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Systém Giacoqest

Distribučný systém pre úžitkovú vodu a vykurovacie/chladiace systémy, tak tradičné ako aj sálavé, skladajúce sa z PEX-b rúrok a mosadzných fitingov.
Systém sa vyznačuje zárukou vodotesnosti a spoľahlivosti po celú dobu svojej životnosti, ktorá je garantovaná zlisovaným medeným krúžkom, ktorý stláča 
rúrky na armatúry. Bez potreby akýchkoľvek ďalších tesniacich prvkov. 

Výhody a vlastnosti

Rúrky vyrobené z plastového materiálu (PEX-b) sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo korózii. Široký sortiment fitingov je vyrobený práve z mosadze. Mosadzné 
prvky a plastové rúrky PEX-b sú v súlade s najvyššími medzinárodnými a hygienickými normami. Práve tieto fakty zaručujú systému Giacoqest vysokú 
odolnosť dlhodobých účinkov vysokej teploty a tlaku inštalovaného systému, taktiež pre sanitárne rozvody vody. 
Špeciálne profily fitingov umožňujú nasadenie medeného krúžku, ktorý sa zlisuje a zaručí tesnenie spoja bez nevyhnutnosti ďalších súčastí.
Iba mosadzné fitingy a rúrky PEX-b sú v kontakte s vodou, preto aby sa zabránilo úniku v dôsledku pôsobenia času. Systém je naprojektovaný pre rýchlu 
a jednoduchú inštaláciu, a to aj v limitovanom priestore. Pri inštalácii je taktiež potrebné minimálne množstvo doplnkových súčiastok čo prispieva 
k zníženiu celkových nákladov so zárukou vysokej spoľahlivosti. 

Hlavné vlastnosti:
- závity fitingov sú v súlade s medzinárodnou normou ISO 228
- zvýšená odolnosť voči tlaku vody
- zvýšená odolnosť pri mrazoch
- prevencia pri tvorbe vodného kameňa
- absencia elektrolytickej korózie na rúrkach (štandardne viditeľná na kovových rúrkach)
- zvýšená odolnosť voči nízkej pH vody

Systém Giacoqest bol navrhnutý v súlade:
- európskej normy EN12164 (CW614N) a EN12165(CW617N) pre mosadzný sortiment
- štandardizovanými rozmermi uvedenými v ASTM F876 – norma pre rúrku
- štandardizovanými rozmermi uvedenými v ASTM F1807 – norma pre fitingy
- požiadavky na testovanie uvedené v EN ISO 15875 – norma pre rúrku

Rúrky Fitingy

Krúžky Nástroje
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Technické vlastnosti - pripojenie

Aby sa vytvoril systém pripojení, systém Giacoqest závisí na mechanickej kompresií generovanej pomocou lisovacieho krúžku, ktorý trvalo uzavrie rúrku 
a fiting.
Lisovacie krúžky sú vyrobené zo žíhanej a kujnej medi s čiernym zakončením.

A

B

E

C D

Akonáhle bol krúžok vsadený na rúrku, fiting sa musí posunúť ku ramenu (A).
Potom sa musí krúžok nasadiť  na vzdialenosť 3 až 6 mm od fitingového 
ramena (B).
Keď sa zalisuje krúžok, pritlačí rúrku k fitingovému špeciálnemu profilu, pričom 
sa vytvorí plomba na rebrách profilu (C; D).
Radiálna kompresia nevytvorí žiadne jamky, nerovnosti alebo úniky v medzerách 
(E).

So špeciálnym meračom je taktiež možné skontrolovať či sa spojenie vykonalo 
tak ako malo, čím sa predíde únikom počas systémového testu.

Technické vlastnosti - rúrky

Popis
Systém Giacoqest spája rúrky PEX-b, ktoré umožňujú distribúciu teplej a studenej úžitkovej vody a/alebo ohrievanie/chladenie vody.
Distribúcia vody cez PEX-B rúrky je moderná technika, ktorá ponúka značné výhody v porovnaní s tradičným distribučným systémom založeným 
na železných alebo medených rúrkach. Toto zahŕňa rýchlu a ľahkú inštaláciu so značným ušetrením času. Použitie plastových rúrok taktiež znamená 
možnosť vyhnúť sa zváraniu alebo mechanickým spojom a namáhaným mechanickým spojom, ktoré s odstupom času môžu viesť k únikom a taktiež 
nakoľko dlhá životnosť materiálu nie je podrobená inkrustácií a rôznym elektrochemickým fenoménom.
Ostatné faktory, ktoré nie je možné ignorovať zahŕňajú malú termálnu konduktivitu(približne 100 krát menšiu než železo a 700 krát menšiu než meď), 
a nízku úroveň distribučného hluku vďaka excelentným akustickým izolačným vlastnostiam krížovo spájaného polyetylénu.
PEX-b rúrka je mimoriadne výhodná v distribučných systémoch vody s nízkym tlakom pretože ich limitovaná priechodnosť zaručuje nízko tlakové 
straty a z toho dôvodu minimálne prietokové rýchlosti v zariadeniach. 

Výhody a vlastnosti
- rúrky sú vhodné pre ohrievacie/chladiace systémy.
- stupeň krížového spájania > 65 % pretože silanový krížovo spájaný (PEX-b) je “troj-dimenzionálny”  a preto molekulárna väzba je silnejšia v porovnaní s         
   PEX-a, ktorá vyžaduje vyšší stupeň krížového spájania (>70 %) na dosiahnutie rovnakých výsledkov.
- vyššia odolnosť voči chlórovým zlúčeninám v porovnaní s PEX-a vďaka vyššej hustote.
- nižšia vnútorná drsnosť rúrky v porovnaní s PEX-a rúrkami (nižšie tlakové straty).

Verzie a kódy produktov
Séria Použitie Kód produktu Rozmery [mm] Balenie [m] Kyslíková bariéra Farba rúrky

GZ996

Úžitkové systémy

Vykurovacie/chladiace 
systémy

GZ996Y253 1/2” 4 (v balení) Áno Neutrálna

GZ996Y003 1/2” 100 Nie Neutrálna

GZ996Y103 1/2” 100 Áno Neutrálna

GZ996Y205 3/4 4 (v balení) Nie Neutrálna

GZ996Y255 3/4 4 (v balení) Áno Neutrálna

GZ996Y005 3/4 100 Nie Neutrálna

GZ996Y105 3/4 100 Áno Neutrálna

GZ996Y206 1” 4 (v balení) Nie Neutrálna

GZ996Y256 1” 4 (v balení) Áno Neutrálna

GZ996Y006 1” 50 Nie Neutrálna

GZ996Y106 1” 50 Áno Neutrálna
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Technické dáta
Systém Giacoqest je krížovo spájaný silanovou metódou (PEX-b) a spĺňajú normu EN ISO 15875.
Proces chemického krížového spájania poskytuje mechanické, chemické a termálne vlastnosti, ktoré ich robia vhodné pre použitie s optimálnym stupňom 
kvality a spoľahlivosti. Táto metóda vytvára produkt, ktorý je úplne netoxický, ktorý je ideálny pre distribúciu úžitkovej vody ako je požadované zákonom 
174 zo 6. 4. 2004.
- rozsah použitia, záleží na sérií: trieda 1, 2, 4, 5 (EN ISO 15875)
- hustota: 0,94g/cm³
- stupeň krížového spájania > 65% (EN ISO 15875)
- termálna konduktivita rúrky: 0.35 W/(m K)

Odolnosť voči kombinovanému tlakovému a tepelnému stresu 
vyznačeného v regresívnych krivkách

Séria (S) rúrok  Štandardný pomer rozmerov (SDR)
S = d - s  SDR = 2 · S + 1 ≈  d
       2 · s                                                    s

kde  s je nominálna hrúbka rúrky 
d je nominálny priemer rúrky

Regresívne krivky
α = p ·  d - s 
    2 · s  
kde  α je hydrostatický stres 

p je indukovaný hydrostatický tlak
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ANNEX: EN ISO 15875

Klasifikácia pracovných podmienok
Výkonnostné podmienky pre systém rúrok spĺňajúce normu EN ISO 15875 sú špecifikované pre operačnú dobu prevádzky 50 rokov.

Aplikačné rozmedzie Toper [°C] Čas Toper [roky] Tmax [°C] Čas Tmax [roky] Tmal [°C] Čas Tmal [h]

TRIEDA 1
Teplá úžitková voda (60 °C) 60 49 80 1 95 100

TRIEDA 2
Teplá úžitková voda (70 °C) 70 49 80 1 95 100

TRIEDA 4
Podlahové vykurovanie a 
nízko teplotné radiátory

20                                       2,5
plus

40                                        20
plus

60                                       25

70 2,5 100 100

TRIEDA 5
Radiátorové vyhrievanie pri 
vysokej teplote

20                                        14
plus

60                                        25
plus

80                                       10

90 1 100 100

- prevádzková  teplota (Toper): očakávaná prevádzková teplota pre aplikovaný rozsah, vyjadrená v °C.
- maximálna pracovná teplota (Tmax): najvyššia hodnota prevádzkovej teploty, povolená len na veľmi krátky čas.
- teplota zlyhania (Tmal): najvyššia tepelná hodnota, ktorá sa môže vyskytnúť keď kontrolný systém nepracuje (časový rámec povolený pre túto  hodnotu 

je 100 h za 50 rokov kontinuálnej prevádzky).

Pre každú aplikačnú triedu, maximálny prevádzkový tlak je zapísaný v tabuľke:

RÚRKA BEZ KYSLÍKOVEJ BARIÉRY TRIEDA 1 TRIEDA 2 TRIEDA 4 TRIEDA 5

1/2”

8 bar 8 bar 10 bar 8 bar3/4”

1”

RÚRKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU TRIEDA 1 TRIEDA 2 TRIEDA 4 TRIEDA 5

1/2”

Neaplikovateľné Neaplikovateľné 10 bar 8 bar3/4”

1”

Poznámka:
Pre test tlaku systému, pozri časť “Inštalácia systému”.



Systém Giacoqest 0519SK  Marec 2017

5

Technické vlastnosti - fitingy

Popis
Fitingy sú vyrobené z mosadze a sú podrobené špeciálnemu čistiacemu procesu aby si udržali bezolovnatý povrch. Tieto nové produkty sú navrhnuté 
tak aby sa pitná voda nedostala do styku s olovom a sú konštruované tak aby vyhovovali niekoľkým štandardom. Giacomini zabezpečuje nepretržitý 
vývoj v procesoch, ktoré majú dopad na prostredie, ktoré zahŕňajú aj také, ktoré ešte ani nie sú v stanovených normách. Táto politika je zhodná s našou 
enviromentálnou normou ISO 14001. Fitingy sú vyrábané podľa Amerických štandardov ASTM. To svedčí o spoľahlivosti systému udeleným jasnými a 
precíznymi normami. Závitové konce v dosahu fitingov vyhovujú internacionálnym štandardom ISO 228.

Verzie a kódy produktov
Série Kód produktu Rozmer Typ fitingu

GZ102 GZ102Y003 1/2” x 1/2”

PriamyGZ102Y004 3/4” x 3/4”

GZ102Y005 1” x 1”

GZ103 GZ103Y004 3/4” x 1/2”

Priama redukciaGZ103Y005 1” x 1/2”

GZ103Y006 1” x 3/4”

GZ107

GZ107Y033 1/2” x 1/2”M

Priamy, 
vonkajší závit

GZ107Y043 1/2” x 3/4”M

GZ107Y034 3/4” x 1/2”M

GZ107Y044 3/4” x 3/4”M

GZ107Y054 3/4” x 1”M

GZ107Y035 1” x 1/2”M

GZ107Y045 1” x 3/4”M

GZ107Y055 1” x 1”M

GZ109
GZ109Y033 1/2” x 1/2”F

Priamy, 
vnútorný závit

GZ109Y034 3/4” x 1/2”F

GZ109Y044 3/4” x 3/4”F

GZ109Y045 1” x 3/4”F

GZ109Y055 1” x 1”F

GZ122 GZ122Y003 1/2” x 1/2”

90° kolenoGZ122Y004 3/4” x 3/4”

GZ122Y005 1” x 1”

GZ127
GZ127Y003 1/2” x 1/2”M

90° koleno,
vnútorný závit

GZ127Y043 1/2” x 3/4”M

GZ127Y044 3/4” x 3/4”M

GZ127Y045 1” x 3/4”M

GZ127Y055 1” x 1”M

GZ128 GZ128X003 1/2” x Ø15   -   L = 300 mm

90° koleno, pochrómovaný s medenou                   
rúrkou Ø15 mm

GZ128X023 1/2” x Ø15   -   L = 150 mm

GZ128X073 1/2” x Ø15   -   L = 750 mm

GZ129

GZ129Y033 1/2” x 1/2”F

90° koleno,
vnútorný závit

GZ129Y034 3/4” x 1/2”F

GZ129Y044 3/4” x 3/4”F

GZ129Y045 1” x 3/4”F

GZ129Y055 1” x 1”F
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Sortiment výrobkov

Série Kódy produktov Rozmer Typ fitingu

GZ139 GZ139Y003 1/2” x 1/2”F

90° koleno,
vnútorný závit s upevneným na stenu

GZ139Y004 3/4” x 1/2”F

GZ139Y044 3/4” x 3/4”F

GZ139Y045 1” x 3/4”F

GZ150 GZ150Y003 1/2” x 1/2” x 1/2” T-profil

A

B

C
A x B x C

GZ150Y004 3/4” x 3/4” x 3/4”

GZ150Y005 1” x 1” x 1”

GZ151

GZ151Y009 1/2” x 3/4” x 1/2”

T-profil redukovaný

A

B

C
A x B x C

GZ151Y014 3/4” x 1/2” x 1/2”

GZ151Y015 3/4” x 1/2” x 3/4”

GZ151Y016 3/4” x 3/4” x 1/2”

GZ151Y023 1” x 1/2” x 1”

GZ151Y025 1” x 3/4” x 3/4”

GZ151Y017 3/4” x 1” x 3/4”

GZ151Y026 1” x 3/4” x 1”

GZ151Y027 1” x 1” x 3/4”

GZ152-1

GZ152Y041 3/4” x 1/2” x 1/2” x 1/2” Rozdeľovač s 1 prívodom a 3 vývodmi

GZ152-2

GZ152Y042 3/4” x 1/2” x 1/2” x 1/2” x 1/2” Rozdeľovač s 1 prívodom a 4 vývodmi

GZ152-3

GZ152Y043 3/4” x 1/2” x 1/2” x 1/2” x 3/4” Rozdeľovač s 2 prívodmi a 3 vývodmi

GZ152-4

GZ152Y044 3/4” x 1/2” x 1/2” x 1/2” x 1/2” x 3/4” Rozdeľovač s 2 prívodmi a 3 vývodmi

GZ153
GZ153Y033 1/2” x 1/2”M x 1/2”

T-profil s vonkajším závitom

A

B

C
A x B x C

GZ153Y034 3/4” x 1/2”M x 3/4”

GZ154

GZ154Y033 1/2” x 1/2”F x 1/2”

T-profil s vnútorným závitom

A

B

C
A x B x C

GZ154Y034 3/4” x 1/2”F x 3/4”

GZ154Y035 1” x 1/2”F x 1”

GZ154Y045 1” x 3/4”F x 1”

GZ158 GZ158Y003 1/2” x Ø15 x 1/2”   -   L = 300 mm 45° T-profil, pochrómovaný s medenou rúrkou 
Ø15 mm

A

B

C
A x B x C

GZ158Y073 1/2” x Ø15 x 1/2”   -   L = 750 mm

GZ165 GZ165Y003 1/2”

ZátkaGZ165Y004 3/4”

GZ165Y005 1”
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Série Kódy produktov Rozmer Typ fitingu

GZ179

GZ179Y032 16 x 1/2”

Adaptér na plastové rúrky

GZ179Y042 18 x 1/2”

GZ179Y045 18 x 3/4”

GZ179Y056 28 x 1”

GZ179Y062 1/2”E x 1/2”

GZ573

GZ573Y033 1/2” x 1/2”F
90° koleno,

prípojka pre úžitkový systém

GZ606

GZ606Y003 1/2” Guľový ventil s bielym uzáverom

GZ651 GZ651Y003 1/2”

Guľový ventil s červeným T uzáveromGZ651Y004 3/4”

GZ651Y005 1”

Technické vlastnosti - krúžky

Popis
Krúžky sú vyrobené zo žíhanej mede s čiernym zakončením. 
Potom ako sa zlisujú v správnej pozícií, trvalo spoja rúrku a fiting.

Verzie a kódy produktov
Série Kódy produktov Rozmer Typ fitingu

GZ61 GZ61Y003 1/2”

Lisovaný medený krúžokGZ61Y005 3/4”

GZ61Y006 1”
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Technické vlastnosti - nástroje

Popis
Nástroje na inštaláciu systému sú veľmi ľahko použiteľné, spĺňajú základné pravidlá pre Giacoqest: jednoducho, rýchlo a bezpečne.

Verzie a kódy produktov
Lisovacie nástroje

Série Kódy produktov Rozmer Typ nástroja

GZ200 GZ200Y003 1/2”

Manuálny lisovací nástroj, dodávaný s GZ211 
kontrolným meračom

GZ200Y004 3/4”

GZ200Y005 1”

GZ200A
GZ200Y203 1/2”

Manuálny lisovací nástroj

GZ200Y205 3/4”

GZ200C GZ200Y103 1/2”

Manuálny lisovací nástroj

GZ200Y105 3/4”

GZ211
GZ211Y001 1/2” - 3/4”

Kontrolné meradlo

GZ211Y003 1”

Nožnice

Série Kódy produktov Rozmer Typ nástroja

R990

R990Y001 1/2” - 3/4” - 1” Nožnice pre 1/2”, 3/4” a 1” plastové rúrky

GZ201

GZ201Y001 1/2” - 3/4” - 1” Nožnice na odstránenie krúžkov

Inštrukcie pre používanie lisovacích nástrojov
Lisovacie nástroje Giacoqest sú továrensky nastavené, tak aby správne lisovali. Toto by sa malo otestovať pred prvým použitím na testovacom lisovanom 
spoji a zmerať kontrolným meračom. Pokiaľ konečný lisovaný spoj je zhodný s kontrolným meračom nie je nutné upravovať nástroj. Keď sa už nástroj a 
lisované spoje nezhodujú s kontrolným meračom je nutné upraviť nástroj.
Nasledujte tieto pokyny:
- uvoľnite spodnú uzamykaciu nastavovaciu skrutku (dve otočenia) s použitím dodávaného inbusového nástroja.
- uzatvorte nástroj pokým sa čeľuste nedotýkajú a je citeľný odpor. Toto je bod zaťaženia.
- otáčajte vrchnú nastavovaciu skrutku pokým medzera medzi rozšírenými znakmi “+” nie je medzi 178 a 216mm.
- utiahnite spodnú uzamykaciu nastavovaciu skrutku.
- spravte testovací lisovací spoj a skontrolujte ho s Go a No-Go otvormi na kontrolnom meradle. Ak je potrebné urobte ďalšie úpravy. 
Ak sa lisovaný krúžok zmestí do otvoru No-Go, nástroj je nastavený na príliš tesno. Medzera medzi značkami “+” sa musí zmenšiť.
Ak sa lisovaný krúžok nezmestí do otvoru Go, nástroj je príliš uvoľnený. Medzera medzi značkami “+” sa musí zväčšiť. 

Aplikujte ľahký olej na body otočného čapu zakaždým keď sa nástroj upravuje. Ak sa olej neaplikuje, životnosť nástroja sa skráti.

VAROVANIE
Zväčšovanie vzdialenosti bodu zaťaženia nad 216 mm (pri hliníkových pákach) alebo 
330 mm (pri železných pákach) spôsobia to, že nástroj sa bude ťažko obsluhovať a 
skrátia aj jeho životnosť.Nastavovacia skrutka

Bod 
zaťaženia

Uzamykacia skrutka
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Inštalácia systému
Varovanie - čítajte pozorne
- rúrky Giacoqest si udržujú dobrú flexibilitu a odolnosť do teploty takmer 0 °C. Minimálna teplota pri pokladaní je -10 °C.
- tuby Giacoqest sú navrhnuté iba pre distribúciu vody a nemali by byť používané pre distribúciu produktov na základe tekutého petroleja(LP) alebo      
naturálneho plynu.

- tuby Giacoqest by nemali byť vystavené alebo skladované po UV žiareným/svetlom.
- nepoužívajte úchytky, ktoré majú ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť rúrky.
- inštalácia sa musí uskutočniť skúseným a kvalifikovaným personálom.

1) Rezanie rúrky
Rúrku odrežte zvisle na jej os, použitím rezača R990 a buďte opatrný aby ste ju nezdeformovali (1).

90°

1

2) Vkladanie krúžku
Vložte špeciálny medený lisovací krúžok na rúrku (2).

 

2

3) Umiestnenie fitingu
Vložte fiting na rúrku s vrchom smerujúcim k fitingovému ramenu. Umiestnite lisovací krúžok 3-6 mm od konca rúrky (3). Ľahko utiahnite krúžok s 
kliešťami, aby ste sa vyhli pohnutiu krúžka.

3÷6 mm

3
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4) Lisovanie
Umiestnite lisovací nástroj tak, aby krúžok bol úplne zakrytý jeho čeľusťami (4).
Uistite sa, že nástroj je zvisle na os rúrky a úplne ho uzavrite.

 

 

 

 

 

 

 

4

5) Kontrola
Skontrolujte či sa lisovanie uskutočnilo správne s použitím kontrolného merača Giacoqest GZ211 (5).

Check
Go / No-Go

5

Ako skontrolovať spojenie: kontrolné meradlo Giacoqest
Po uskutočnení spojenia, použite patričný otvor na merači a vložte ho zvisle na os rúrky. Otvor Go by sa mal bezproblémovo pohybovať po celom obvode 
krúžku, s možnou výnimkou na deformovanej časti krúžku, spôsobenej uzatvoreným čeľustí na fitingu. Nepoužívajte silu pri meraní s meračom. 
Otvor No-Go by za žiadnych okolností  nemal prejsť skrz porušený krúžok. 
Ak spoj neprejde ani jedným z testov, spoj sa musí vymeniť za nový.

Správne postupy
- vždy skontrolujte každý zlisovaný spoj s týmto meračom.
- vždy položte otvor merača na lisovací krúžok pod uhlom 90° pre správne nameranie.
- uistite sa, že používate správnu veľkosť otvoru.

Nesprávne postupy 
- neposúvajte merač po dĺžke spoju na rúrke, zatlačte ho priamo na lisovací krúžok.
- v prípade, že lisovací krúžok už bol použitý nesprávne, nie je možné ho znova použiť.
- neupravujte otvory merača za žiadnych okolností. Otvory boli precízne vyrobené s toleranciou na 0.05mm.

Go

No-Go

No-Go

Go

Go

No-Go

3/8”

1/2”

3/4”

3/4”
No-Go

Go
1”

1”

5
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Ako skontrolovať spoj: vizuálna kontrola
Defekt: medzi fitingovým ramenom a medeným krúžkom nie je rúrka.
Príčina: krúžok je zlisovaný pred koncom rúrky.
Efekt: krúžok nepokrýva potrebné množstvo fitingových rebier.

Defekt: nerovná deformácia krúžku po osi rúrky.
Príčina: posunutý nástroj počas procesu lisovania.
Efekt: nerovnomerná distribúcia sily počas lisovania.

Defekt: viac ako 6 mm medzi fitingovým ramenom a medeným krúžkom.
Príčina: krúžok sa posunul preč z fitingového ramena.
Efekt: krúžok nepokrýva potrebné množstvo fitingových rebier.

Defekt: nerovnomerná deformácia krúžku, radiálne. Preliačený krúžok.
Príčina: zlé umiestnenie nástroja, nástroj nebol dostatočne zavretý počas lisovania alebo 
zlý fiting/rozmer krúžku.
Efekt: nerovnomerná distribúcia sily počas lisovania.

Defekt: nerovnomerný alebo neštvorcový koniec rúrky.
Príčina: zlý postup pri rezaní rúrky.
Efekt: nie je možné dosiahnuť prekrývanie fitingových rebier.

Obnova fitingu
- odrežte rúrku
- odrežte krúžok s nožnicami GZ201
- odstráňte krúžok s kliešťami
- odstráňte fiting z rúrky
- vizuálne skontrolujte integritu fitingu predtým než ho znova požijete
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6) Pokladanie rúrok
Systém Giacoqest umožňuje vytvorenie inštalatérskych systémov s extrémnou jednoduchosťou a rýchlosťou. 
Počas procesu kladenia sa musia sledovať niektoré jednoduché opatrenia: rúrkové spoje k fitingom, ohnutie rúrok, ochrana proti UV lúčom a akékoľvek 
možné mechanické poškodenie rúrok.

- Spojenie rúrok k rozdeľovačom alebo kĺbom pre kohútikové spojenie sa musí uskutočniť s použitím fitingov a adaptérov na pravej strane danej rúrky.

- Kladenie rúrok, oprava a spoje sa musia uskutočniť tak, aby sa predišlo permanentnému mechanickému stresu komponentov.

- Všetky materiály použité pri výrobe rúrok sa pri zahriatí rozpínajú a pri ochladení sa zmenšia: z tohto dôvodu pozdĺžna zmena (∆L) generovaná teplotnými 
zmenami by sa vždy mala brať do úvahy počas inštalácie.
Pozdĺžna zmena sa dá vypočítať nasledovným vzorcom: ∆L = L x α x ∆T pričom:
∆L = pozdĺžna zmena rúrky v mm
L = dĺžka rúrky v mm
α = lineárny expanzný koeficient (lineárny expanzný koeficient je 1,4 x 10-4 m/(m ∙ K), nezávislý od priemeru rúrky)
∆T = maximálna teplotná rozdielnosť v systéme vyjadrená v °C

Napríklad: L = 5 m
                   α = 1,4 x 10-4 m/(m ∙ K)
                   ∆T = 63 °C (kde Tmin = 7 °C a Tmax = 70 °C)
                   ∆L = 5000 x 0,00014 x 63 = 44 mm

- Pre povrchové inštalácie, dĺžka rúrok sa musí vypočítať na základe potrieb systému a za opatrného vyhodnotenia dĺžok medzi podporami rúrok. Maximálna 
dĺžka medzi jednotlivými podporami (L) záleží od priemeru použitej rúrky. 

L

L

Vonkajší Ø rúrky Max. vzdialenosť medzi dĺžkami (L)

16 mm 80 cm

20 mm 120 cm

25 mm 150 cm

32 mm 160 cm

40 mm 170 cm

Podpory použité pri povrchovej inštalácií majú dve kľúčové funkcie a to pripevniť rúrku, a umožniť jej teplotnú expanziu. Podpory môžu byť pevne 
uchytené (lisovanie rúrok) alebo posuvné, čo môže rúrke dovoliť posunúť sa pri termálnej expanzií. 

Pevná podpora Posuvná podpora

Varovanie.
Zaistite rúrku s pomocou plastových fixátorov. Vyhnite sa použitiu kovových fixátorov bez ochrany, nakoľko môžu poškodiť rúrku.
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- V priamych dlhých rúrkových úsekoch, aby sa absorbovala akákoľvek dĺžková zmena, je doporučené vložiť aspoň jeden roztiahnuteľný ohyb každých 
10 m. Pre rúrky s alebo väčším priemerom ako 32 mm, roztiahnuteľné ohyby sú povinnosťou.

L L
∆L ∆L

FF

F
Lb/2

LbLb

Legenda

L Dĺžka medzi fixnou podporou a roztiahnuteľným ohybom F Pevná podpora

ΔL Pozdĺžna zmena rúrky Lb Dĺžka roztiahnuteľného ohybu

Minimálna dĺžka roztiahnuteľného ohybu (Lb) sa vypočíta nasledovným vzorcom: Lb = C x √(Øe x ΔL)   kde:
Lb = minimálnej dĺžke roztiahnuteľného ohybu v mm
C = materiálovej konštante (pre PEX rúrku je to 33)
Øe = vonkajší priemer rúrky v mm
ΔL = pozdĺžna zmena rúrky

Napríklad: L = 5 m
Øe  = 25 mm
α = 1,4 x 10-4 m/(m ∙ K)
ΔT = 63 °C (kde Tmin = 7 °C e Tmax = 70 °C)
ΔL = 5000 x 0,00014 x 63 = 44 mm
Lb  = 33 x √25 x 44 = 1094,5 mm

- Ak sú potrebné ohyby, je zásadné aby sa použili správne fixné/posuvné podpory ako je na obrázku. Je doporučené prispôsobiť expanzný ohyb vždy 
keď rúrka zmení smer a taktiež brať do úvahy voľný priestor okolo.

L
∆L∆L

F S

S

Lb

∆L∆L
L

F

S

Lb

Legenda

L Dĺžka medzi fixnou podporou a roztiahnuteľným ohybom F Fixná podpora

ΔL Pozdĺžna zmena rúrky S Posuvná podpora

Lb Dĺžka roztiahnuteľného ohybu

- Polomer ohybu počas inštalácie rúrok s Ø 1/2”, 3/4” a 1” musí byť 8-krát väčší ako vonkajší priemer rúrky; táto hodnota sa môže zmenšiť až do 5-krát väčší         
ako vonkajší priemer rúrky iba v prípade keď je použitá špecifická ohybná podpora R549P.
- Ohýbanie rúrok sa môže realizovať klasickou a nahrievacou metódou s pomocou teplého vzduchu (max 100 °C).
- Rúrky sa nesmú nahrievať priamym ohňom alebo zdrojmi tepla tak vysokými, ktoré môžu rúrku roztopiť.
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- Rúrky na ktoré už boli fitingy nasadené sa nesmú ohýbať. Ak je ohýbanie nevyhnutné pre technické dôvody, časť rúrky blízko fitingu nesmie byť subjektom 
permanentného namáhania.

- Pri inštalácií musia byť vždy rúrky ochránené pred UV žiarením a fluorescentnými svietidlami, ktoré môžu zmeniť ich chemicko-fyzické vlastnosti.
- Ak je rúrka bez ochranného puzdra, musí sa zakryť aspoň 15 mm hrubou vrstvou, aby sa zabránilo prasklinám plastu dôsledkom termálnej expanzie. 

- Vyhnite sa zapuzdreniu fitingov najviac ako je možné. Ak to nie je možné uistite sa, že fiting je možné skontrolovať alebo sa vyhnite jeho kontaktu so 
stavebným materiálom a urobte poznámku o jeho pozícií v stavebnej dokumentácií.

- Po inštalácií rúrok a pred ich zakrytím je doporučené ich otestovať pod tlakom aby sa zistili prípadne úniky (pozri časť “Tlakový test”).

- Po tlakovom teste sa musia puzdra ochrániť  zaliatím betónu tak aby sa rúrky nepoškodili alebo nepohli.

- Zabráňte vytvoreniu ľadu, nakoľko expanzia  spôsobená zmenou stavu môže poškodiť rúrku.

Opatrenia pri skladovaní
- Rúrky skladujte v suchom a chránenom priestore, aby sa zabránilo poškodeniam spôsobených vlhkosťou.

- Udržujte rúrky v obale aby sa predišlo ich vystaveniu priamemu svetelnému žiareniu.

- Zvýšte pozornosť počas prepravy a pri inštalácií.  

- Uistite sa, že rúrky neprídu do kontaktu s ostrými objektmi, ktoré by ich mohli poškriabať.

- Zabráňte vytvoreniu ľadu, nakoľko expanzia  spôsobená zmenou stavu môže poškodiť rúrku.

- Uistite sa, že rúrky neprídu do kontaktu s priamym ohňom alebo tepelnými zdrojmi nad 100 °C. 

- Uistite sa, že rúrky neprídu do kontaktu s akýmikoľvek chemickými zlúčeninami alebo farbami.
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7) Tlakový test
Tlakový test sa musí uskutočniť pre každý inštalačný systém Giacoqest pred uvedením do prevádzky.
Maximálny testovací tlak, ktorý nesmie byť presiahnutý je 15 barov (1,5 MPa; 200 psi).
Postup tlakového testu je: 

1) Odstráňte vzduch zo systému a zvýšte tlak na 0,5 baru.
2) Ak nie sú žiadne úniky po 15 minútach, zvýšte tlak na 1,5 násobok prevádzkového tlaku a udržte tento tlak po dobu 30 minút, vizuálne kontrolujte spoje.
3) Zredukujte tlak na 0,5 násobok prevádzkového tlaku a udržujte tento tlak po dobu 90 minút:
   - ak tlak ostane konštantný alebo sa jemne zvýši znamená to, že systém nepresakuje;
   - ak sa tlak zníži, znamená to, že je v systéme únik.

Príklady tlakových testov

Poznámka:
Pre triedy systému, prejdite na ANNEX ISO 15875, pozri časť 
“Technické vlastnosti - rúrky”.

Príklad pre triedy systémov 1, 2, 4, 5
Prevádzkový tlak = 10 bar
Počiatočný tlak testu:: 0,5 bar   [po dobu 15 min.]
Tlakový test po 15 min.: 10 • 1,5 = 15 bar  [po dobu 30 min.]
Tlakový test po 45 min.: 10 • 0,5 = 5 bar  [po dobu 90 min.]
Tlak ≥ 5 bar (10 • 0,5) = systém nepresakuje 
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Príklad pre triedy systémov 1, 2, 5
Prevádzkový tlak = 6 bar
Počiatočný tlak testu: 0,5 bar   [po dobu 15 min.]
Tlakový test po 15 min.: 6 • 1,5 = 9 bar  [po dobu 30 min]
Tlakový test po 45 min.: 6 • 0,5 = 3 bar  [po dobu 90 min]
Tlak ≥ 3 bar (6 • 0,5) = systém nepresakuje

Príklad pre triedy systémov 1, 2, 4, 5
Prevádzkový tlak = 8 bar
Počiatočný tlak testu: 0,5 bar   [po dobu 15 min.]
Tlakový test po 15 min.: 8 • 1,5 = 12 bar  [po dobu 30 min.]
Tlakový test po 45 min.: 8 • 0,5 = 4 bar  [po dobu 90 min.]
Tlak ≥ 4 bar (8 • 0,5) = systém nepresakuje
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Záruka

Všetky produkty a časti dodávané spoločnosťou Giacomini sú podrobené mnohým testom aby sa zabezpečila kvalita v súlade s normou UNI EN ISO 9001 
certifikátom vydaným manažmentom kvality.
Všetky produkty a časti dodávané spoločnosťou Giacomini sú chránené zárukou a záväzkami uvedenými v smerniciach 1994/44/EC, 2001/95/EC a 85/374/EEC.

Táto záruka sa nevzťahuje na uvedené prípady:
1) Ak systém Giagoqest je použitý na distribúciu tekutín, ktoré nie sú kompatibilné s ich materiálmi;
2) Ak sú viditeľné poškodenia v čase inštalácie alebo počas systémového tlakového testu;
3) Pokiaľ nie sú dodržané inštalačné postupy;
4) Ak rúrky pripojené k fitingom sú vyrobené z nekompatibilných materiálov alebo majú nekompatibilné rozmery;
5) Ak systém Giacoqest je nainštalovaný použitím komponentov alebo nástrojmi nekompatibilnými alebo nevyrobenými spoločnosťou Giacomini.

Odkazy na normy

∙ EN ISO 15875 Systémy plastových rúrok pre studenú a teplú vodu.
∙ DIN 16892 Systémy plastových rúrok - technické požiadavky.
∙ DIN 4726 Systémy plastových rúrok - technické požiadavky.

Produktové špecifikácie

Distribučný systém pre úžitkovú vodu a/alebo ohrievacie/chladiace systémy , tradičné a sálavé, pozostávajúci z PEX-b rúrok a mosadzných fitingov s 
plombou, ktorá je tvorená medeným krúžkom.
Systém rúrok Giacoqest je krížovo spájaný silanovou metódou (PEX-b) a spĺňajú normu EN ISO 15875; rúrky sú vhodné pre distribúciu úžitkovej vody ako 
je požadované zákonom 174 z 06/04/2004 pre Taliansko. Rozsah použitia: trieda 1, 2, 4 a 5 (EN ISO 15875), záleží na sérií.
Fitingy sú vyrobené z CW617N (CuZn40Pb2) mosadze v súlade s normami EN12164, EN12165, DIN50930-6 a normami zodpovedajúcimi pre štandardy 
pitnej vody tak, aby mohli byť použité aj v systémoch úžitkovej vody. Chladiace systémy musia byť kompletne izolované. Rozsah závitových fitingov 
vyhovuje medzinárodným normám ISO 228. Medené krúžky sú vhodné  pre všetky rúrkové systémy Giacomini, pre systémy distribuujúce úžitkovú a aj 
pre vyhrievacie/chladiace systémy. Systém je skompletizovaný veľkým rozsahom špecifického náradia (lisovacie a strihacie nástroje, špeciálne merače).

Poznámka:
Produktové čísla uvedené v tomto technickom dokumente sa môžu zmeniť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Dodatočné informácie
Pre dodatočné informácie navštívte stránku: www.giacomini.sk alebo kontaktujte technickú podporu: tel. +421 41/76 45 223, tel./fax  +421 41/72 34 
487, infolinka: +421 41/56 56 777 , e-mail: giacomini@giacomini.sk Tento dokument je výlučne informatívneho charakteru. Giacomini Slovakia s.r.o. si 
vyhradzuje práva urobiť zmeny výrazov v tomto dokumente z technických alebo komerčných dôvodov zmeniť bez akéhokoľvek predchádzajúceho 
upozornenia. Informácie uvedené v tomto technickom dokumente je užívateľ  povinný dodržiavať v súlade s platnými predpismi a normami. Giacomini 
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