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Podwójne i pojedyncze przewody do instalacji solarnych 
PROFI FLEX HT

Przewody do instalacji solarnych fi rmy PROFITOR Kazimierz Charzewski spełniajà wszystkie
wymagania  współczesnej  technik  grzewczej.

Przewód wewn´trzny wykonany jest  ze stali nierdzewnej typu AISI 316L (1.4404), 
co gwarantuje odpowiednià gi´tkoÊç oraz wytrzyma∏oÊç mechanicznà i chemicznà.
Przewody wykonywane sà z rur falistych o Êrednicach DN 16, DN 20 oraz DN 25. 
 
Koƒcówki pod∏àczeniowe sà mocowane za pomocà pó∏pierÊcieni mosi´˝nych – co jest
nowoÊcià w Polsce i jednym z najnowoczeÊniejszych obecnie rozwiàzaƒ na rynku europej-
skim. Specjalnie wyprofi lowane, długie, półpierÊcienie oraz odpowiednia do tej konstrukcji 
nakr´tka zapewniajà pewne mocowanie i równoległe do osi przewodu prowadzenie podłàczenia 
gwintowego.

NowoÊcià  tego systemu jest równie˝ wykonanie kołnierza rury falistej przy pomocy tzw. 
Êruby deformujàcej. Do całkowitego wykonania podłàczenia nie potrzeba specjalnych zbijaków, 
pras – znanych z innych systemów, wystarczà jedynie dwa zwykłe klucze monta˝owe.

Izolacja przewodu solarnego jest wykonana z kauczuku syntetycznego o zamkni´tych
komórkach (EPDM)  typ HT o gruboÊci 13 mm. Ta izolacja jest szczególnie odpowiednia 
do  zastosowaƒ  w  wysokich  temperaturach i jest odporna na promienie ultrafi oletowe.
PrzewodnoÊç cieplna      przy 40°C = 0,040 W/(m*K)                                   
Temperatura pracy: od -40°C do + 175°C.

Folia zewn´trzna z PCV, chroni dodatkowo cały przewód przed wilgocià, uszkodzeniami 
mechanicznymi mogàcymi powstaç podczas monta˝u i u˝ytkowaniu (ptaki) oraz stanowi jeszcze 
jednà warstw´ ochronnà przed promieniowaniem UV.

Przewód sygnalizacyjny 2-˝yłowy umieszczony zosta∏ pod folià PCV, a nie bezpoÊrednio 
na rurze przewodzàcej płyn solarny, co zapobiega powstawaniu bł´dnych wskazaƒ 
temperatury kolektora i ma du˝y wpływ na poprawne działanie całego systemu.

Uszczelki stosowane w przewodach solarnych wykonane sà z kompozytu włókien ar amidowych. 
Maksymalne ciÊnienie pracy: 9MPa, temperatura pracy ciàgłej: -+250°C.

Przewody do instalacji solarnej PROFI FLEX HT oferowane sà jakoprzewody podwójne o Êred-
nicy nominalnej DN16 z podłàczeniami ¾” oraz DN20 z podłàczeniami 1” o długoÊciach 15 i 20 
metrów. W ka˝dym opakowaniu znajduje si´ równie˝ zestaw podłàczeniowy.

Pojedyncze przewody do instalacji solarnych przeznaczone sà dla instalatorów. Opakowanie 
zawiera 60 metrowy zwój pojedynczego przewodu. 
Nakr´tki, pó∏pierÊcienie, uszczelki i Êruby deformujàce sà zamawiane wed∏ug potrzeb.
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