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DuoSolarDuoSolar

Zasady monta¿u z³¹czek standardowych

1. Instrukcja monta¿u

2. Ciêcie

3. Przygotowanie koñca rury

4. Po³¹czenie koñcowe

5. Izolacja

Armaflex Solar dostarczany jest w postaci zwojów rozwijanych na miejscu 
budowy. Daje siê ³atwo zginaæ i dopasowywaæ. Promieñ zgiêcia nie powinien byæ 
mniejszy ni¿ 60 mm. Przewód powrotu jest ³atwy do zidentyfikowania, poniewa¿ 
zawiera przewód elektryczny o odpornoœci cieplnej do 180°C. W przypadku 
instalacji wymagaj¹cej znacz¹cego spadku pionowego, zalecamy zamocowanie 
obejmy w górnej czêœci, tu¿ przed zgiêciem. Podczas normalnej instalacji 
zalecamy stosowanie firmowych obejm co 2 metry w celu podtrzymania ca³ej 
instalacji. 

Odmierzywszy wymagan¹ d³ugoœæ Armaflex Solar, przetnij izolacjê ostrym 
no¿em. Uwa¿aj, aby nie przeci¹æ przewodu elektrycznego. Zsuñ izolacjê 
ods³aniaj¹c elastyczn¹ rurê i przetnij j¹. Ciêcia dokonaj pod k¹tem prostym we 
wklês³ej czêœci pofalowanej powierzchni, przy pomocy pi³ki do metalu o drobnych 
z¹bkach lub specjalnego no¿a do rur. U¿ywaj¹c no¿a do rur pamiêtaj by dociskaæ 
go delikatnie, w przeciwnym racie rura mo¿e ulec deformacji. Nie przycinaj rury 
zbyt krótko pozostaw 1 lub 2 dodatkowe ¿ebra na ka¿dym koñcu do 
zainstalowania uszczelki. Ciêcia dokonaj precyzyjnie nie pozostawiaj¹c ¿adnych 
zadr mog¹cych spowodowaæ skaleczenie. 

Kiedy ju¿ elastyczna rura zostanie przyciêta na w³aœciw¹ d³ugoœæ, musisz 
zainstalowaæ uszczelkê. Nasuñ na rurê nakrêtkê ³¹cz¹c¹ tak by znajdowa³a siê 
blisko krawêdzi. Umieœæ pierœcieñ rozciêty w pierwszej fa³dzie. Wkrêæ 
gwintowan¹ z³¹czkê dociskaj¹c j¹ przy pomocy klucza. Nigdy nie umieszczaj 
elastycznej rury w imadle. Rozkrêæ i sprawdŸ czy powsta³a odpowiednia p³aska 
powierzchnia; to znaczy, czy ostatnia fa³da zosta³a równomiernie przyciœniêta do 
pierœcienia. Usuñ zadry, w przeciwnym razie podk³adka ulegnie uszkodzeniu. 
W³ó¿ podk³adkê i sprawdŸ czy przylega prawid³owo. Upewnij siê czy kszta³tka, do 
której Armaflex Solar zostanie pod³¹czony, ma odpowiednio d³ugi gwint by 
zapewniæ szczelne po³¹czenie. Wymagane jest, aby czo³o kszta³tki mia³o 
gruboœæ, co najmniej 2 mm.

Na³ó¿ pastê uszczelniaj¹c¹ na koñcówkê rury. W³ó¿ uszczelkê. Dokrêæ mocno 
do kszta³tki

By zapobiec uszkodzeniom eksploatacyjnym elastycznej rury wystaj¹cej 
z izolacji sugerujemy w celu os³ony jej zastosowanie izolacji HT/Armaflex. 
Wszystkie elementy izolacji, które mo¿na ze sob¹ skleiæ powinny zostaæ 
po³¹czone klejem HT 625. Gwarantujemy kompatybilnoœæ dostarczanych przez 
nas produktów. Wiele innych dostêpnych w obrocie materia³ów izolacyjnych nie 
spe³nia wymagañ temperaturowych stawianych przez solarne instalacje 
grzewcze lub mog¹ mieæ szkodliwy wp³yw na przewody ze stali nierdzewnej, 
ze wzglêdu na wysok¹ zawartoœæ chloru. Starannie wykonana izolacja chroni 
elastyczne przewody przed stratami ciep³a i korozj¹. 
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Unikalne rozwi¹zanie preizolowanych rur do systemów solarnych


