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VICTRIX 24 TT ErP
DWUFUNKCYJNY, WISZĄCY KOCIOŁ PRZEPŁYWOWY KONDENSACYJNY

Dane techniczne j.m. Wartość

Moc kotła (minimalna-nominalna) kW 3,0÷23,6 (c.w.u.)
3,0÷20,5 (c.o.) 

Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy 
nom./min. % 96,9 / 98,1

Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy 
nom./min. % 101,2 / 108,6

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy 
nom./min. % 104,6 / 109,1

Klasa sprawności (92/42/CEE) - 

Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. bar 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20-85

Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego l 5,8

Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h m H2O 3,8

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30-60

Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. bar 0,3

Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 10

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l/min 12,2

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 32,0 / 33,9

Zasilanie elektryczne V / Hz 230 / 50

Moc zainstalowana W 90

Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

Klasa NOx - 5

NOx ważone mg / kWh 28

CO ważone mg / kWh 20

DANE TECHNICZNE

• dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
• wymiennik ciepła AlSi
• sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór 

gazu
• płynna elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła
• energooszczędna pompa obiegowa c.o. 
• naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o.
• przystosowany do zasilania wodą użytkową wstępnie podgrzaną w 

zasobniku solarnym
Opcjonalnie:
• możliwość współpracy z zestawami strefowymi DIM
• możliwość współpracy z automatyką pogodową (CARV2)

Podłączenia

Gaz Wyjście 
c.w.u.

Wejście 
wody 

zimnej

Odpływ 
kondensatu

Powrót 
c.o.

Zasilanie 
c.o.
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Przepływ l/h

A+B Dostępna wysokość ciśnienia z odłączonym by-passem (zamkniętym)

B Dostępna wysokość ciśnienia z włączonym by-passem (otwartym)

C+D Moc pobierana przez pompę obiegową z odłączonym by-passem
(strefa zaznaczona linią przerywaną)

D Moc pobierana przez pompę obiegową z włączonym by-passem 
(strefa zaznaczona linią przerywaną)
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PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW GAZOWYCH (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 813/2013)

Parametr Wartość

Roczne zużycie energii elektrycznej dla funkcji c.w.u. (AEC) 33 kWh

Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.w.u. (AFC) 6 GJ

Wydajność sezonowa c.o. (ηs) 93%

Wydajność wytwarzania c.w.u. ( ηwh) 74%

PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW GAZOWYCH (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 813/2013)

Model kotła Victrix 24 TT ErP

Kocioł kondensacyjny: TAK

Kocioł niskotemperaturowy: NIE

Kocioł typu B1: NIE

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE Wyposażony w dodatkowy element grzejny: NIE

Ogrzewacz wielofunkcyjny: TAK

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa moc cieplna Pn 21 kW Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń ηs 93 %

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: 
wytworzone ciepło użytkowe 

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: 
sprawność użytkowa  

Przy znamionowej mocy cieplnej i w 
reżimie wysokotemperaturowym (*) P4 20,5 kW Przy znamionowej mocy cieplnej i w 

reżimie wysokotemperaturowym (*) η4 87,6 %

Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 
% i w reżimie niskotemperaturowym (**) P1 6,2 kW

Przy znamionowej mocy cieplnej na 
poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym 
(**)

η1 98,3 %

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej Pozostałe parametry

Przy pełnym obciążeniu elmax 0,032 kW Straty ciepła w trybie czuwania Pstby 0,064 kW

Przy częściowym obciążeniu elmin 0,013 kW Pobór mocy palnika zapłonowego Pign 0 kW

W trybie czuwania PSB 0,005 kW Emisje tlenków azotu NOX 25 mg/kWh

Ogrzewacze wielofunkcyjne:

Deklarowany profil obciążeń XL Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηWH 74 %

Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec 0,150 kWh Dzienne zużycie gazu Qfuel 8,006 kWh

Dane kontaktowe IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C. 
(**) Niska temperatura oznacza 30 °C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku 
innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C.      







 1 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA................................................................................. 2 
2. ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................ 2 
3. OPIS INSTALACJI C.O...................................................................................................... 2 
4. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI .......................................... 4 

4.1. MONTAŻ INSTALACJI ............................................................................................... 4 
4.2. PRÓBY CIŚNIENIOWE I URUCHOMIENIE UKŁADU GRZEWCZEGO ............ 4 
4.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI................................................................................... 5 
4.4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE .......................................................... 5 
4.5. IZOLACJA TERMICZNA............................................................................................. 6 

5. WYTYCZNE BRANŻOWE................................................................................................. 7 
5.1. BRANŻA BUDOWLANA ............................................................................................. 7 
5.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE ................................................................................... 7 
5.3. STEROWANIE I AKPiA .............................................................................................. 7 

6. WYTYCZNE BHP I P.POŻ ................................................................................................ 7 
7. OBLICZENIA........................................................................................................................ 8 

7.1. OBLICZENIE STRAT CIEPŁA................................................................................... 8 
8. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ......................................................................................... 9 

 
Spis rysunków: 
 
1. Rzut parteru – instalacja C.O.       CO-01 

2. Rozwinięcie  instalacji C.O.       CO-02 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku 
biura obsługi klienta cmentarza. 

 
Inwestor: KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE  

UL. MURCKOWSKA 9 40-266 KATOWICE 
TEL. / FAX 32 251 70 55 

 

Adres:  BUDOWA BIURA OBSŁUGI KLIENTA CMENTARZA 
UL. GOETLA,  40-749 KATOWICE 
DZIAŁKA NR 868/1, OBRĘB: 0019  GÓRNE LASY PSZCZYŃSKIE 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  246901_1, m. KATOWICE 

   

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania stanowią: 

 

 Zlecenie i umowa z Inwestorem 

 Projekt architektoniczno – budowlany 

 Uzgodnienia międzybranżowe 

 Normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji grzewczych 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie instalację C.O. zasilania grzejników 

płytowych . 

 

3. OPIS INSTALACJI C.O. 

 
Potrzeby cieplne budynku będzie pokrywać kocioł gazowy dwufunkcyjny firmy 

IMMERGAS zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym. Kocioł będzie także 

przygotowywał ciepłą wodę dla instalacji c.w.u.  

Do sterowania pracą kotła przewidziano automatykę producenta.  



 3 

 Przed wzrostem ciśnienia instalacje zabezpieczone będą zaworami 

bezpieczeństwa wydanymi przez producenta razem z kotłem oraz naczyniem 

wzbiorczym zamontowanym w kotle. 

 Dodatkowo na powrocie przed kotłem zamontowany zostanie zawór 

regulacyjny Kombo firmy HONEYWELL. Instalacja będzie zasilać grzejniki V&N  

zintegrowane wyposażone w głowice termostatyczne oraz zawory odcinające na 

powrocie z proporcjonalną nastawą wstępną z funkcjami odcinania, napełniania i 

opróżniania grzejnika.  Instalację C.O. zaprojektowano w systemie rur Multi 

Uniwersal firmy KAN THERM prowadzone w posadzce. 

 

Q= 4,9  kW + 10,0 kW c.w.u. 

 

Zawory z głowicami termostatycznymi zapewnią indywidualne sterowanie 

procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych pomieszczeń, 

mając na celu utrzymanie temperatur wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach 

w żądanej wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom lub życzeniom 

użytkowników. 

Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją producenta grzejników.  

Na pionach w najwyższych punktach zabudować zawory odpowietrzające 

instalację C.O. 

Instalację C.O. projektuje się z rur wielowarstwowych łączonych na kształtki 

zaciskowe. Instalację C.O. układać ze spadkiem 0,3% do 0,5% w kierunku 

przewidzianych odwodnień. 

Parametry wody grzewczej wynoszą: 75/60°C.  

W pomieszczeniu kotła będzie zapewniona wentylacja grawitacyjna. Nawiew 

powietrza będzie następował poprzez kratkę nawiewną w drzwiach o powierzchni 

min. 200 cm2, dolna krawędź otworu umieszczona będzie maks. 30 cm na podłogą, 

natomiast wywiew poprzez wywietrzak grawitacyjny zainstalowany na kanale 

wentylacji grawitacyjnej kotłowni. 

  

Regulacja hydrauliczna instalacji C.O. grzejnikowego 
-grzejniki dolnozasilane typu V&N zintegrowane - regulacja odbywa się za pomocą 

zaworów termostatycznych z nastawą wstępną  

-regulacja obiegu poprzez układ regulacyjny w kotle 
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4. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI 
 

4.1. MONTAŻ INSTALACJI 

 
 Przewody C.O. należy wykonać z rur wielowarstwowych. Rury prowadzić w 

posadzce lub w bruzdach ściennych . Przy przejściach przez ścianę dylatacyjną 

przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. 

W najwyższych punktach instalacji należy wykonać odpowietrzenie za pomocą 

automatycznych odpowietrzników, a w najniższych punktach odwodnienie za 

pomocą spustów składających się ze złączki i korka.  

Przewody instalacji grzewczej po wykonaniu prób ciśnieniowych należy 

zaizolować izolacją cieplną. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych 

materiałem plastycznym.  

 

4.2. PRÓBY CIŚNIENIOWE I URUCHOMIENIE UKŁADU GRZEWCZEGO 

 
 Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur 

zgodnie z PN-81/B-10700.00. 

Parametry pracy:  

Temperatura zasilania 70 oC, temperatura powrotu 55 oC. 

Ciśnienie robocze 3 bar.  

Ciśnienie próbne 4,5 bar. 

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji 

na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych 

rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy 

elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. 

 

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z 

zachowaniem następujących warunków: 

temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 °C, 

rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 

próbę należy przeprowadzić odcinkami, 
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przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. 

przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, 

obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 

MPa na minutę, 

oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym  

niż 0,8 MPa, 

w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno 

być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć 

oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny 

zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy 

rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

4.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI 

  
 Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z 

instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Należy przestrzegać 

czystości wody grzewczej. Pod względem własności fizyko-chemicznych woda 

grzewcza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.  

Nie opróżniać instalacji z wody na czas dłuższy niż to konieczne. 

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych 

przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 

 

4.4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE 

 
 Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przed korozją 

przez producenta należy w czasie przygotowania warsztatowego wyczyścić do III 

stopnia czystości wg Instrukcji KOR III, a następnie zabezpieczyć przed korozją 
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przez malowanie. Gruntowanie 1x farbą ftalową miniową 60%, a następnie 

dwukrotne malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania w odpowiednim kolorze. 

 

4.5. IZOLACJA TERMICZNA 

 
 Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2013 poz. 926. Grubość izolacji dla przewodów 

C.O. (zasilanie/powrót) wynosi:   

L.p
. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał o współczynniku 

przeowdzenia ciepła λ=0,035 
[W/(m2K)1)]) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm  30 mm 

3 
Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 
mm  

równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg lp. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z lp. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody 
wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej 
wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone w części ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone w części nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone na zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu. 
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5. WYTYCZNE BRANŻOWE 

5.1. BRANŻA BUDOWLANA 

 
Należy wykonać: 

Przebicia w stropach i ścianach 

Bruzdy ścienne (jeśli to konieczne) 

Mocowanie przewodów C.O. i urządzeń grzewczych 

5.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

 
Należy doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń:  

Kocioł gazowy VICTRIX 24 TT ErP     90W/230V  

5.3. STEROWANIE I AKPiA 

 Kotły należy wyposażyć w automatykę przewidzianą przez producenta.  
 

6. WYTYCZNE BHP I P.POŻ 
Wykonana instalacja C.O. nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana 

wyłącznie z materiałów niepalnych.   
Parametry układu grzewczego 75/60 °C.  
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, 
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.  
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7. OBLICZENIA 

7.1. OBLICZENIE STRAT CIEPŁA. 

 
Strata ciepła budynku ogółem : 

Q = 4,9 kW 

Założenia do obliczeń: 
System ogrzewania: wodne, pompowe; 

Strefa klimatyczna: III, tz = -20°C 

Zestawienie współczynników przenikania ciepła k[W/m2K]. 
 
Ściany zewnętrzne    k = 0,23 W/m2K 

Dach      k = 0,18 W/m2K 

Okna      k = 1,10 W/m2K 

Drzwi      k = 1,30 W/m2K 

Ściana wewnętrzna    k = 2,00 W/m2K 

Podłoga na gruncie    k = 0,30 W/m2K 

 

Sposób wykonania obliczeń: 
Obliczenia strat ciepła pomieszczeń, obliczenia hydrauliczne i regulację w całości 

wykonano pakietem programów Instal Soft, zgodnie z normą EN-12831. 

 

 Symbol 

Pomieszczenia 

θi 

[°C] 

Liczba 

grzejników 

Φ 

[W] 

Φwym 

[W] 

Φgrz 

[W] 

Kondygnacja 0, Rzędna 0,4m, Jednostka budynku 01 

 1.1 1 BRAK 0 0 0 

 1.2 20 2 k 2950 2950 2950 

 1.4.1 24 1 k 185 352 352 

 1.4.2 24 BRAK 167 0 0 

 1.5 24 1 k 583 583 583 

 1.6 16 1 k 826 826 826 

 

Liczba źródeł 1 
          

Łączna liczba odbiorników 5 
     

Łączna liczba działek 23 
     

Łączna dekl. strata pom. Φ [W] 4711 
     

Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 
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Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] 4711 
     

Normy obliczeń: 
           

 
Norma doboru grzejników EN 442-2 

  

Kocioł: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda 

 
Rzędna źródła [m] 1,7 

    

 
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 75 50,8 

 

 
Moc całkowita [W] 4916 

    

  
Łączna wydajność grzejników 
konwekcyjnych Φgrz [W] 

4711 
   

  
Łączna wydajność grzejników 
płaszczyznowych Φop [W] 

0 
   

  
Łączna wydajność pozostałych 
odbiorników [W] 

0 
   

  
Niewykorzystane straty ciepła 
działek [W] 

205 
   

 
Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] 32,1 

    

  
Spadek ciśnienia na trasie 
krytycznej [kPa] 

32 
   

 
Przepływ w źródle [kg/h] 173,9 

    

 
Odbiornik krytyczny G 1.2_a 

 
Długość trasy odb. krytycznego [m] 6,2 

    

 

Pojemność wodna instalacji wraz z 
odbiornikami [dm³] 

30,5 

    

 

 

 

 

 

8. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 
 
    Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

Zestawienie rur i kształtek 

KAN-therm Press LBP 

  Rury - KAN-therm Press LBP 

  Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT 

Multi Universal (PN12) w zwoju z 

kształtkami 

16 x 2,0 0.9616 26 m 

  Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT 

Multi Universal (PN12) w zwoju z 

kształtkami 

20 x 2,0 0.9620 6 m 
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    Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

Zestawienie zaworów i armatury 

Armatura różna dowolnego producenta 

  Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 

  Zawór odcinający prosty wg 

DIN 1988 

15 Zaw.odc.prosty 

DN15 

1 szt. 

HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne 

  Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne 

  Verafix-VKE V2495 prosty 1/2 

GZ 

15 V2495DY015 5 szt. 

  Zawór Kombi QM 45-1500 l/h 15, 600 

l/h 

V5004TY1015060

0 

1 szt. 

  Zawór powrotny V2420 Verafix 

E, prosty (z nast.) 

15 V2420D0015 10 szt. 

  Głowice/Siłowniki - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne 

  Gł. termost. Thera-20 DA - 

inwest. (16...28) 

  1004711-2 5 szt. 

Elementy spoza katalogów 

  Kocioł - Elementy spoza katalogów 

  Kocioł VICTRIX 24 TT ErP     1 szt. 

 

    Produkt H 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

Kod 

katalogowy 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

V&N COSMO zaworowe 

  Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe 

  11KV/600 600 520 61   1 szt. 

  21KV/600 600 600 80   1 szt. 

  22KV/500 500 600 105   1 szt. 

  22KV/600 600 1120 105   2 szt. 

 

    Produkt Wielkość Kod 

katalogowy 

Ilość Jednostka 
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Zestawienie izolacji 

Katalog izolacji standardowych 

  Otuliny - Katalog izolacji standardowych 

  Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o 

średnicy wewn. 18 mm 

20 mm   24 m 

  Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o 

średnicy wewn. 22 mm 

20 mm   4 m 

 


