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PARADIGMAPARADIGMAPARADIGMAPARADIGMA Osprzęt   

Zakres dostawy i instrukcja montażu 
elastycznego systemu orurowania Isiflex (zestaw 
podstawowy) 
 
Wskazówki techniczne   TH-1536 V 2.0 07/00 
 

Technika łączenia    
 
 
 
Zakres dostawy - strona solar: 
  8m - nierdzewna rura falista DN 16 z izolacją cieplną 
  6x  - przeciwnakrętka ¾� 
  6x  - uszczelnienie ¾� 
  7x  - podkładka zaciskowa ¾� (1 zapasowa) 
  1x  - podkładka karoseryjna ¾� (do utworzenia siedliska uszczelnienia rury falistej) 
  1x  - nypel podwójny ¾� (do utworzenia siedliska uszczelnienia rury falistej) 
  2x  - przejście 15mm pierścień zaciskowy x ¾� GZ (do podłączenia rury falistej ze zbiornikiem  
         OPTIMA) 
  1x  - kurek napełniająco-spustowy 
  6x  - łupina izolacyjna (do zaizolowania połączeń śrubunkowych) 
  6x  - obejma rurowa wraz z dyblem i śrubą trzonową  
 
Zakres dostawy - strona ogrzewania: 
16m - nierdzewna rura falista DN 20 z izolacją cieplną 
12x  - przeciwnakrętka 1� 
12x  - uszczelnienie 1� 
13x  - podkładka zaciskowa 1� (1 zapasowa) 
  1x  - podkładka karoseryjna 1� (do utworzenia siedliska uszczelnienia rury falistej) 
  1x  - nypel podwójny 1� (do utworzenia siedliska uszczelnienia rury falistej) 
  4x  - nypel podwójny 1� (do podłączenia rury falistej z trójnikiem) 
  2x  - trójnik 1� x 1� x 1� 
  1x  - redukcja 1� GZ x ½� GW (do podłączenia zaworu bezpieczeństwa) 
  1x  - nypel podwójny ½� (do podłączenia zaworu bezpieczeństwa) 
  1x  - łuk WZ ½� (do podłączenia zaworu bezpieczeństwa) 
  1x  - zawór bezpieczeństwa 3 bar 
  1x  - łuk WZ 1� (do podłączenia naczynia wzbiorczego przeponowego) 
  1x  - mufa redukcyjna 1� x ½� (do podłączenia kurka spustowego do zbiornika OPTIMA) 
  1x  - kurek spustowy ½� 
  2x  - przejście 1 ½� GW x 1� GZ (do podłączenia rury falistej do grupy grzewczej lub belki  
          rozdzielacza) 
  1x  - konsola przyłączeniowa kotła Modula (do podłączenia rury falistej z kotłem Modula) 
  9x  - łupina izolacyjna (do zaizolowania połączeń śrubunkowych) 
12x  - obejma rurowa wraz z dyblem i śrubą trzonową 
 
 

ekologiczne 
systemy 
grzewcze 

  by RITTER Energie- und Umwelttechnik. Zmiany techniczne zastrzeżone. 
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Ważne: Proszę zwrócić uwagę, na zawarte na stronie 4 "Wskazówki przygotowania" !, opisujące  
     prawidłowe obejście z rurą falistą.  
 
 
Uwaga: Aby umożliwić zaizolowanie śrubunków łączących po ich zamocowaniu,  
              należy najpierw naciągnąć łupiny izolacyjne na wąż izolacyjny. 
                
 
Podłączenie rury falistej Isiflex DN 16 pomiędzy stacją solar a zbiornikiem OPTIMA: 
Aby podłączyć rurę falistą ze stacją solar należy najpierw zdemontować przeciwnakrętki i 
pierścienie zaciskowe dolnych podłączeń stacji solar. Następnie możemy zamontować rurę falistą 
za pomocą pierścieni zaciskowych, uszczelnień i przeciwnakrętek.  
 
Aby podłączyć rurę falistą ze zbiornikiem OPTIMA należy najpierw zdemontować śrubunki z 
pierścieniami zaciskowymi z podłączeń zasilania i powrotu solar. Następnie mocujemy na 
podłączeniach zasilania i powrotu solar przejścia - 15mm pierścień zaciskowy x ¾� gwint zewn. 
Na gwincie zewnętrznym ¾� montujemy rurę Isiflex za pomocą pierścieni zaciskowych, 
uszczelnień i przeciwnakrętek. 
 
Aby podłączyć kurek napełniająco-spustowy, najpierw demontujemy przeciwnakrętki i pierścienie 
zaciskowe kurka napełniająco-spustowego. Rurę falistą montujemy za pomocą pierścieni 
zaciskowych, uszczelnień i przeciwnakrętek. 
Zalecamy stosowanie obejmy rurowej za i przed kurkiem napełniająco-spustowym.  
 
 
Podłączenie rury falistej Isiflex DN 20 ze zbiornikiem OPTIMA: 
Przyłącza zbiornika OPTIMA dla zasilania i powrotu kotła wykonane są jako 1� GZ. Tutaj 
podłączamy bezpośrednio rurę falistą za pomocą pierścieni zaciskowych, uszczelnień i 
przeciwnakrętek. Na powrocie kotła montujemy najpierw trójnik (1�x1�x1�). Jedno odejście służy 
tutaj jako podłączenie zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego przeponowego. Zawór 
bezpieczeństwa może być zamontowany przy zastosowaniu przejścia 1�GZ x ½� GW, nypla 
podwójnego ½� i łuku WZ ½� do drugiego trójnika. Obydwa trójniki połączone są ze sobą za 
pomocą nypla podwójnego 1�, pierścienia zaciskowego, uszczelnienia, przeciwnakrętki i rury 
falistej.  
Naczynie wzbiorcze przeponowe może być podłączone przy zastosowaniu łuku WZ 1� i nypla 
podwójnego 1� z rurą falistą i drugim trójnikiem. 
Zawór napełniająco-spustowy montowany jest z pomocą mufy redukcyjnej 1�GW x ½�GW do 
najniższego przyłącza zbiornika (KR2). 
 
 
Podłączenie rury falistej Isiflex DN 20 do kotła kondensacyjnego Modula: 
Najpierw montujemy do kotła Modula konsolę przyłączeniową.  
Przyłącza konsoli przyłączeniowej dla zasilania i powrotu kotła wykonane są jako 1� GZ.  
Rurę falistą podłączamy bezpośrednio za pomocą pierścieni zaciskowych, uszczelnień i 
przeciwnakrętek. 
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Podłączenie rury falistej Isiflex DN 20 do grupy grzewczej lub belki rozdzielacza: 
Grupy grzewcze i belka rozdzielacza posiadają przyłącza 1 ½� GZ. Rurę falistą montujemy do 
grupy grzewczej lub belki rozdzielacza z pomocą przejść 1 ½�GW x 1�GZ. 
 
Montaż łupin izolacyjnych: 
Po dociągnięciu wszystkich śrubunków i po przeprowadzeniu próby szczelności, naciągamy łupiny 
izolacyjne na połączenia śrubunkowe.  
 
 
 
 
Połączenie hydrauliczne: 
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Wskazówki przygotowania izolowanej cieplnie rury falistej Isiflex PARADIGMA  
 
1. Skracanie 

    
 
2. Izolowanie 

 
 
3. Montaż pierścienia 

   
 
4. Spęczanie końcówki rury 

   
 
5. Zabudowa 

 
 
Wskazówki bezpieczeństwa 
• Zwrócić uwagę na czystość obcinania rury Isiflex PARADIGMA. Powstałe po obcięciu 

ostre kanty mogą spowodować skaleczenia. 
• Nie stosować innych materiałów izolacyjnych, aby na rurze ze stali nierdzewnej nie 

występowała korozja miejscowa (powierzchniowa). 

Rozciąć izolację w pożądanym miejscu. Odsunąć 
wąż izolacyjny w prawo i lewo od miejsca przecięcia 
i uciąć pożądany odcinek rury. Najprościej w 
zagłębieniu rury za pomocą obcinarki. Opiłować 
powstałe po rzecięciu ostre kanty.Jeżeli nie możemy 
określić dokładnej długości, to lepiej zostawić trochę 
dłuższy odcinek i skrócić go na miejscu montażu.  

Przed wykonaniem podłączenia odsunąć izolację cieplną. Aby 
umożliwić zaizolowanie połączeń śrubunkowych po ich skręceniu, 
nasuwamy łupiny izolacyjne na wąż izolacyjny. 
 
Proszę zwrócić uwagę, aby po zamontowaniu rura falista była 
całkowicie zaizolowana, ponieważ chroni nie tylko przed stratami 
ciepła lecz również przed wpływami otoczenia!  

Nasunąć przeciwnakrętkę na rurę falistą, 
założyć pierścień zaciskowy do 
pierwszego wgłębienia i zacisnąć go. 
Następnie nasunąś przeciwnakrętkę na 
pierścień zaciskowy.  

Pierwsza fala rury falistej spęczana jest jako 
powierzchnia uszczelniająca. W tym celu trzymamy 
przeciwnakrętkę płaskim kluczem widłowym lub 
mocujemy lekko w imadle. Podkładkę karoseryjną 
wkładamy do przeciwnakrętki i  wkręcamy nypel 
podwójny. Poprzez mocne dociąganie nypla podwójnego 
wystająca fala zostaje spęczana i uformowana jako 
płaska powierzchnia uszczelniająca. Teraz wyjmujemy 
nypel i podkładkę karoseryjną,  oraz opiłowujemy 
ewentualnie powstałe ostre krawędzie.  

Włożyć płaskie uszczelnienie, sprawdzić 
prawidłowe ułożenie pierścienia zaciskowego i 
dociągnąć przeciwnakrętkę. Rurę falistą nie 
wyginać więcej niż jest to konieczne oraz nie 
układać ze skręceniem osiowym.  


	Zakres dostawy i instrukcja montazu elastycznego systemu orurowania Isiflex (zestaw podstawowy)
	
	Zakres dostawy - strona solar:


	Wskazówki przygotowania izolowanej cieplnie rury falistej Isiflex PARADIGMA

