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SA - POROVNÁVAJTE POROVNATEĽNÉ

V I A C A K O 2 5 - R O K O V P R A K T I C K Ý C H S K Ú S E N O S T Í ...

Podlahové rúrky:
Špeciálna tlaková šesť-vrstvová konštrukcia podlahových rúrok UNIVENTA Noxy je chránená Úradom
priemyselného vlastníctva úžitkovým vzorom číslo dokumentu 6693 a výroba rúrok je v zhode so súčasne
platnou normy STN EN ISO 21003-1 až 5 : 2009, včítane pripojovacích komponentov. Certifikát potvrdzujúci
splnenie týchto noriem vystavil VUSAPL a.s. Nitra pod číslom S 06/11/0015/4004/SF.
Prvé inštalácie na slovenskom trhu započali v roku 1985 a spoločnosťami UNIVENTA sú dodávané dodnes všade
tam, kde je požadovaná praxou preverená istota a spoľahlivosť. Rúrka poskytuje 100% kyslíkovú bariéru,
v porovnaní so všetkými plastovými rúrkami má najvyššiu oteruvzdornosť, flexibilitu, tepelnú stabilitu a tlakovú
odolnosť. ( prípadnú úplnú mrazuvzdornosť) Exkluzívne disponuje rúrka v porovnaní s rúrkami podobného
zamerania najhrubšou homogénnou stenou na trhu a taktiež jedným z najvyšších modulov pružnosti. Na
rúrky spojené s rozdeľovačom Ultimate je poskytovaná záruka od 15 do 25 rokov.
Konštrukcia a materiálové zloženie rúrky:
1. Jadro rúrky je vytvorene z tepelne stabilizovaného polybutylénoveho granulátu PB 4135 dodávaného
výhradne jedným z najznámejších svetových producentov - firma Schell USA.
2. Kyslíková bariéra pozostáva so špeciálnej 3-vstvovej hliníkovej fólie, ktorá zabraňuje difundácii
vzdušného kyslíka do vnútra rúrky a zamedzuje v systéme tvorbu oxidu železa.
3. Prepletené polyesterové vlákna spevňujú rúrku voči tlaku, chránia rúrku pred mechanickým poškodením
a poskytujú bezrizikovú montáž.
4. Vrchná vrstva tvorí ochranný obal rúrky, je modrej (17x2,5mm), alebo oranžovej (16x2,2mm) farby
a použitý materiál Dowlex je od firmy Dow Chemical Company USA.

Rozdeľovač Ultimate:
Špeciálna konštrukcia rozdeľovača zachytáva oxid železa a umožnuje jeho systematické odstraňovanie. Pri
prevádzkovaní systému rozdeľovač zamedzuje usadzovaniu a prúdeniu oxidu železa v rúrkach, čim sa predchádza
pri dlhodobom prevádzkovaní vybrúseniu steny rúrky.
Rozdeľovač Ultimate vo variante I. umožňuje nastavenie hydraulického odporu a tým aj prietoku každého
jednotlivého okruhu. Na regulačný termostatický ventil, ktorý je súčasťou ručnej alebo motorickej regulácie
rozdeľovača je poskytovaná celoživotná záruka.
Dodávané telesa rozdeľovača a zberača obsahujú napúšťací a vypúšťací ventil, odvzdušňovací ventil,
prietokomery na prívode a termostatické ventily na spiatočke. Teleso zberača je možné dodatočne vybaviť
termo-motormi, prípadne automatickým odvzdušňovacím ventilom.

Na systém Univenta poskytujeme záruku 15-25 rokov.
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