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Informacje ogólne
Aktualność informacji technicznych
Dla własnego bezpieczeństwa i w celu prawidłowego stosowania 
naszych produktów należy regularnie sprawdzać, czy jest dostępna 
najnowsza wersja odpowiednich Informacji Technicznych. Aktualne 
informacje techniczne można uzyskać w biurze sprzedaży Watts, u 
specjalistycznego sprzedawcy.

Ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa i 
instrukcje obsługi 
Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób, przed 
rozpoczęciem montażu należy dokładnie przeczytać wszystkie 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi.
• Zachować instrukcję obsługi i przechowywać ją w zasięgu ręki.
• W razie niezrozumienia instrukcji bezpieczeństwa lub jeśli nie 

są one wystarczająco jasne, należy się skontaktować z biurem 
sprzedaży Watts.

• Niezgodność z informacjami bezpieczeństwa może prowadzić 
do uszkodzenia mienia i obrażeń ciała.

Stosować zgodnie ze specyfikacją
Systemy rur Microflex można projektować, instalować i obsługiwać 
wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Informacji Technicznej 
lub w instrukcjach montażu poszczególnych elementów. Wszelkie 
inne użytkowanie nie jest zgodne ze specyfikacją i dlatego nie 
jest dozwolone. Użytkowanie zgodnie ze specyfikacją oznacza 
zgodność z wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej 
Informacji Technicznej oraz instrukcjami montażu, obsługi i 
konserwacji. W przypadku jakichkolwiek zastosowań, które nie są 
zgodne ze specyfikacją lub niedopuszczalnych zmian produktu, 
producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Informacje prawne
Przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i 
międzynarodowych przepisów dotyczących układania, 
instalowania, zabezpieczania i zapobiegania wypadkom 
przy instalowaniu rurociągów oraz instrukcji zawartych w 
niniejszej Informacji Technicznej. Należy również przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawnych, norm, wytycznych 
i przepisów (np. DIN, EN, ISO, DVGW, TRGI, VDE i VDI) 
oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 
przepisów Zrzeszenia zapewniającego Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności Pracodawców oraz specyfikacji miejscowych 
zakładów użyteczności publicznej. W każdym przypadku należy 
zwrócić uwagę na odpowiedni status wytycznych, norm i przepisów. 
W każdym przypadku instrukcje dotyczące projektowania i montażu 
odnoszą się bezpośrednio do produktu Microflex. Niektóre punkty 
dotyczą ogólnie obowiązujących norm lub przepisów. Należy 
również przestrzegać bardziej szczegółowych norm, specyfikacji 
i wytycznych odnoszących się do projektowania, instalacji i 
eksploatacji instalacji wody pitnej i systemów grzewczych lub 
systemów budowlanych, które nie stanowią części tych Informacji 
Technicznych. Obszary zastosowania, które nie są opisane w 
niniejszej Informacji Technicznej (aplikacje niestandardowe), 
wymagają konsultacji z naszym działem technicznym. Należy się 
skontaktować z biurem sprzedaży Watts.
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 UWAGA!
Wymagania wstępne dla personelu
• Nasze systemy mogą być montowane wyłącznie przez 

upoważnione i przeszkolone osoby.
• Prace przy instalacjach elektrycznych lub częściach rurociągów 

muszą być wykonywane wyłącznie przez upoważnione i 
przeszkolone osoby.

Ogólne środki ostrożności 
• Utrzymywać miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód.
• Upewnić się, że w miejscu pracy jest zawsze odpowiednie 

oświetlenie.
• Dzieci, zwierzęta domowe i osoby nieupoważnione muszą 

przebywać z dala od narzędzi i obszarów montażowych. 
Dotyczy to zwłaszcza prac remontowych na zajmowanym 
terenie.

• Używać wyłącznie elementów przeznaczonych dla danego 
systemu rur Microflex.

Użycie części innych systemów lub użycie narzędzi, które nie są 
związane z odpowiednim systemem instalacji Microflex może być 
przyczyną wypadków lub innych zagrożeń.

Odzież robocza
• Nosić okulary ochronne, odpowiednią odzież ochronną, obuwie 

ochronne, kask i siatkę w przypadku długich włosów.
• Nie nosić luźno dopasowanej odzieży lub biżuterii, mogą one 

zostać wciągnięte przez ruchome części.

Informacje prawne
• Należy zawsze przeczytać instrukcje operacyjne i postępować 

zgodnie z zawartymi w nich zaleceniami dla używanego 
zespołu montażowego Microflex.

• Niewłaściwe obchodzenie się z narzędziami może spowodować 
poważne obrażenia ciała, zmiażdżenie lub utratę kończyn.

• Nieprawidłowa obsługa narzędzi może uszkodzić elementy 
łączące lub powodować wycieki.

• Podczas cięcia rur na długość należy zachować bezpieczną 
odległość między dłonią utrzymującą rurę a narzędziem 
tnącym.

• Nigdy nie wkładać dłoni do strefy cięcia lub narzędzia, nie 
trzymać jej na ruchomych częściach podczas cięcia.

Ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa 
odnoszące się do systemu
• Wyrównać lub usunąć zadziory z rękawów z materiału 

izolacyjnego, aby zapobiec możliwym urazom.
• Podczas pracy z pasami napinającymi do mocowania 

rur istnieje ryzyko zgniecenia. Pozostawać z dala od 
niebezpiecznych obszarów.

Kompletność materiału
• Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić kompletność 

materiału i obecność wszystkich elementów
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1. Istotne punkty podczas   
 montażu
1.1  Transport i przechowywanie
Podczas transportu lub przechowywania nie zdejmować nasadek. 
Rurociągi Microflex muszą być transportowane w pozycji pionowej.
Rura nośna PE-Xa musi być zabezpieczona przed działaniem 
promieni słonecznych i niepożądanym odkształceniem zwoju. 

Nie używać ostrych przedmiotów.
 
Do mocowania zwojów podczas transportu należy używać 
wyłącznie taśmy nylonowej lub tekstylnej.

1.2  Przycinanie rury 
Przyciąć dokładnie końcówkę rury odpowiednimi nożyczkami 
PE-X. Wyrównać końcówkę rurową za pomocą odpowiedniego 
narzędzia.

1.3    Instrukcje dotyczące układania rur  
Microflex w glebie 

Profilowanie wykopu 
Do głębokości wykopu 120 cm zaleca się wykonanie wykopu z 
pionowymi ścianami bocznymi; przy wykopie o głębokości powyżej 
120 cm zaleca się wykonanie wykopu w kształcie litery V.
Profil wykopów musi być zgodny z wytycznymi w zakresie 
układania rur Microflex. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
głębokość przemarzania gruntu.
Roboty ziemne muszą być przeprowadzane w zatwierdzony 
sposób, sprawdzając, czy nie powodują konfliktów z istniejącymi i/
lub planowanymi liniami lub konstrukcjami.

 
               UWAGA! Minimalna temperatura układania rur 
Microflex: -5°C.
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Profile wykopów
Zauważ: Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokość 
przemarzania gruntu.

1 Zasypka
2 Taśma ostrzegawcza
3 Wypełnienie piaskiem
4 Podsypka piaskowa
5 Rura Microflex

Profil wykopu na rury Microflex DUO

RA 

mm Osłona 
Ø 

A 

mm 

B 

mm 

C 

mm 

D 

mm 

≥

b 

mm 

Szerokość 

t* 
mm 

Głębokość
≥ 

125 150 100 150 250 425 625 

160 180 100 150 250 520 660 

200 180 100 150 250 560 700 

Profil wykopu na 2 pojedyncze rury Microflex (2 x UNO) bez 
połączenia podziemnego

RA 

mm  
Osłona Ø 

A 

mm 

B 

mm 

C 

mm 

D 

mm 

≥

b 

mm 
Szerokość 

t* 

mm 
Głębokość 

≥

75 150 100 150 250 550 575 

90 150 100 150 250 580 590

125 150 100 150 250 650 625 

160 180 100 150 250 780 660

200 180 100 150 250 860 700

Minimalne pokrycie (C+D) nie uwzględnia obciążenia ruchem dro-
gowym. Obciążenie do SLW60 zgodnie z normą DIN 1072 przy 
minimalnym pokryciu 900 mm. Obliczenia statyczne rurociągów 
podziemnych muszą być zgodne z ATV-DVWK-A127.

Układanie rur Microflex w glebie

 UWAGA! Usuwać kolejno wszystkie taśmy, aby 
stopniowo zmniejszyć napięcie wewnętrzne, nie usuwać ich 
równocześnie.
Podczas układania, należy ciągnąć za rury nośne, nie należy nigdy 
ciągnąć za osłonę. 
Ostrożnie umieścić rurociąg Microflex na sprasowanej podsypce 
piaskowej o grubości 10 cm, na dnie wykopu. Podsypka piaskowa 
musi być równo rozprowadzona, aby zapewnić jednolite podparcie 
rurociągu. 
Nie dopuścić do przeciągania rury po ziemi lub jej uszkodzenia 
przez ostre przedmioty (w celu uniknięcia uszkodzenia zewnętrznej 
osłony). Promień gięcia nie może być mniejszy od zalecanego 
minimum, zarówno podczas instalacji, jak i ostatecznego układania 
rurociągu. 
Rury muszą być układane w sposób serpentynowy, aby 
zminimalizować siłę rozciągającą/sprężającą. W celu utrzymania 
rur w odpowiedniej pozycji podczas układania, należy je regularnie 
przekładać piaskiem.
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Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD)

Dla prawidłowego wykonania Horyzontalnych Przewiertów 
Sterowanych odwołujemy się do wytycznych w zakresie tej techniki.
Przed pociągnięciem rurociągu Microflex przez otwór należy 
zwrócić uwagę na kilka punktów:
- Wiercenie otworu o odpowiedniej średnicy. Zwiększać średnicę 

rozwiertaka w zależności od zewnętrznej średnicy rury Microflex, 
aby uzyskać optymalny wynik.

-  Łączenie. Podczas łączenia rury Microflex z rozwiertakiem należy 
się upewnić, że jest zamocowana zarówno rura nośna PE-Xa jak 
i zewnętrzna osłona.

- Ciągnięcie. Ważne, by rurociągi były gotowe w całości tak, by 
ich przeciąganie mogło nastąpić w jednym, gładkim i płynnym 
ruchu. W tym celu należy usunąć wszystkie taśmy nylonowe 
i całkowicie rozwinąć rurę. Nie dopuścić do obracania lub 
skręcania rur podczas ciągnięcia. W ten sposób na rurociąg nie 
będą wywierane żadne siły skręcające.

- Siły rozciągające. Maksymalne naprężenia dla różnych średnich 
rur PE-Xa są podane w poniższej tabeli. Uwaga: wartości te 
dotyczą wyłącznie modeli UNO. W przypadku modeli DUO 
należy podwoić wartość.

1.4   Montaż na ścianach lub sufitach
W tym celu należy podeprzeć każdy metr rury wzdłuż całej jej 
długości ze względu na jej elastyczność. Aby uniknąć zwisania, 
rura musi być przymocowana taśmami do konstrukcji nośnej.

1.5   Wskazówki dotyczące układania rur na 
powierzchni gruntu
Należy przewidzieć punkty podparcia, aby uniknąć ślizgania, 
gdy rurociąg jest układany na ziemi. Na nierównym podłożu rury 
powinny być przymocowane w odstępach około 25 m. Należy 
odpowiednio podeprzeć rury. 

 UWAGA! Nasze rury mają ograniczoną odporność 
na promieniowanie UV. Należy zabezpieczyć rury przed 
promieniowaniem UV po ich ułożeniu w odpowiednim położeniu 
nad poziomem morza. Prosimy o skontaktowanie się z nami, aby 
uzyskać dodatkowe informacje.
 

Max.100 cm

montaż na 
ścianie

Średnica rury zewnętrznej UNO Maksymalne siły rozciągające dla 
rury (kg)

25 150

32 200

40 300

50 400

63 400

75 400

90 400

110 400

125 400
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1.6 Uszczelnienie ścienne MICRO SEAL -  
NIE WODOODPORNE

Wywiercony otwór musi mieć gładką powierzchnię w celu uzyskania 
optymalnego uszczelnienia.

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zagięć na prostym odcinku 
zewnętrznej osłony, należy zapewnić co najmniej 100cm przed i za 
osłoną. Przed rozpoczęciem montażu należy wyczyścić Micro Seal 
i zewnętrzną osłonę. W przypadku stosowania Micro Seal należy 
sprawdzić wokół zewnętrznej osłony, czy odległość między różnymi 
płytami dociskowymi jest jednakowa, aby zapewnić równomierne 
rozłożenie obciążenia na rurze.Dodatkowe informacje zostały 
zamieszczone w instrukcji obsługi, punkt 2.1.

1.7 Uszczelnienie ścienne MICRO PRESS - 
WODOODPORNE

Wywiercony otwór musi mieć gładką powierzchnię w celu 
uzyskania optymalnego uszczelnienia. Zabrania się wykonywania 
jakichkolwiek zagięć na prostym odcinku zewnętrznej osłony, 
należy zapewnić co najmniej 100cm przed i za osłoną.
Przed montażem należy wyczyścić Micro Press i zewnętrzną osłonę. 
Włożyć Micro Press w ścianę i przeprowadzić przez nią środkową 
rurę. Zamontować zestaw uszczelniający na zewnątrz budynku, 
aby umożliwić późniejsze dokręcanie. Środkowa rura powinna być 
podparta na ścianie wewnętrznej za pomocą MICROPRESS 1x40. 
Dodatkowe informacje zostały zamieszczone w instrukcji obsługi, 
punkt 2.2.

1. Płyty doci-
skowe ze stali 
nierdzewnej 
Śruby S304 

Rozmiar gumy 1 
x 40 mm Guma: 

EPDM 

2. Płyty dociskowe 
ze stali nierd-

zewnej. Wersja 
SPLIT Śruby S304 
Rozmiar gumy 1 
x 40 mm Guma: 

EPDM   

3. Płyty 
dociskowe ze 

stali nierdzewnej 
Śruby S304 

Rozmiar gumy 2 
x 40 mm Guma: 

EPDM 

Otwór pod 
gwint/ 

Przepust 
ścienny 

Średnica 
zewnętrzna 

obudowy 
zewnętrznej 

(mm) 
 

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. mm min. max.

M10527 M10627 M10701 125 70 78

M10532 M10632 M10705 150 69 78

M10534 M10634 M10706 150 85 94

M10540 M10641 M10709 200 88 103

M10543 M10643 M10711 200 119 128

M10553 M10653 M10718 250 156 165

M10557 M10657 M10722 250 197 202

M10567 M10667 M10727 300 198 207

Micro Seal Osłona zewnętrzna 
śr.zewn.

Otwarcie ściany Moment obrotowy
Nm

Art. nr. mm mm Maks.
9LS200 75 100 - 102 2
7LS300 100 110 - 115 6
8LS300 100 128 - 132 6
9LS315 100 134 - 136 6
7LS475 135 194 - 210 20
6LS325 125 175 - 180 6
7LS325 160 209 - 212 6
7LS400 160 240 - 245 20
13LS300 160 200 - 202 6
9LS325 200 250 - 255 6
8LS400 200 275 - 282 20
10LS575 200 301 - 320 50
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1.8   Przepust ścienny MMDV (użytkowanie 
powierzchniowe/naziemne)
Rura falista HD-PE może być zacementowana w betonie lub 
zamocowana w otworze ściennym. Około 100mm rury falistej 
musi wystawać na zewnątrz w celu uszczelnienia rury przy użyciu 
rękawa termokurczliwego Microflex. 
For further information, refer to operating instruction, section 2.3

 UWAGA! Grubość ściany musi być mniejsza lub równa 
400 mm. Podczas podgrzewania rękawa termokurczliwego należy 
uważać, aby nie spalić/uszkodzić zewnętrznej osłony lub rękawa 
termokurczliwego.

1.9   Zabezpieczenie rury
Nasadka na końcówkach rur zapewnia szczelne zamknięcie rury. 
Konieczne jest zakotwiczenie rury do systemu wspierającego za 
pomocą punktów mocowania (niedostępnych w naszej gamie. 
Zalecenie: Hilti, Würth). Nieużywanie tych punktów mocowania 
może prowadzić do poważnych uszkodzeń rurociągów i połączeń 
ze źródłem lub użytkownikiem

  UWAGA! Użycie punktów mocowania jest obowiązkowe 
w celu zachowania praw wynikających z gwarancji.

1.10 Nasadki termokurczliwe typu MK
Używać pistoletu termicznego lub małego palnika w celu 
delikatnego obkurczenia nasadki, unikać przenikania wody 
między zewnętrzną osłonę a izolowaną rurę nośną.
for further information, refer to operating instruction, section 2.4

  UWAGA! Użycie zbyt wysokiej temperatury może 
uszkodzić nasadkę termokurczliwą lub osłonę.

1.11 Gumowe nasadki EPDM Nasadki 
termokurczliwe typu MG
Użyć właściwego narzędzia do przycięcia gumowej nasadki 
EPDM (ostry nóż lub nożyczki). Pod żadnym pozorem nie rozcinać 
nasadki. Cięcie powinno być proste i zdecydowane. Uszkodzenia, 
takie jak pęknięcia lub przetarcia mogą powodować przecieki.

Do czyszczenia lub zwilżania nasadki lub rury używać wyłącznie 
wody. Użycie środka smarnego (mydła, smaru lub oleju) może 
spowodować uszkodzenie różnych części.

W celu uzyskania uszczelnienia wodoszczelnego, trzy grzbiety 
uszczelek muszą sięgać do grzbietów zewnętrznej osłony.

For further information, refer to operating instruction, section 2.5
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1.12  Złącza
System rur Microflex wymaga prawidłowego zainstalowania złącz. 
W celu zapewnienia prawidłowego montażu należy pamiętać o 
następujących aspektach:
- Cięcie rur nośnych PE-Xa. Należy przyciąć rurę PE-Xa pod 
kątem prostym za pomocą nożyczek PE-X lub noża do rur. W 
celu zapewnienia dobrego uszczelnienia, rura nośna PE-Xa musi 
się całkowicie stykać z kołnierzem złącza. Jeśli tak nie jest (z 
powodu ukośnego nacięcia lub dlatego, że rura wspierająca nie 
jest wystarczająco wsunięta ), nie można zapewnić szczelności.
-Wyrównanie po przycięciu rury nośnej PE-Xa. Konieczne jest 
wyrównanie każdej rury nośnej przy użyciu odpowiedniego 
narzędzia. Zadziory powodują dodatkowe tarcie w rurze 
podczas montażu złączy, a wióry w niewłaściwie oczyszczonych 
końcówkach rurowych mogą powodować straty ciśnienia przy 
słabym uszczelnieniu. Inne części, jak wymienniki ciepła, mogą 
również napotkać problemy w razie nieprawidłowego usunięcia 
ostrych krawędzi i wiórów.
- Zwrócić uwagę na kierunek pierścienia zaciskowego. Upewnić 
się, że wycięcie na wewnętrznej stronie pierścienia zaciskowego 
jest zwrócone w kierunku przyłącza. W przeciwnym razie złącze 
nie będzie szczelne.
-Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej. Należy zawsze 
używać śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej i upewnić 
się, że są one nasmarowane smarem na bazie miedzi (ART. NR 
Micro-lubri). Brak użycia smaru na bazie miedzi może prowadzić 
do zatarcia śrub i wycieków w wyniku niepełnego dokręcenia.
-Uszczelnienie wodoszczelne. Po upływie pół godziny, należy 
ponownie dokręcić śruby w celu zapewnienia uszczelnienia 
wodoszczelnego.
-Próba ciśnieniowa. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać 
próbę ciśnieniową.
For further information, refer to operating instruction, section 2.6

1.13   Samoregulujący przewód grzejny
Przygotowanie przewodu
Użyć ostrego nożyka (noża Stanley'a), aby zdjąć zewnętrzną 
izolację przewodu grzejnego w celu odsłonięcia przewodów. 
Uważać, aby nie uszkodzić przewodów.
Rękawy termokurczliwe są nakładane przy użyciu źródła ciepła 
(pistolet na gorące powietrze lub podobny). Upewnić się, że ciepło 
jest równomiernie rozprowadzane, aby uzyskać odpowiednie 
uszczelnienie. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić izolację 
przewodów.
Należy zawsze zaizolować końcówkę przewodu. W żadnym 
wypadku nie wolno dopuścić do wzajemnego kontaktu dwóch 
złączy. W przeciwnym razie nastąpi zwarcie.
Działanie przewodu grzejnego jest opisane w instrukcji dołączonej 
do MVTH. 
For further information, refer to operating instruction, section 2.7

 UWAGA! Przed podłączeniem przewodów należy 
wyłączyć zasilanie elektryczne. Przewód grzejny musi być 
podłączony do sieci 230 VAC. Należy zabezpieczyć obwód 
bezpiecznikiem o mocy 16A i 30 mA RCD.
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Należy pamiętać, że MVTH może obsługiwać przewód grzejny 
o maksymalnej długości 100 metrów. Jeśli ta długość zostanie 
przekroczona, działanie termostatu nie będzie możliwe. 
Należy wzajemnie podłączyć odpowiednie przewody i uziemienie 
wewnątrz MVBOX. 
Przymocowanie MVTH i MVBOX musi się odbywać zgodnie z 
dołączoną instrukcją instalacji.

1.14 Zestawy izolacyjne
Dostępne są następujące zestawy izolacyjne:

-Szybki zestaw izolacyjny połączeniowy (MM)

-Zestaw izolacyjny T (MT)

-Zestaw izolacyjny z podwójnym T (MDT)

-Zestaw izolacyjny kolankowy 90° (MH)

-Zestaw połączeniowy w kształcie Y (MBR)

Podłączając rurę Microflex DUO do jednego z wyżej wymienionych 
zestawów izolacyjnych, zaleca się umieszczenie rur w kierunku 
pionowym. Ta metoda ułatwia montaż połączeń zaciskowych w 
osłonie.

Obie połowy izolacji w dostarczanych zestawach izolacyjnych są już 
połączone za pomocą połączeń śrubowych. Przed rozdzieleniem 
należy przeciąć osłony wzdłuż wybranej linii w celu uzyskania 
żądanej średnicy. Należy wykonać cięcie w prostej linii, aby uniknąć 
ryzyka wycieku.

The correct mounting of type MK or MG end shrink caps will 
minimise the chance of leakage. The use of the use of shrink-
able end caps (MG or MK) is compulsory to be eligible for the 
warranty.

Instrukcje montażu złączy znajdują się w punktach 2.8 i 2.9.

Dociąć taśmy bitumiczne, aby dopasować je do zewnętrznej 
średnicy osłony. Przed ich założeniem należy sprawdzić, czy 
zewnętrzna osłona jest sucha i zapewnia odpowiedni styk. Po 
docięciu do żądanego rozmiaru, okręcić taśmy bitumiczne wokół 
rury nośnej. Upewnić się, że połączenia są prawidłowo osłonięte.

Przed umieszczeniem rury w jednej z osłon należy się upewnić, że 
szczeliwo zostało umieszczone w rowkach, jak opisano w punkcie 
2.8 instrukcji. Przed dokręceniem śrub ze stali nierdzewnej należy 
równomiernie nałożyć szczeliwo wzdłuż kołnierzy w górnej i dolnej 
części osłony. Należy odpowiednio uszczelnić zestawy izolacyjne. 
W zależności od składu chemicznego gleby, wody podziemne 
mogą być lekko kwaśne, więc łagodnie żrące. Przenikanie wody 
gruntowej mogłoby spowodować korozję złączy, rękawów, 
połączeń, itp. i prowadzić do wycieków.
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1.15   Komora inspekcyjna
Ta komora inspekcyjna może być używana jako alternatywa dla 
naszych zestawów izolacyjnych. Po dokonaniu instalacji komory 
i wykonaniu połączeń rurowych, zaleca się zdjęcie pokrywy i 
przeprowadzenie wewnętrznej inspekcji instalacji. Zaleca się 
również podłączenie zaworów odcinających, aby umożliwić 
późniejsze zmiany wodociągu.
Nasadki termokurczliwe i złącza należy odpowiednio zamontować 
(patrz punkty 2.4 i 2.6).
Przed zamknięciem komory inspekcyjnej należy się upewnić, że 
połączenia i przyłącza są zabezpieczone. Przed przymocowaniem 
pokrywy należy równomiernie nałożyć szczeliwo na górną krawędź 
komory, na grubości około 10mm na 10 mm szerokości. Nie 
uszkodzić czarnej uszczelki między korpusem a górną pokrywą.
Zaleca się zapewnienie dodatkowego wzmocnienia betonowego 
na krawędziach/bokach komory.
Jeśli komora jest narażona na znaczne natężenie ruchu, zaleca się 
zapewnienie odpowiedniego dodatkowego zbrojenia. Betonowe 
płyty lub pierścienie należy umieścić na podsypce ustabilizowanej 
cementem (patrz rysunek poniżej).
For further information, refer to operating instruction, section 2.10

Piasek stabilizowany cementem
Pierścień betonowy

1.16   Wskazówki dotyczące zasypywania
Przed wypełnieniem wykopu należy wykonać próbę 
ciśnieniową całego rurociągu i wszystkich połączeń. 
W celu zapewnienia ważności gwarancji, wymagane jest 
prawidłowe wykonanie i dokumentacja próby ciśnieniowej.
Należy się upewnić, że rury są całkowicie pokryte piaskiem 
(zakres ziarnistości 0-3 mm). Zasypywanie powinno się 
odbywać w warstwach o grubości około 20 cm i powinno 
być utwardzone ręcznie. Należy zwrócić uwagę na usunięcie 
ostrych przedmiotów z materiału zasypki. Gdy głębokość 
zasypki wynosi około 50 cm powyżej górnej części rury, do 
ubicia pozostałej części gleby można użyć ubijarki wibracyjnej 
(pomiar od górnej części rury). Należy również zastosować 
taśmę ostrzegawczą z napisem "rura wodna", bezpośrednio 
ponad zakopanymi rurociągami.

1.17 Przed rozpoczęciem użytkowania
Ze względów higienicznych zalecamy spłukanie wszystkich rur 
sanitarnych na 15 minut przed rozpoczęciem użytkowania.
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1.18 Próba ciśnieniowa

Próba ciśnieniowa według DIN 1988 Część 2

  UWAGA! Przed zasypaniem wykopu należy obowiązkowo wykonać próbę ciśnieniową. 
W celu potwierdzenia gwarancji konieczne jest posiadanie sprawozdania z tego testu, w pełni 
wypełnionego i podpisanego, który musi być przesłany do miejscowego sprzedawcy Watts.

1. Próba ciśnieniowa. Stanowi uzgodnione umownie prace pomocnicze niezbędne do wykonania 
umowy, jak również część prac należących do obowiązków wykonawcy, które nie zostały 
zamieszczone w specyfikacji wykonania. Przed zasypaniem, należy napełnić rurociąg wodą, 
uważając, aby nie dopuścić do powstania pęcherzy powietrza. Próba ciśnieniowa musi być 
przeprowadzona w dwóch częściach, najpierw próba wstępna, a następnie próba główna.

2. Próba wstępna. Próba wstępna polega na dostarczeniu ciśnienia próbnego przekraczającego 
1,5-krotnie dopuszczalne ciśnienie robocze. Ciśnienie to musi być dostarczone dwukrotnie w ciągu 
30 minut w 10-minutowych odstępach czasowych. Po przerwie trwającej co najmniej 30 minut 
przy pełnym ciśnieniu, ciśnienie próbne nie może spaść poniżej 0,6 bara (0,1 bara co 5 minut). W 
żadnym punkcie badanego systemu nie mogą występować wycieki.

3. Próba główna. Próbę główną należy przeprowadzić bezpośrednio po przeprowadzeniu próby 
wstępnej. Próba ta trwa 2 godziny. Po upływie tego okresu ciśnienie próbne zapisane podczas 
próby wstępnej nie może spaść poniżej 0,2 bara. W żadnym punkcie badanego systemu nie mogą 
występować wycieki.

Próba szczelności - DIN 1988

Ciśnienie górne

1,5
 x 

ciś
nie

nie
 ro

bo
cz

e

Próba wstępna   Próba główna

2 3

Przed rozpoczęciem użytkowania należy przetestować gotową rurę! Właściwe wykonanie 
i udokumentowanie próby ciśnieniowej dla całego systemu rurociągów jest wymogiem 
gwarancyjnym.

2 Próba wstępna bar / psi  

2.1  Ciśnienie robocze x 1,5  

2.2  Po 10 minutach (przywrócenie 2.1) 

2.3  Po 20 minutach (przywrócenie 2.1) 

2.4 Po 30 min 

2.5  Po 60 min dopuszczalny spadek 
 ciśnienia < 0,6 barów

3 Próba główna 
bar / psi

3.1.1 Początek 

3.1.2 Koniec 

3.2 Próba ciśnieniowa 

3.3 Po 120 min 

3.4  Dopuszczalny spadek ciśnienia 
 <0,2 bara

Aby zapewnić całkowitą szczelność sieci podziemnej należy ogrzewać system w 
temperaturze 85°C przez jedną godzinę, regularnie sprawdzając, czy połączenia są 
zabezpieczone. Przed przeprowadzeniem ostatecznej kontroli wszystkich połączeń 
rurowych należy umożliwić ochłodzenie systemu do 20°C.

W celu potwierdzenia próby 
ciśnieniowej należy przesłać 
sprawozdanie do Biura 
Sprzedaży WATTS. 
Patrz strona 37
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2. Instrukcja obsługi

2.1 Przepust ścienny MICRO SEAL   
(Użytkowanie podziemne)

Wyśrodkować rurę w otworze w ścianie lub osłonie. Upewnić się, 
że rura jest odpowiednio podparta na obu końcach. Uszczelki 
Micro Seal nie służą do podtrzymania masy rury.

Poluzować śruby płyty dociskowej tak, aby ogniwa mogły się 
swobodnie poruszać. Połączyć oba odcinki przepustu wokół rury.

Upewnić się, że wszystkie śruby są skierowane w stronę instalatora. 
Dodatkowy luz lub zagięcie jest normalne. Nie usuwać żadnych 
połączeń, jeśli istnieje dodatkowy luz. Uwagi: Na rurze o mniejszej 
średnicy połączenia muszą być napięte.

Nasunąć zespół Micro Seal na przestrzeń pierścieniową (wnęka 
w kształcie pierścienia między rurą a ścianą). W przypadku 
łańcuchów o większych wymiarach należy rozpocząć wkładanie 
przepustu w pozycji  godziny 6 i pracować po obu stronach w 
kierunku pozycji godziny 12 w przestrzeni pierścieniowej.

Dokręć ręcznie przy użyciu klucza maszynowego lub 
standardowego klucza. Nie dokręcać śruby wykonując więcej 
niż 4 obroty za każdym razem. Dokręcać śruby naprzemiennie 
"na krzyż" lub w kolejności aż do równomiernego zamocowania. 
Powtórzyć czynność po dwóch godzinach, aby zapewnić 
długotrwałą szczelność śrub.
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2.2   Uszczelnienie ścienne MicroPress 
Uszczelnienia są produkowane z miękkiej gumy, a płyty 
ciśnieniowe są produkowane ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie 
ścianki MicroPress zapewnia zabezpieczenie przed działaniem 
wody.

Instalacje: 

1. Wyczyścić otwór rury/rdzenia i rurę

2. Sprawdzić średnicę rury/rdzenia osłony i średnicę rury 
pośredniej zgodnie z danymi wskazanymi w zestawie 
uszczelniającym

3. Włożyć MicroPress w ścianę i przeprowadzić przez nią średnią 
rurę. Zamontować zestaw na zewnątrz budynku kierując nakrętki 
do wnętrza, aby umożliwić późniejsze dokręcenie.

4. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę zgodnie 
z wartościami w tabeli.

Maks. moment dokręcenia w Nm

Średnica 
śruby

Rury standardowe Do rur z tworzywa sztucznego z 
cienkimi ścianami

M 6 5 Nm 5 Nm

M 8
10 Nm 8 Nm

20 Nm dla Pressio Individual 15 Nm dla Pressio Individual

M 10 30 Nm 22 Nm

M 12 36 Nm 26 Nm
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2.3   Przepust ścienny MMDV (użytkowanie 
powierzchniowe/naziemne) 

Nasunąć rękaw termokurczliwy na rurę Microflex. 
NIGDY NIE DOCINAĆ RĘKAWA WZDŁUŻNIE.

Wcisnąć rurę Microflex przez wmurowaną, falistą osłonę.

Użyć pistoletu termicznego, aby delikatnie obkurczyć połowę 
rękawa na rurze falistej i połowę na osłonie rury Microflex.

Min. 10 cm

Maks. 40 cm

Ten przepust ścienny składa się z falistej  osłony rury i rękawa 
termokurczliwego.

Umieścić wewnątrz osłonę falistą tak, by wystawała ze ściany na 
około 10 cm.
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Rura Microflex 
z osłoną 
śr.zewn.

Przepust ścienny 
śr.zewn.

Otwór w 
ścianie

Nr Art. mm mm mm
MMDV75/90 75 - 90 110 210

MMDV125 125 160 260

MMDV160 160 200 300

MMDV200 200 235 350

Podczas wciskania rękawa na osłonę i rurę falistą należy stosować 
rękawice ochronne.

Przepust ścienny jest teraz gotowy.
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2.4 Nasadki termokurczliwe typu MK

1. Nasunąć nasadkę na rurę nośną i osłonę.

2. Use a het gun or mini torch with soft yellow flame (do NOT use a 
blue flame) to gently shrink the cap

3. Podczas wciskania nasadki na rurę nośną należy stosować 
rękawice ochronne.

4. Końcówka rury jest teraz szczelnie zamknięta.
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2.5 Gumowe nasadki EPDM

Przyciąć rękaw rury nośnej w odpowiednim miejscu (patrz schemat 
rozstrzelony). Używać odpowiedniego narzędzia do cięcia (ostry 
nóż lub nożyczki). Cięcie musi być proste i zdecydowane, aby 
zapewnić szczelność gumowej nasadki. Uszkodzenia, takie jak 
pęknięcia lub przetarcia mogą powodować przecieki.

Przed instalacją należy przepłukać wodą końcówki rur i gumowe 
nasadki.

Podwinąć rękaw uszczelniający.

Umieścić gumową nasadkę na rurze nośnej i przesunąć ją w 
kierunku izolacji. W razie potrzeby należy zwilżyć przewód nośny 
wodą. Do smarowania nie używać mydła, smaru ani oleju.

Naciągnąć pierścienie uszczelniające na zewnętrzną osłonę 
rury. Trzy grzbiety uszczelek muszą się przyczepić do grzbietów 
zewnętrznej osłony.

Włożyć dostarczoną owijkę między dwa pierścienie. Pociągnąć 
koniec owijki wykonując ruch obrotowy wokół nasadki przy użyciu 
szczypiec uniwersalnych.
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2.6 Złącza Microflex PE-X
Połączenia Micro-Flex PE-X są profesjonalnymi przyłączami 
do centralnego ogrzewania i zastosowań sanitarnych. Są one 
dostępne jako proste połączenia z gwintem męskim:

 - W rozmiarach od 25 do 125 mm dla maksymalnego ciśnienia 
6 barów (centralne ogrzewanie)/ 16 barów (chłodzenie)

 - W rozmiarach od 18 do 110 mm dla maksymalnego ciśnienia 
10 barów (instalacje sanitarne)

Złącza zaciskowe Microflex PE-X mogą być łączone z różnymi 
przyłączami gwintowanymi w celu wykonania trójników, kolanek i 
innych połączeń pomocniczych.

Instrukcja montażowa

2

5

3

6

7

Zauważ: 
Nasmarować wszystkie gwinty na śrubie i nakrętce smarem z 
zawartością miedzi.

 1  Za pomocą pary nożyczek PE-X lub noża do rur przyciąć 
rurę PE-X pod odpowiednim kątem.

 2 Oczyścić rurę przy użyciu odpowiedniego narzędzia.

 3  Pierścień zaciskowy jest luźno przymocowany do złącza. 

 4  Delikatnie przekręcić śrubę w prawo, aby zdjąć pierścień 
zaciskowy.

 5  Zdjąć pierścień zaciskowy.

 6  Nasunąć pierścień zaciskowy na rurę. Zauważ! NIE obracać 
pierścienia zaciskowego. 

 7  Upewnić się, że wycięcie na wewnętrznej stronie pierścienia 
zaciskowego jest zwrócone w kierunku przyłącza.

 8 Docisnąć rurę CAŁKOWICIE do złącza. Przesunąć 
pierścień zaciskowy wstecz, aby CAŁKOWICIE pokryć 
przyłącze.

 9 Poluzować śrubę.

10 Wyjąć śrubę i stalową płytkę.

11 Pokryć smarem z zawartością miedzi (ART. NR Micro-lubri)   
gwinty śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.

12  Połączyć dostarczoną śrubę, podkładkę i nakrętkę i 
dokręcić pierścień zaciskowy do momentu, kiedy oba 
zaciski zostaną całkowicie zaciśnięte.

13 Po upływie pół godziny ponownie dokręcić śrubę i nakrętkę.

14 Sprawdzić bezpieczeństwo i prawidłowe rozmieszczenie 
wszystkich przyłączy.

1

4

9

12

10

13

147

8

11
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2.7   Samoregulujący przewód grzejny

 UWAGA!
• Prace przy instalacjach elektrycznych lub częściach rurociągów 

muszą być wykonywane wyłącznie przez upoważnione i 
przeszkolone osoby.

• Przed podłączeniem przewodów należy wyłączyć zasilanie 
elektryczne.

W przypadku rur Microflex COOL z samoregulującym przewodem 
grzejnym konieczny jest zestaw przyłączeniowy składający się z:
- MNKITGR10W/MVKITGR18W do przygotowania przewodu
- MVTH i MVBOX do połączenia do zasilania

Przygotowanie przewodu
Zawartość MVKITGR10W/MVKITGR18W jest konieczna do 
przygotowania przewodu. Zestaw zawiera:
- 1 dławik kablowy do podłączenia do MVBOX (A)
- 2 krótkie termokurczliwe rękawy ochronne w celu izolacji końca 

przewodu grzejnego (B+C)
- 1 długi rękaw termokurczliwy do izolacji przewodu grzejnego od 

połączenia (D)
- 3 rękawy termokurczliwe do izolacji dwóch przewodów 

grzejnych i przewodu uziemiającego (E+ F)

Konieczne są również następujące narzędzia:
- Ostro zakończone szczypce
- Szczypce tnące boczne
- Nóż narzędziowy
- Wkrętak
- Pistolet termiczny

Przygotowanie kabla do podłączenia do MVBOX
Nasunąć części dławika kablowego na przewód grzejny (A). 
Zapoznać się z rysunkiem w celu zapewnienia prawidłowej 
kolejności. Połączyć poszczególne części i upewnić się, że są 
szczelnie dokręcone.

Przesunąć i zdjąć płaszcz zewnętrzny na długości 170 mm. 
Uważać, aby nie uszkodzić kabli.

Użyć śrubokręta do odkręcenia splotu i połączenia.

A

B

C

D

E

F
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Przy użyciu ostrego noża zdjąć izolację elektryczną na długości 150 
mm. Uważać, aby nie uszkodzić przewodów.

Użyć szczypców tnących bocznych w celu odsłonięcia końców obu 
przewodów do rdzenia Oddzielić przewody od izolowanego rdzenia 
za pomocą szczypców igiełkowych. Usunąć resztki materiału 
rdzenia. Uważać, aby nie uszkodzić przewodów.

Nasunąć długie rękawy termokurczliwe (E) na przewody i skręcone 
uziemienie (F). Obkurczyć ostrożnie za pomocą źródła ciepła 
(pistolet na gorące powietrze lub podobny). 

Umieścić krótki rękaw (B) na obu przewodach i na płaszczu 
zewnętrznym. Ostrożnie obkurczyć za pomocą źródła ciepła.

Wysunąć oba przewody na zewnątrz i zacisnąć rękaw 
termokurczliwy. Jeśli nie pojawi się klej, należy ponownie podgrzać 
i ponownie zacisnąć.

Przyciąć przewody, aby pozostawić odsłonięte 6 mm.

E

B

F

6 mm

6 mm
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Niepołączone uszczelnienie przewodu grzejnego
Przesunąć i zdjąć płaszcz zewnętrzny na długości 80mm. Uważać, 
aby nie uszkodzić kabli.

Wcisnąć kabel całkowicie na zewnętrzny płaszcz.

Przyciąć 40 mm odsłoniętego przewodu grzejnego.

Przesunąć krótki rękaw termokurczliwy (C) częściowo przez 
przewód grzejny (patrz rysunek). Obkurczyć za pomocą źródła 
ciepła (pistolet na gorące powietrze lub podobny).

Natychmiast zaciskać pozycje 1 i 2 przez 5 sekund, tak aby 
stopiony klej pojawił się na krawędziach.

Pociągnąć splot, zebrać żyły i skręcić je ze sobą. Zagiąć spleciony 
koniec.

80 mm

40 mm

C

2

1



257410950000

Watts Water Technologies, Inc.

Umieścić rękaw termokurczliwy (D) nad splotem (pozostawić 
wystające 15 mm) i obkurczyć źródłem ciepła. Przejść bezpośrednio 
do następnego kroku.

Wycisnąć pozycje 1 i 2 przez 5 sekund tak, aby stopiony klej pojawił 
się na krawędziach. Jeśli klej się nie pojawi, ponownie podgrzać i 
wycisnąć.

Podłączenie do zasilania sieciowego
Gdy wszystkie połączenia kablowe są wykonane, możliwe jest 
wykonanie połączenia z siecią. Konieczne będą MVTH i MVBOX. 
Schemat połączeń znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia 
MVTH.

UWAGA! Połączenie musi być wykonane przez 
wykwalifikowany personel

Połączenie między 2 rurami
Do wykonania połączenia pomiędzy dwiema rurami potrzebny jest 
MVKITM10W/MVKITM18W. Ten zestaw składa się z 1 MVBOX i 2 
MVKITGR10W/MVKITGR18W. MVKITGR10W/MVKITGR18W jest 
używany do przygotowania obu przewodów grzejnych. MVBOX 
jest umieszczony pomiędzy dwiema rurami. W tym opakowaniu 
znajduje się połączenie przewodów elektrycznych i uziemienia.

  UWAGA! Połączenie musi być wykonane przez 
wykwalifikowany personel

  UWAGA! W temperaturze 0°C przewód grzejny nie 
może być dłuższy od 100m; jeśli jego długość przekracza 100m, 
należy zapewnić więcej niż jedno źródło zasilania; w każdym razie, 
przynajmniej jedno o długości 100m.

Połączenie trójnikowe
Do połączenia trójnikowego potrzebny jest MVKITT10W/
MVKITT18W. Ten zestaw składa się z 1 MVBOX i 3 MVKITGR10W/
MVKITGR18W. Zestawy MVKITGR10W/MVKITGR18W są 
używane do przygotowania wszystkich przewodów grzejnych. 
MVBOX jest umieszczony pomiędzy trzema rurami. W tym 
opakowaniu znajduje się połączenie przewodów elektrycznych i 
uziemienia. Termostat może sterować przewodem (przewodami) 
grzejnym(i) do maksymalnej długości 100m.

  UWAGA! Połączenie musi być wykonane przez 
wykwalifikowany personel

MVKITM10W/MVKITM18W

MVTH + MVBOX + MVKITGR10W/MVKITGR18W

MVKITT10W/MVKITT18W

Max. 100 m

15 mm

D

2 1
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2.8 Zestawy izolacyjne

Jeśli rura Microflex DUO ma być połączona w izolowanej osłonie, 
zaleca się umieszczenie rur w kierunku pionowym. Ta metoda 
ułatwia montaż połączeń zaciskowych w osłonie.

Otwory w obu osłonach w kształcie muszli (część górna jest taka 
sama jak część dolna) są wstępnie nawiercone. 

Osłony są przeznaczone do pomieszczenia osłon rur o średnicy 
125, 160 lub 200 mm lub 75, 90 lub 125 mm. Należy przeciąć 
osłony wzdłuż wybranej linii w celu uzyskania żądanej średnicy.

Zdjąć izolację i osłonę z wystarczającej długości rur PE-Xa 
(uważać, aby nie uszkodzić rur) w celu połączenia w części 
środkowej. Upewnić się, że rura preizolowana Microflex przekracza 
oznaczenie 200 mm na długości 10 cm.

Jedna z dwóch muszli może służyć jako szablon do określania 
pożądanej odległości między rurami nośnymi.

160 mm

125m
m

160m
m

125 mm

160m
m

125m
m
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Użycie nasadek termokurczliwych MK jest obowiązkowe w celu 
uzyskania gwarancji.
Use a het gun or mini torch with soft yellow flame (do NOT use a 
blue flame) to gently shrink the cap

Dociąć taśmy bitumiczne, aby dopasować je do zewnętrznej 
średnicy osłony. Zdjąć warstwę ochronną i dopasować taśmy 
bitumiczne do wnętrza osłon izolacyjnych w punktach wejściowych 
rur.

Po docięciu koca izolacyjnego na żądany wymiar można go 
owinąć wokół rury nośnej tak, aby połączenia były prawidłowo 
zabezpieczone. Zamocować dostarczoną taśmą.

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Docięcie izolacji
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Nałożyć równomiernie szczeliwo w rowkach obu obudów w 
kształcie muszli. Zaleca się grubość około 4mm i szerokość 5mm.

Umieścić połączone rury w jednej osłonie w kształcie muszli.

Następnie równomiernie nałożyć uszczelnienie wzdłuż kołnierzy 
górnej i dolnej osłony (obok wywierconych otworów) do grubości 
około 6 mm.

Zachować ostrożność, aby prawidłowo wyrównać dwie osłony w 
kształcie muszli. Dokręcić śruby ze stali nierdzewnej. 
Aby zapewnić wodoszczelne uszczelnienie , należy sprawdzić, czy 
szczelina jest ściśnięta przez boczne otwory.

Szczegół
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2.9 Izolowany prosty zestaw połączeniowy typu 
MM75 - MM200

Zestaw składa się z 1 sztywnego rękawa i 2 rękawów 
termokurczliwych. Nasunąć sztywny rękaw na rurę Microflex.

Użycie rękawów termokurczliwych MK jest obowiązkowe w celach 
gwarancyjnych.

Zabezpieczyć połączenia zaciskowe.

Owinąć koc izolacyjny wokół rury nośnej w taki sposób, aby 
połączenia były prawidłowo zabezpieczone. Zamocować 
dostarczoną taśmą.

Zsunąć sztywny rękaw, aby zamocować połączenia.

Użyć pistoletu termicznego z miękkim żółtym płomieniem (NIE 
używać niebieskiego płomienia), aby delikatnie obkurczyć obie 
połowy rękawa na sztywnym rękawie i połowę na osłonie rury 
Microflex.

Nr Art. L1 L2

MM75 220 600

MM90 220 600

MM125 260 850

MM160 350 1000

MM200 400 1000

L1

L2
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2.10   Komora inspekcyjna

Komora inspekcyjna może być używana jako alternatywa dla 
naszych obudów MM, MT, MDT lub MBR. Jest ona wyposażona w 
6 zaznaczonych pozycji. Każdą z nich można odciąć i dopasować 
do różnych wymiarów otworów (125, 160 lub 200 mm). W tym 
urządzeniu można wykonać wiele połączeń. Może ono także 
zawierać zawory odcinające.
Urządzenie wyposażone jest w górną pokrywę, śruby ze stali 
nierdzewnej, zestaw uszczelniający oraz instrukcję obsługi.
Poniższe kroki opisują wykonanie połączenia wodoszczelnego.
Instalacja
Wejścia są oznaczone i muszą być przycięte w celu dopasowania 
do pożądanych rozmiarów otworów. Ostrożnie opuścić komorę 
inspekcyjną na podsypkę piaskową pozbawioną ostrych 
przedmiotów.

Połączenie
Before the pipes are connected in the inspection chamber, slide 
a shrink cap (MK or MG model) over the casing and the carrier 
pipe. Use a heat gun or mini torch with soft yellow flame (do NOT 
use a blue flame) to gently shrink the cap.
The use of MK or MG shrink caps is mandatory.

1 2 3
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4

6

5

Przed umieszczeniem rury Microflex w komorze inspekcyjnej 
należy nasunąć rękaw termokurczliwy (model MHM) na osłonę.

Wykonać wszystkie niezbędne połączenia w komorze.

Delikatnie obkurczyć rękaw MHM na osłonie przy użyciu 
pomocą pistoletu termicznego lub małego palnika i  zapewnić 
wodoszczelne połączenie między osłoną i komorą inspekcyjną.
Użycie nasadek termokurczliwych MHK jest obowiązkowe.
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Wymiary

Nałożyć szczeliwo jednolicie na górnej krawędzi korpusu komory 
do grubości około 10 mm i szerokości 10 mm.

Umieścić dwuspadową pokrywę na części komory. Dokręcić 6 
śrub ze stali nierdzewnej.

Ostrożnie obrócić pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Nie uszkodzić czarnej uszczelki znajdującej się między korpusem 
i górną częścią. 
Nie używać zbyt dużej siły.

Uszczelnienie komory inspekcyjnej

afb. 3
Ø 810

270

22
0

60
0

77
0

65

100 100 100

Ø 380

Ø 125
Ø 160

Ø 200

Ø 455

1010
1210
1410
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Możliwości rozgałęziania
Komora inspekcyjna, wykonana z polietylenu odpornego na 
wstrząsy, jest bardzo solidna. Oferuje możliwość:

•  Rozgałęziania od rur DUO do DUO (lub sanitarnych)

•  Rozgałęziania kilku rur DUO o różnych średnicach

•  Rozgałęziania od rur UNO do DUO 
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2.11 Taśma do owijania na zimno MHK 150

Upewnić się, że osłona rury jest sucha i czysta.

Owinąć taśmę wokół uszkodzonej osłony, zakrywając każdą 
poprzednią warstwę długością 7 cm (lekko docisnąć).

Mocno zacisnąć wokół osłony rury.

Uszkodzona osłona rury jest teraz naprawiona.

W przypadku zewnętrznej osłony posiadającej

7cm

Średnica 75 mm użyć długości 305 mm

90 mm 355 mm

125 mm 465 mm

160 mm 575 mm

200 mm 700 mm
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2.12 Taśma owijająca termokurczliwa MHB 
200

Upewnić się, że osłona rury jest sucha i czysta.

Owinąć taśmę naprawczą wokół uszkodzonej osłony, zakrywając 
każdą poprzednią warstwę długością ok. 7 cm.

Użyć pistoletu termicznego lub małego palnika z delikatnym żółtym 
płomieniem (NIE używać niebieskiego płomienia), aby delikatnie 
obkurczyć rękaw naprawczy. 

Podczas wciskania rękawa na osłonę należy stosować rękawice 
ochronne.

Uszkodzona osłona jest teraz szczelnie zamknięta.

Średnica 75 mm użyć długości 305 mm

90 mm 355 mm

125 mm 465 mm

160 mm 575 mm

200 mm 700 mm

7cm

W przypadku zewnętrznej osłony posiadającej
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2.13 Rękaw termokurczliwy MHM

Upewnić się, że osłona rury jest sucha i czysta.

Nasunąć rękaw termokurczliwy na uszkodzoną rurę Microflex. 
NIGDY NIE DOCINAĆ RĘKAWA NA DŁUGOŚĆ!

Użyć pistoletu termicznego lub małego palnika z delikatnym żółtym 
płomieniem (NIE używać niebieskiego płomienia), aby delikatnie 
obkurczyć rękaw naprawczy.

Podczas wciskania rękawa na osłonę należy stosować rękawice 
ochronne.

Uszkodzona osłona jest teraz szczelnie zamknięta.
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Produkty MICROFLEX – gwarancja producenta 
Sprzedawca jako Producent udziela niniejszym gwarancji na rzecz Nabywcy; w wypadku odsprzedaży produktu przez Nabywcę gwarancji udziela się 
również użytkownikowi końcowemu produktu, w dalszej części dokumentu zwanemu „Klientem”.
My, WATTS (tj. lokalna spółka handlowa Watts, patrz wykaz załączony do niniejszego dokumentu), udzielamy niniejszym na rzecz Nabywcy gwa-
rancji (w wypadku odsprzedaży przez Nabywcę, gwarancji udziela się również Klientowi), zgodnie z treścią poniższych postanowień, iż produkt firmy 
Microflex dostarczony Klientowi na terytorium Europy jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych; gwarancja obejmuje okres 10 (dziesięciu) lat 
od dnia montażu, w dalszej części dokumentu zwany „okresem gwarancji”. Wszelkie wady stwierdzone na podstawie warunków niniejszej gwarancji 
zostaną usunięte wedle naszego uznania na nasz koszt, w drodze naprawy lub wymiany dostarczonego produktu.
Niniejsza gwarancja utrzymuje ważność pod warunkiem stosowania osprzętu, akcesoriów i innych oryginalnych części Microflex.
Z zakresu niniejszej gwarancji wyłącza się niniejszym wszelkie inne roszczenia zgłaszane przez Klienta, w tym w szczególności szkody, niezależnie 
od ich charakteru (szkody wynikłe z użytkowania produktu, utrata zysku itp.). Niezależnie od powyższego, treść niniejszej gwarancji pozostaje bez 
uszczerbku dla praw przysługujących Klientowi, w tym roszczeń umownych lub cywilno-prawnych wobec odnośnego sprzedawcy.
Roszczenia w świetle niniejszej gwarancji uznaje się wyłącznie pod warunkiem, iż:
1) wada nie wynikła z następujących okoliczności:

a) wadliwego montażu lub wadliwej eksploatacji produktu przez Klienta lub strony trzecie, z naruszeniem instrukcji prawidłowego montażu i  
    użytkowania dostarczonej wraz z produktem; 
b) wadliwego montażu z pominięciem obowiązujących wskazówek i technicznego opisu testów pomontażowych obowiązujących przy montażu  
   produktów Microflex jako elementów całościowych (większych) systemów;
c) jakichkolwiek adaptacji lub zmian produktów Microflex;
d) jakichkolwiek napraw lub innych ingerencji w produkt, dokonywanych przez Klienta lub stronę trzecią,

    oraz iż
2) po zakończeniu montażu wykonano próbę ciśnieniową z pomyślnym wynikiem zgodnie z treścią instrukcji montażu, a wyniki próby zostały nam  
   przekazane w terminie 30 dni po jej wykonaniu na adres pocztowy i/lub poczty elektronicznej odnośnej lokalnej spółki handlowej (patrz wykaz  
    załączony do niniejszego dokumentu); 
    oraz iż
3) numer seryjny produktu nie został usunięty ani zniszczony; 
    oraz iż
4) nie doszło do zaistnienia następujących okoliczności:

a) niewłaściwe i/lub nieodpowiednie warunki eksploatacji i/lub przechowywania;
b) niewłaściwa obsługa z użyciem siły, lub obsługa świadcząca o zaniedbaniach;
c) nadmierne obciążenia;
d) zastosowanie nieodpowiednich części jednorazowego użytku;
e) zastosowanie komponentów powodujących uszkodzenie materiałów, lub ponadnormatywne zanieczyszczenie wody, gazu, oleju lub innych  
    stosowanych substancji i środków, naruszające treść instrukcji prawidłowego montażu i użytkowania dostarczonej wraz z produktem; 

    lub
f) inne czynniki szkodliwe lub świadczące o wykorzystaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
Warunkiem rozpatrywania roszczeń w oparciu o niniejszą gwarancję jest nawiązanie przez Klienta kontaktu z WATTS telefonicznie lub drogą mailową 
(tj. z lokalną spółką handlową Watts, patrz wykaz załączony do niniejszego dokumentu), opisanie stwierdzonej wady i zapewnienie WATTS możliwości 
przeprowadzenia analizy przedmiotowej wady.
Kolejnym warunkiem rozpatrywania roszczeń w oparciu o niniejszą gwarancję jest zapewnienie przez Klienta dostępu do produktu osobie uprawnionej 
przez WATTS do wykonywania napraw w uzgodnionym terminie, oraz zabezpieczenie odpowiedniego i uzasadnionego zaplecza naprawczego (np. 
dostępność właściwych środków technicznych umożliwiających wykonanie naprawy lub wymianę produktu Microflex). Klient ma również obowiązek 
przedstawienia oryginału faktury z datą zakupu.
WATTS pokrywa koszt naprawy lub wymiany produktu na mocy niniejszej gwarancji. W wypadku przeprowadzenia oceny produktu i stwierdzenia w 
jej wyniku, iż produkt nie jest wadliwy lub iż roszczenie jest bezzasadne z powodu niedotrzymania warunków gwarancji, WATTS przysługuje prawo 
obciążenia Klienta kwotą 1 000,00 EUR tytułem opłaty serwisowej. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania w wypadku udowodnienia 
przez Klienta, że w danych okolicznościach nie był w stanie stwierdzić braku podstaw do zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych.
Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa niemieckiego, z wyłączeniem postanowień CISG (konwencji ONZ o umowach międzynarodowej  
sprzedaży towarów). 
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Watts przedstawionych na jej stronie internetowej pod adresem www.wattsindustries.com. Firma Watts nie przyjmuje jakichkolwiek warunków zawartych we wszelkiej komunikacji od klienta, niezależnie od jej 
formy, które odbiegają od warunków firmy Watts bądź są w dodatku do nich, o ile nie zostaną one uzgodnione w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez członka organów firmy Watts.
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Kontakty

Watts Water Technologies EMEA B.V.
EMEA Headquarters
Strawinskylaa 3099
1077 ZX Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31 (0)20 2626700
fax: +31 (0)20 2626799
www.wattsindustries.com

Austria, Niemcy, Szwajcaria
Watts Industries Deutschland GmbH 
Godramsteiner Hauptstr. 167 
76829 Landau 
Germany 
tel.: +49 (0) 6341 9656 0 
fax: +49 (0) 6341 9656 560 
WIDE@wattswater.com 

Belgia, Holandia
Watts Benelux
Beernemsteenweg 77A
8750 Wingene, Belgia 
tel: +32 51658708
fax: +32 51658720
microflexbenelux@wattswater.com

Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia
Watts Industries Nordic AB
Godthaabsvej 83
8660 Skanderborg, Denmark
tel.: + 45 86 52 00 32 
www.wattswater.com
http://wattswater.eu

Francja
WATTS INDUSTRIES France
1590 avenue d’Orange CS 10101 SORGUES 
84275 VEDENE cedex - (France)
tel.: +33 (0)4 90 33 28 28
fax: +33 (0)4 90 33 28 29/39

Włochy
Watts Industries Italia S.r.l. 
Via Brenno, 21 
20853 Biassono (MB) - Italy 
tel.: +39 039 4986.1 
fax: +39 039 4986.222
infowattsitalia@wattswater.com

Polska, Rosja
Watts Industries Polska sp.z o.o.
ul.Puławska 40A
05-500 Piaseczno 
e-mail: biuro@wattswater.com
tel.: + 48 22 702 68 60
fax: + 48 22 702 68 61

Hiszpania
Watts Ind. Ibérica, S.A. 
Pol. Ind. La Llana - Av. La Llana, 85 
08191 Rubí (Barcelona) 
Spain 
tel.: +34 902 431 074 
fax: +34 902 431 075 
info@wattsiberica.es 

Wielka Brytania
Watts Industries UK Ltd
Colmworth Business Park
Eaton Socon
St. Neots
PE19 8YX
United Kingdom
tel.: +44 (0) 1480 407074
fax: +44 (0) 1480 407076
wattsuk@wattswater.com

Russia

Customer service -Alexey Muratov

Mob.phone: +7 495 920 14 75

E-mail: Alexey.Muratov@wattswater.com


