 22 x 1,5 19,0 0,761 0,284

DN

Välisd. X seina paksus Sisediam. Kaal Mahtuvus

mm mm kg/m l/m
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XPress liitmike markeerimine

Punane ringjoon muhvil

Lasergraveering:

       XPress

   Galvanized

 - heakskiidud - 

 - mõõdud - 

• Vanematel liitmikutel ja liitmikutel, millele on tehnoloogiliset keeruline graveeringut teha,

    kasutatakse punasel põhjal VSH või XPress logoga kleebist.

Pakendi sildil:

 - tüüp

- mõõdud

- nimetus

- EAN nr.

- art. nr.

- sertifikaadid

- kogus

 XPress liitmikute tihendid

• EPDM “leak before pressed” (LBP) tihend - must

Töötemperatuuride vahemik -35°C … + 135°C

Lühiajaline temperatuuritaluvus  kuni +150°C

kütte-, jahutus-, sprinkler- jms süsteemid

• EPDM  tihend - must

Töötemperatuuride vahemik -20°C … + 120°C

Lühiajaline temperatuuritaluvus  kuni +130°C

kütte-, jahutus-, sprinkler- jms süsteemid

Kasutusel vanemates 76,1 - 108 mm liitmikutes

• FPM “leak before pressed” (LBP) - roheline

Töötemperatuuride vahemik -20°C … + 200°C

Lühiajaline temperatuuritaluvus  kuni +230°C

suruõhk, kütused, taimeõli, määrdeained, tööstuslikud

lahendused

Ei tohi kasutada sooja tarbevee süsteemides
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Xpress tihendite LBP funktsioon

Xpress tsingitud terasest liitmikud tarnitakse tihenditega, millel on LBP funktsioon. Liitmikutes

kasutatakse erilise disainiga tihendeid, mis ei võimalda süsteemi survestada enne, kui kõik

liited on korrektselt pressitud. Pressimata liide tänu spetsiaalsele tihendi kujule ei ole õhu-

ega veetihe.

• LBP funtsioon on mõõtudel 12-54 mm tekitatud "lekkeavade" lisamisega tihendile.

• 66,7 - 108 mm tihenditel saadakse LBP funktsioon tihendi erilise kujuga.

12 - 54 mm tihenditel on disainitud 3 "lekkeava". Lekkeavad on tekitatud täiendava materjali

lisamisega tihendile.Tänu sellisele meetodile ei nõrgesta avad tihendit ennast.

Seni, kuni liide on pressimata, pääseb vedelik või õhk avadest välja ja liide pole tihe.

Liite pressimisel tihendi materjal deformeerub ja täidab avad, muutes sellega liite  vedeliku-

ja õhutihedaks.

XPress LBP funtsiooni eelised võrreldes tavaliste tihenditega:

• Täiendav garantii, et  kõik liited saavad pressitud

• Lihtsam leida pressimata liiteid süsteemis

• Garanteeritud vedeliku- ja õhutihe liide peale pressimist

• Xpress tihendeid ei ole LBP funktsiooni loomisel nõrgestatud

Potentsiaaliühtlustus

• Vastavalt standardile tuleb hoone potentsiaaliühtlustuses arvestada torustike

   elektrijuhtivusega.

• Xpress galvaniseeritud teraspress-süsteemid tuleb kindlasti kaasata potentsiaaliühtlustusse.

• Potentsiaaliühtlustuse eest vastutab elektrisüsteemi paigaldaja.

2.4. Pressmasinad ja presspihid Xpress liitmikutele

Xpress liitmikute pressimiseks sobivad ainult M-profiiliga presspihid ja pressrõngad.

enne pressimist peale pressimist
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Tootja soovitatud pressmasinad tsingitud terasest XPress süsteemide pressimiseks

( v.a. sprinklersüsteemid )

Antud tabel pole täielik. Tabelis on toodud Eestis enamlevinud pressmasinad.

Küsimuste tekkimisel pöörduda müüja poole.

Perssmasinad Xpress sprinklersüsteemide liidete pressimiseks

Diam. Tootja Pressi mark Presspihid

MAP2L “VSH only”

‘Klauke Mini’ (9.6V) 28 mm piht on markeeritud

12-28 mm Klauke MAP1 Klauke Mini presspihid 12-28 mm

‘Klauke Mini’ (18V)

UNP2 (230V)

12 - 54 mm Klauke UAP2 (12V) Pihid: 12-54 mm (KSP3)

UAP3L (18V)

UP75 (12V)

12 - 108 mm Klauke UAP4 (12V) Pihid: 12-54 mm (KSP3)

42-54 mm (KSP3)

UAP4L (18V) Rõngad ja adapter:

76,1 - 108 mm (LP-KSP3 )

mm UAP100L (18V) HP 76,1 - 108 mm ( KSP3 )

76,1 - 108 Klauke UAP100 (12V) Rõngad

12-35 mm

12 - 35 mm REMS Mini Press ACC Rems Mini Press pihid:

markeeritud "108"

18 ja 28 mm pihid peavad olema 

12 - 54 mm REMS Power-Press Rems pihid: 12-54 mm tüüp-4G

Power-Press ACC 42-54 mm (PR3-S)

Power-Press SE Rõngad ja adapter:

Battery-Press ACC

Battery-Press

22 - 54 mm Novopress ECO201/202 (230V) PB2 ECOTEC pihid: 22-28 mm

AFP201/202 (230V)

ACO201 (12V) HP35  + adapter ZB201 või ZB203

EFP2 (230V) Rõngad ja adapter:

EFP201/202 (230V) adapteriga ZB203

ACO202 (18V) HP35, HP42 ja HP54 koos

HP35, HP42 ja HP54 koos

22 - 54 mm Novopress ECO301 (230V) PB3 ECO3/301 pihid: 22-28 mm

adapteriga ZB302

HP35, HP42 ja HP54 koos

adapteriga ZB303
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Nõuetekohane pressmasinate kasutamine

• XPress süsteemide tootja soovitab kasutada pressmasinaid eelnevast loetelust.

• Pressmasinad peavad olema korrektselt hooldatud ja töökorras. Hooldamata pressil 

    ei pruugi olla piisavat pressjõudu korrektseks liite pressimiseks. Ettenähtust väiksema

    jõuga pressimisel võivad liited jääda  lõpuni pressimata ja see võib põhjustada

    liidete lekkimist.

• Presspihte ja -rõngaid tuleb korrapäraselt hooldada, veendumaks, et pressprofiilid

    poleks liigselt kulunud või muude defektidega. Defektidega presspihid võivad tekitada

    liidetele vigastusi, mille tulemusel võivad pressühendused lekkima hakata.

• Presspihtide ja -rõngaste liigendeid tuleb korrapäraselt määrida, et tagada nende

    korrektne toimimine.

• Pressmasinate ja presspihtide/rõngaste korrektse hoolduse kohta küsi tööriista müüjalt.

2.5. XPress torude ja liitmike paigaldamine

Torude lõikamine

• Toru tuleb lõigata torulõikuri abil, teljega ristisuunas.

• Toru tuleb läbi lõigata tervikuna, torusid mitte murda.

• Lubatud on ka teiste tööriistade kasutamine, lõigates teljega ristisuunas ja mitte kahjustades

    lõigatud ääri toru läbilõike deformeerimisega.

• Keelatud on ka suuremat soojust eraldavate tööriistade, näiteks põletite või lihvimismasinate,

    kasutamine.

• Õlijahutusega lõikeseadmete kasutamine on keelatud.

• Plastikuga kaetud torude kasutamisel tuleb plastikkiht liitmiku muhvi ulatuses eemaldada,

    et tagade korrektne liide.

NB! Ainult RST süsteemile

mm UAP100L (18V) HP76.1-108 mm

76,1 - 108 Novopress ACO401 (18V) Pressrõngad: HP401 76.1-108 mm

76,1 - 108 Klauke UAP100 (12V) Pressrõngad: KSP3 

mm
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Lõikekoha puhastamine

• Lõigatud toru otstest tuleb eemaldada lõikejäägid, et toru sisselükkamisel liitmikku ei

   vigastataks tihendit.

• Mõõtudel 12 - 54 mm on mugav kasutada selleks spetsiaalset tööriista, mida on võimalik

    kasutada käsitsi või kinnitada trelli külge.

• Suurtel mõõtudel võib kasutada ka poolümarat viili.

Liitmiku sügavuse märkimine

• Paigaldamise ohutumaks muutmisel soovitame märkida toru otsale mõõdujoon, mis tähistab,

   kui sügavale  liitmikusse tuleb toru suruda. See annab kindluse, et suure hulga liidete pressimisel 

  on võimalik koheselt  märgata,  kui toru on liitest välja vajunud.

• Uuematel nippelliitmikutel on sügavuse joon juba tehases peale kantud.

• Sügavuse märkimiseks on olemas ka spetsiaalne abivahend.

Liitmiku ja toru kontrollimine

• Enne paigaldamist tuleb kontrollida , et O-tihend on korralikult oma pesas .

• Tuleb kontrollida, et liitmikus ja torul pole võõrkehi ( pori, mustus jms. )

    Nende avastamisel tuleb nad eemaldada.
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Liitmiku ja toru paigaldamine

• Suruge toru samaaegselt pöörates liitmikusse. Hooletu toru sisestamine võib kahjustada

    liitmiku tihendit.

• Liitmiku ja toru väikeste tolerantside tõttu võib liite tegemine olla raskendatud. Sellisel juhul on

    lubatud kasutada libestina vett või seepi.

•  Õlide, rasvade jms. määrdeainete kasutamine on keelatud.

Kohtades, kus liitmikud tuleb paigaldada lähestikku, on vajalik  jälgida minimaalseid

lubatud vahekaugusi.

Korrektse liite tegemiseks on vajalik piisav ruum, et liite pressimine oleks

võimalik. Selleks vajalikud vahekaugused on alljärgnevas tabelis.

pihid

pihid

pihid

pihid

pihid

pihid

pihid

rõngad

pihid

rõngad

rõngad

rõngad

rõngad

rõngad135 135 470 100108 mm 170 140 200

115 115 395 8076,1 mm 140 110 165

125 125 435 9088,9 mm 150 120 185

85 85 290 70120 85 120

100 100 345 7066,7 mm 145 110 145

75 75 265 70115 75 115

60 85 290 7054 mm 140 60 140

7042 mm 140 60 140

31 44 170 7035 mm

60 75 265

75 30 80

75 25 80 31 35 150

15 mm 56 20 75 25 28 131 40

4022 mm 65 25 80

25 28 131 4018 mm 60 20 75

60

31 35

28 mm

a b aØ[mm]

Fig. 10 Fig. 11

28 131

150

Fig. 12

12 mm 56 20 75 25

b c d kaugus

40

76,1 55 55

88,9 63 60

108 77 80

42 30 20

54 35 20

66,7 50 30

22 21 10

28 23 10

35 26 10

12 17 10

15 20 10

18 20 10

Ø[mm] A [mm] dmin [mm]
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Liite pressimine

• Kui paigaldajal on press ja pihid, mida torustiku tootja ei tarni, tuleb nende kasutamise

  võimalikkust  täpsustada

• Enne pressmasina käivitamist:

- kontrollida, et presspihid/rõngad on puhtad mustusest ja ei ole vigastatud

- kontrollida, et pressmasin on töökorras

- kontrollida, et presspihid/rõngad on valitud õige pressprofiiliga

- kontrollida, et presspihid/rõngad on asetatud liitmikule õieti

• Pressimisprotseduuri käivitamisel tuleb pressimistsükkel teha lõpuni. Juhul, kui pressimistsükkel 

    mingil põhjusel katkeb, tuleb liide eemaldada. Mitmekordne liite pressimine on keelatud.

• Pressrõngaste kasutamine ( Klauke KSP3 pressrõngad ja UAP100 press )

Avatud presstangid asetada ümber liitmiku.

Presstangidel on spetsiaalne süvend, mis on 

vaja sobitada liitmiku kumera osaga.

Peale presstangide õiget asetamist liitmikule tuleb

nad uuesti fikseerida, surudes korrektselt kohale

lukustava tihvti. Presstangid on valmis pressiga

ühendamiseks.

Press peab olema ühendatud presstangidega.

Tingimata tuleb tuvastada, kas pressi kinnipressivad

kangid on lõpuni sisestatud presstangidesse.

Maksimaalse sisestamise piir on märgitud noole-

kesega pressikangidel.
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Press on kasutamiseks valmis.

Peale pressi käivitamist toimub valtsimise protsess

automaatselt ja seda ei saa peatada.

Peale valtsimisprotsessi lõppemist naaseb press

automaatselt algasendisse.

2.6. Torude painutamine
Galvaniseeritud teraspresstoru on võimalik väiksemate mõõtude puhul painutada.

Selleks saab kasutada elektrilisi või hüdraulilisi painutusmasinaid.

Sobivad painutusmasinad peavad olema varustatud õiges mõõdus tugedega ja 

painutuselement peab olema liikuv.

• Fikseeritud painutuselementidega masinate/tööriistade kasutamisel on oht, et toru

    läheb mõlki.

• Keelatud on painutamise protsessis toru kuumutamine.

• Minimaalne painderaadius mõõtudel 12 - 28 mm: R = 3,5 x D

• Väiksemaid painutusraadiusi pole lubatud kasutada.

2.7. Erinevate torumaterjalide kasutamine süsteemides
• Suletud süsteemides on lubatud kasutada tsingitud teraspresstorusid ja liitmikke

    koos teiste materjalidega.

• Kasutades ühes süsteemis roostevaba ja tsingitud teraspressi peab üleminekud

    roostevabalt teraselt tsingitud terasele eristama 50 mm plastik- või terast 

    mittesisaldava üleminekuga  (nt. pronks või messing ) - DIN1988, part 7.

• Kõik ühendused erinevatest metallidest materjalide vahel peavad olema avatavad

    ( keere, koonusliitmik, äärik jne ).

3. Üldine informatsioon paigaldamise kohta

3.1. Soojuspaisumised torustikes
• Temperatuuride muutus süsteemis põhjustab soojuspaisumisi.

• Soojuspaisumise suurus sõltub kasutatavatest materjalidest ja igal materjalil on see erinev.

• Väiksemaid soojuspaisumisi saab kompenseerida süsteemi enda ehitusega. Suuri 

    soojuspaisumisi kompenseeritakse eraldi kompensaatoritega.
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Tööstuslikult toodetud kompensaatorid soojuspaisumise ja vibratsiooni summutamiseks

Δl = l x α x ΔT

Δl - lineaarne soojuspaisumine, mm

l - torustiku lõigu pikkus, m

ΔT -temperatuuride vahe, K

α - lineaarse soojuspaisumise koefitsent

 XPress terastorud α = 0.0108 mm/mK

Soojuspaisumised XPress tsingitud terastorudel

Soojuspaisumisest tulenevat torustike pikenemist/lühenemist saab kompenseerida

torustiku osadega ( U-, S- ja T-kompensaatorid ).

Bd = k x √(de x Δl)

Bd - paisumise kompenseerimiseks vajalik õlg

k - materjali konstant, galvaniseeritud teras k=45

de - toru välisdiameeter, mm [mm]

Δl - lineaarne soojuspaisumine, mida kompenseeritakse, mm
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3.2. Rõhulang
Rõhulang torudes

Vedelike torustikus voolamisel tekib rõhu langus. See on seotud vedeliku hõõrdumisega

vastu torustiku seina. Lisaks sellele on süsteemis kohttakistused , näiteks liitmikud, armatuur jne.

Rõhulangust torudes saab analüütiliselt määrata, kasutades Hazen-Williamsi valemit:

p - rõhulang  torus [bar/m]

Q - vooluhulk torus [l/min]

di - toru siseläbimõõt [mm]

C - konstant, XPress RST ja tsingitud torudel C=140

Kui on soov kasutada sellist viisi rõhulangude arvutamiseks, palun tutvuda erialase kirjandusega.

Tavaliselt piisab süsteemi projekteerimiseks diagrammide kasutamisest.

Allolev graafik on koostatud vee temperatuurile 80°C. Graafikuid saab koostada erinevatele

temperatuuridele ja voolukiirustele. Lisaks mõjutavad graafikut näiteks vette lisatatavad ained

nagu glükool jne. Igale temperatuurile vastavate graafikute koostamine oleks väga keeruline.

Arvestades sellega on võimalik kasutada allolevat graafikut koos paranduskoefitsendiga.
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Graafik paranduskoefitsendi leidmiseks

Kohtrõhulangud

Lokaalsetest takistustest tulenevad rõhulangud süsteemis, näiteks suunamuutused,

ristlõike vähenemine jms.

Selliseid rõhulange on võimalik leida kas otsese analüüsi meetodiga või kasutades

 "samaväärse pikkuse" meetodit ( ekvivalentmeetri väärtused ).

Samaväärse pikkuse meetod ei ole küll nii täpne, kui otsese analüüsi meetod, aga selle

eeliseks on arvutuse tegemise kiirus.
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OD DN ζ otsene analüütiline meetod / samaväärse pikkuse meetod (m)

Otsene analüütiline meetod

Kohtrõhulangud saab arvutada, kasutades järgmist võrrandit:

v - voolukiirus [m/s] 

γ - konkreetse vedeliku tihedus [kg / m3] 

ζ - kohaliku takistuse koefitsent

Tabelis on [ζ] väärtused erinevatele liitmikutele

3.3. Lineaarsed rõhukaod
Lineaarsed rõhukaod tekivad süsteemis hõõrdumise tagajärjel.

Tabelid galvaniseeritud teraspresstorude rõhukadudega erinevatel temperatuuridel

saab alla laadida XPress süsteemi kodulehelt www.xpress-fittings.com

3.4. Soojuskaod
• Kõikides torustikes, sõltumata nende materjalist, tekivad soojuskaod.

• Soojuskadude vähendamiseks tuleb torustikud isoleerida.

• Isolatsioonimaterjalide paksused täpsustada vastavate standardite abil.

• Allolevates graafikutes on ära toodud soojuskaod vastavalt torude läbimõõdule ja tempera-

   tuuride vahele. Temperatuuride vahe on torustikus voolava vedeliku ning torustikku ümbritseva

   õhu temperatuuride erinevus. See kehtib isoleerimata torustike puhul
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3.5. Torustike ehitamine konstruktsioonide sisse

Soovitused

Praktilistel ja esteetilistel põhjustel on tavaline, et torustikke soovitakse paigaldada

konstruktsioonide sisse.

Galvaniseeritud terasest torustikke tohiks konstruktsioonide sisse paigaldada, kui kasutatakse

plastikuga kaetud torusid. Liitmikud, mis paigaldatakse konstruktsiooni sisse, tuleb isoleerida nii,

et need ei puutuks kokku konstruktsiooniga.

Torustike ehitamisel konstruktsioonide sisse tuleb tagada, et ehitatav torustik ei oleks jäigas

kontaktis konstruktsiooniga. See välistab võimaluse, et müra kandub torustikult konstruktsioonile

või vastupidi.

Joonisel on näha ristlõige konstruktsiooni sisse 

paigaldatud torustikust.

Toru ja liitmikud on isoleeritud elastse isolatsiooniga,

mis välistab otsese kontakti konstruktsiooniga.

DIN1988 vastavad isolatsioonimaterjalid on sobivad sellise 

lahenduse jaoks. Samas annavad ka kaitset soojuskadude

vastu.

Samalaadset lahendust saab kasutada juhul, kui torustik 

on põrandas. Isolatsioon kaitseb torustikku betooniga

kokku puutumast.

Toru läbiviik põrandakattest peab olema elastne.



26

Klassikaline torustiku hargnemine hoones.

Torustiku läbiviik konstruktsioonist peab olema elastne.

Torustiku kinnitamisel peab tagama, et torustiku 

liikumisel ( soojuspaisumisel ) ei puutuks torud ja liitmikud

kokku konstruktsiooniga.

3.6. Süsteemi kinnitused

Kinnituste vahekaugused vastavalt EN806 Part 4.

Soojuspaisumiste kompenseerimisel tuleb kinnitusi paigaldada vastavalt vajadusele.

Tabelis on toodud maksimaalsed lubatud vahekaugused.

Konkreetsed kinnituste vahekaugused määratakse ära süsteemi reaalsel paigaldusel ja

sõltuvalt keskkonnast, kus see asub.

Torustiku kinnitamisel peab järgima alljärgnevaid tingimusi:

• Valitud kinnitused peavad suutma vastu võtta torustiku koormust.

• Valitud kinnitused peavad suutma vastu võtta jõudusid, mis tulenevad

   soojuspaisumistest.

• Kinnitusi tohib paigaldada ainult torule. Liitmikutele ei tohi kinnitusi paigaldada.

• Kasutada võib ainult isoleeritud kinnitusi ( kummiga klambrid ).

108 x 2,0 5,00

54 x 1,5 3,50

64 x 1,5 4,25

66,7 x 1,5 4,25

76,1 x 2,0 4,25

88,9 x 2,0 4,75

18 x 1,0 1,50

22 x 1,2 2,00

28 x 1,2 2,25

35 x 1,5 2,75

42 x 1,5 3,00

Ø toru diameeter [mm] Max. vahekaugus [m]

12 x 1,0 1,00

15 x 1,0 1,25
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3.7. Surveproov
• Torustike paigaldamisel tuleb teha surveproov.

• Soovituslikult võiks selle teha enne torustiku sulgemist konstruktsioonidesse, värvimist,

    lõplikku viimistlust jne.

• Surveproov tuleb teostada igal juhul. See annab võimaluse avastada võimalikud lekked

    enne ekspluatatsiooni.

• Galvaniseeritud press-süsteemide surveproovi tegemisel veega peaks peale katse tegemist

    jätma süsteemi vett täis. Kui süsteem tühjendatakse veest, soodustab see korrosiooni

    teket torustiku sisepindadel.

• Juhul, kui veest tühjendamine on vältimatu, tuleb süsteem kuuma õhuga kuivatada.

Surveproov küttesüsteemidele ja jahutussüsteemidele:

• Katse rõhk peab olema igas punktis 1,3 korda suurem süsteemi tööröhust ja vähemalt 1 bar 

    ülerõhku. 

• Pärast külma veega tehtud surveproovi peab süsteemi testima ka kõrgemal temperatuuril,

    millel arvutused põhinevad. Sellega kontrollitakse süsteemi survetaluvust ka max

    töötemperatuuril.

• Surveproovi ajal ei tohi olla rõhu langust. 

• Surveproov peab olema piisavalt dokumenteeritud.

Surveproov sprinklersüsteemidele

• Sprinklersüsteemide surveproovi tingimused vaata vastavast asukohariigi standardist.

3.8. Süsteemi läbipesu
• Iga torustiku peab enne kasutuselevõttu põhjalikult läbi läbi pesema , tagamaks, et võõrkehad

    eemaldatakse süsteemist.

• Võõrkehade jätmine süsteemi võib põhjustada süsteemi hilisemas töös tõrkeid, näiteks

    reguleerventiilide ummistused jms.

• Süsteemi läbipesu peab olema piisavalt dokumenteeritud.

4. Korrosioon

Väline korrosioon 

• Galvaniseeritud  teraspress-süsteemid tuleb paigaldada sellisel viisil, et torustike välimine 

    pind ei puutuks kokku söövitava materjaliga.

•  Süsteemi ei saa kasutada väga niiskes keskkonnas.

•  Täiendavat kaitset välise korrosiooni vastu annab niiskes keskkonnas plastikkattega

    torude kasutamine.

•  Torustiku värvimisega saab tõsta korrosioonikindlust, samuti ka isoleerimisega. 

•  Madalatel temperatuuridel töötavad süsteemid ( jahutussüsteemid ) tuleb isoleerida

    suletud pooridega isolatsiooniga, et vältida kondentsvee teket torude välispinnal.

Välimise korrosiooni ennetamine.

• Erilist tähelepanu tuleb pöörata korrosiooni ennetamisele kohtades, kus keskkond on niiske

    pikemat aega.

• Lühiajalisele niiskusele on tsinkkate piisava vastupidavusega.

• Niisketes kohtades tuleb torustik niiskuse kaitseks isoleerida.
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Sisemine korrosioon 

• Galvaniseeritud teraspressi on lubatud kasutada ainult suletud süsteemides. 

• Suletud süsteemis klassikalist elektrokeemilist korrosiooni ei toimu, sest süsteemis puudub

    vaba hapnik, mis on korrosiooni tekkeks vajalik.

• Süsteemi täitmisel hapnikurikka veega tekib toru seintele raudoksiid, mis annab täiendava

    kaitse toru seinale.

• Tekkiv oksiidikiht ei muuda toru sisediameetrit väiksemaks.

Sisemise korrosiooni ennetamine.

• Küttesüsteemides vältida hapniku tungimist süsteemi.

• Süsteemi hooldusel tuleb kontrollida potentsiaalseid ohukohti, näiteks membraan-

    paisupaagid jne.

• Tsingitud teraspressist süsteeme tuleb hoida pidevalt vedelikega täidetuna.

• Juhul, kui veest tühjendamine on vältimatu, tuleb süsteem kuuma õhuga  kuivatada, et vältida

    hapniku ja niiskuse koosmõjul tekkivat korrosiooni.

Bimetall korrosioon

• Esineb erinevate materjalide segapaigalduse korral.

• Tsingitud teraspressi komponente ei saa otse liita RST materjalidega. Kahe materjali  vahel

    peab olema >50 mm vahedetail ( näiteks sulg- või reguleerarmatuur ), mis on mingist

    teisest materjalist ( messing, pronks jne. )

Isoleerimine

• Isolatsioon ei anna reeglina mingit kaitset korrosiooni vastu, välja arvatud suletud pooridega

   isolatsioon, mis pakub korrosiooni vastu tõhusat kaitset.

• Vajadusel küsi paigaldusjuhiseid isolatsiooni müüja käest.

• Isoleerimisel tuleb torustikult eemaldada tolm, mustus jne.

• Isolatsioonimaterjali jätkukohad peavad olema korrektselt ühendatud, vältimaks niiskuse 

   ja vee pääsemist torude ja isolatsiooni vahele.

• Tuleb jälgida, et isolatsioonimaterjal oleks terve ja ilma vigastusteta.
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5. Minimaalsed pressimiskaugused
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