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Rury kanalizacyjne SILVER LOCK PVC-U SN 8 oraz SN 12 PREMIUM  

System kanalizacyjny PVC-U SILVER LOCK 

Rura PVC SN 8 oraz SN 12 z 

uszczelką zintegrowaną TPE
kolor rur szary

Kształtki PVC SDR 41
Kształtki PVC SDR 34
kolor kształtek szary
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Rury kanalizacyjne oraz kształtki PVC-U 

System kanalizacyjny PVC-U SILVER LOCK 

✓ Kształtki PVC 160, 200 mm z 
zintegrowaną uszczelką mają 
możliwość regulacji kątowej na 
połączeniu ±3⁰ jako jedyne na 
rynku!

✓ Uszczelka trójwargowa EPDM jest na 
stałe zamocowana w kielichu w 
procesie termoformowania. Uszczelki 

nie można wyciągnąć z kielicha bez 
uszkodzenia uszczelki lub kielicha 

rury.



5 09.05.2022

Odporność na ciśnienie, szczelność połączeń
• Rury SN 12 i kształtki SDR 34 posiadają odporność na ciśnienie min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 

ISO 13259:2018. 

• Odporność rur SN 12 na ciśnienie 3,5 bar zgodnie z PN-EN ISO 13259:2018, potwierdzone w 
KDWU (nr 81).

• Rury kielichowe zapewniają szczelność połączeń przy odchyleniu kątowym 4,0°, ciśnienie 0,5 
bar, potwierdzone w KDWU (nr 81).

• Rury bose łączone poprzez łącznik i nasuwkę zapewniają szczelność połączeń przy odchyleniu 
kątowym 3,0°, ciśnienie 0,5 bar, potwierdzone w KDWU (nr 81).

• Badanie szczelności połączeń rur Ø200 mm Silver Lock oraz rury z nasuwką Ø200 mm Silver 
Lock oraz podstawą studni 400/200 przy ciśnieniu 2,5 bar zgodnie z PN-EN ISO 13254:2017-11.

Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 12 SILVER 
LOCK 
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Przemieszczenia rur a) sztywnych i b) elastycznych (podatnych) oraz rozkład obciążeń

Przemieszczenia rur sztywnych i elastycznych

Oznaczenia

1 poziom gruntu, 2 początkowe pionowe obciążenie gruntu

Rozkład obciążeń działających na przewód 
sztywny oraz grunt (CEN/TR 1295-3) 

a) b)

Rozkład obciążeń działających na przewód 
elastyczny oraz grunt (CEN/TR 1295-3) 

korzystny rozkład 
obciążeń 
zmniejszenie 

obciążenia nad rurą 
i zwiększenie na 
grunt po jej obu 

stronach 

niekorzystny

rozkład obciążeń 
zwiększenie 
obciążenia nad rurą 
i zmniejszenie po 

jej obu stronach 
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Odporność rur i połączeń kielichowych na płukanie hydrodynamiczne 
• Odporność rur i połączeń kielichowych na płukanie w warunkach wysokiego ciśnienia 

hydrodynamicznego 250 bar zgodnie z wytycznymi CEN/TR 14920, badanie wykonane przez 
niezależny Instytut, potwierdzone w KDWU (nr 81).

• Zgodnie z wytycznymi CEN/TR 14920 próbę przeprowadza się przy ciśnieniu min. 120 bar, 
przepływie 46 l/min. kącie nachylenia 30 stopni, średnica otworu w głowicy wynosi 2,8 mm, ilość 
cykli wynosi 50.

Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 12 SILVER 
LOCK 

CEN/TR 14920:2005 Jetting resistance of drain and sewer pipes - Moving jet test method
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Odporność na punktowy strumień wody
• Odporność rur na punktowy strumień wody w warunkach 

wysokiego ciśnienia 220 bar oraz kształtek 180 bar w 
teście stacjonarnym zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-
01:2008, potwierdzone w KDWU (nr 81). 

• Wytyczne WIS 4-35-01:2008 (Wodociągi Anglia) 
stwierdzają, że rura (ścianka strukturalna) powinna 
wytrzymać ciśnienie strumienia o wartości 180 barów 
(2600 psi). Odporność materiału definiuje się jako 
maksymalne ciśnienie, przy którym uzyskuje się pięć 
kolejnych udanych prób trwających 120 sekund. Próbę 
przeprowadza się pod kątem 30 stopni. Otwór w głowicy 
ma średnicę 1,5 mm.

Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 12 SILVER 
LOCK 

WIS 4-35-01:2008 Specification for thermoplastics structured wall pipes - supplementary test requirements
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Odporność na ścieranie rur PVC-U SILVER LOCK

• Odporność rur kanalizacyjnych z PVC-U SILVER LOCK na ścieranie zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 295-3:2012 po 100 000 wynosi ≤ 0,064 mm oraz po 200 000 cykli wynosi 
≤ 0,131 mm.

• Typowe wartości średniej odporności na ścieranie rur kamionkowych wahają się od 0,2 mm do 
0,5 mm wg PN-EN 295-3 pkt. 12.

Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN 12 SILVER 
LOCK 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtfvM6uXSAhUBIJoKHdRFDJMQjRwIBw&url=https://openreason.wordpress.com/&psig=AFQjCNGTPm_OspYIUL5zXqAbU5FXRYAGQA&ust=1490125016501810
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Rury lite PP

• SN 8 – 16 ø160 - 400 mm

• Kształtki i złączki w pełnym zakresie średnic 
• Normy, Krajowe Oceny Techniczne PN-EN 1852, KOT ITB 

Właściwości
• Rury kielichowe z uszczelką EPDM z pierścieniem zatrzaskowym PP 

zapewniającym trwałą stabilizację położenia uszczelki oraz 
zabezpieczenie przed wywinięciem i wyjęciem.

• Rury spełniają wymóg badania odporności na uderzenie w temp. -10°C 

zgodnie z PN-EN ISO 11173:2017. Wysoka udarność umożliwia montaż 
w okresie zimowym. Rury znakowane kryształem lodu .

• Rury posiadają bardzo wysoką odporność na abrazję (ścieranie) 0,085 

mm po 100 tyś. cykli oraz 0,163 mm po 200 tyś. cykli przy użyciu żwiru 
zgodnie z normą PN-EN 295-3.

Kanalizacja zewnętrzna PP Connect
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• Odporność rur, kształtek i połączeń na płukanie przy wysokim ciśnieniu 280 bar zgodnie 
z WIS 4-35-01:2008.

• Brak odkładania się osadów oraz wzrostu oporów hydraulicznych w trakcie wieloletniej 
eksploatacji.

• Odporność rur na korozję chemiczną, biologiczną i fizyczną.
• Kompletny system kształtek oraz studni inspekcyjnych PRO 400, PRO 425, PRO 630 

i włazowych PRO 800, PRO 1000.
• Rury zapewniają szybki montaż ze studzienkami kanalizacyjnymi z PP-B oraz 

kanalizacją wewnętrzną PP-B, tworząc jednorodny materiałowo system.
• Odporność chemiczna na agresywne ścieki jak i środowisko zgodnie z normą ISO/TR 

10358 i ISO/TR 7620.

• Doskonała ponad 100 letnia trwałość.

Kanalizacja zewnętrzna PP Connect
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Rury kanalizacyjne Pragma PP-B

• Pragma DN/OD 110 – 630 mm SN 8, SN 10, SN 12, SN 16

• Pragma DN/ID 200 – 1000 mm SN 8, SN 10, SN 12, SN 16

• Kształtki w pełnym zakresie średnic
• Bardzo wysoka odporność na ścieranie
• Certyfikaty niezależnych Instytutów zagranicznych 

✓KIWA (Holandia)

✓Austrian Standards Institute (Austria)

✓Belgian Construction Certification Association (Belgia)

• Ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji rur strukturalnych

Kanalizacja zewnętrzna Pragma z PP-B
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Podwyższona odporność na ścieranie rur Pragma z PP-B

• Odporność rur kanalizacyjnych Pragma z PP-B na ścieranie 
przy zastosowaniu żwiru zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

295-3:2012 po 100 000 cykli wynosi 0,025 mm oraz po 200 000 

cykli 0,061 mm.

• Odporność rur kanalizacyjnych Pragma z PP-B na ścieranie 
przy zastosowaniu korundu o granulacji F4 po 100 000 cykli 

wynosi 0,086 mm oraz po 200 000 cykli wynosi 0,122 mm.

• Kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego surowca, jakość 
technologii wytłaczania, kontrola procesu produkcyjnego, 
know-how. 

Odporność na ścieranie rur Pragma z PP-B

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtfvM6uXSAhUBIJoKHdRFDJMQjRwIBw&url=https://openreason.wordpress.com/&psig=AFQjCNGTPm_OspYIUL5zXqAbU5FXRYAGQA&ust=1490125016501810
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• Podwyższona odporność na ścieranie rur Pragma z PP-B 
oraz wyższe grubości ścianek zapewniają bardzo wysoki 
współczynnik bezpieczeństwa, co też korzystniej wpływa 
na właściwości użytkowe i długoczasową eksploatację 
systemu kanalizacyjnego.

• Otrzymane wyniki odporności na ścieranie rur Pragma, 
lepsze w porównaniu np. do typowych rur GRP dają 
podstawy do zapewnienia większej trwałości systemów 
kanalizacyjnych i mogą stanowić alternatywne 
rozwiązanie techniczne.

Zalety systemów kanalizacyjnych z PP-B
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Chropowatość ścianki wewnętrznej rur Pragma z PP-B

• Współczynnik chropowatości ścianki wewnętrznej dla rur 
Pragma z PP-B wynosi 1,70 μm (±0,24), czyli 0,0017 mm, 

zapewniając doskonałe parametry hydrauliczne przepływu.
• Brak odkładania się osadów oraz wzrostu oporów

hydraulicznych w trakcie wieloletniej eksploatacji, lepsze

parametry samooczyszczania dla rur Pragma z PP-B dają
podstawy do zapewnienia większej trwałości systemu

kanalizacyjnego, zwłaszcza dla kanalizacji deszczowej

układanej z minimalnym spadkiem.

Chropowatość ścianki wewnętrznej rur                                            
Pragma z PP-B

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtfvM6uXSAhUBIJoKHdRFDJMQjRwIBw&url=https://openreason.wordpress.com/&psig=AFQjCNGTPm_OspYIUL5zXqAbU5FXRYAGQA&ust=1490125016501810
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Analiza hydrauliki 

✓ Przy tej samej prędkości przepływu większe pole przekroju poprzecznego rury pozwala na większy 
przepływ w przewodzie

✓ Straty ciśnienia w przewodzie o większym przekroju poprzecznym są mniejsze
✓ Bardzo niski współczynnik oporów (tarcia) hydraulicznego λ rur strukturalnych PP-B  

✓ Rury kanalizacyjne strukturalne z PP dostępne w dwóch szeregach wymiarowych DN/OD i DN/ID 
umożliwiają optymalizację hydrauliczną i kosztową inwestycji 

Optymalizacja hydrauliczna

L

strata

ciśnienia D2<D1

D2
(D2>D1)

Q= v * A

Równanie Darcy-Weisbacha

D2D1 D2D1

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtfvM6uXSAhUBIJoKHdRFDJMQjRwIBw&url=https://openreason.wordpress.com/&psig=AFQjCNGTPm_OspYIUL5zXqAbU5FXRYAGQA&ust=1490125016501810
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• Południowa obwodnica Warszawy,

• Droga ekspresowa S3 odcinki lubuskie i dolnośląskie,

• Droga ekspresowa S6 odcinki zachodniopomorskie 

i pomorskie,

• Droga ekspresowa S5 odcinki wielkopolskie i kujawsko 

pomorskie,

• Droga ekspresowa S17 Warszawa – Lublin.

Przykładowe inwestycje
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System monitoringu i ostrzegania 

Smart Raineo
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System Stormbox II do budowy inspekcyjnych zbiorników  

• Obciążenie ruchem ciężarowym kl. A, SLW 60, wytrzymałość na maksymalne 
obciążenie pionowe ponad 600 kN/m2

• Modułowa konstrukcja ułatwiająca i przyspieszająca montaż (ok. 4 krotnie)
• Opatentowana i innowacyjna konstrukcja ścian bocznych i dennych chroniąca 

geowłókninę przed uszkodzeniem podczas czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, 
płyta denna posiada oznaczenie kierunku czyszczenia

• Trzy poziome tunele o szerokości 295 mm i wysokości 500 mm do czyszczenia 
i inspekcji za pomocą kamery CCTV

• Dwa pionowe tunele o maksymalnej szerokości otworu w górnej płycie 400 mm
• Możliwość inspekcji i czyszczenia zarówno w poziomie jak i w pionie
• Możliwość naprzemiennego układania (jak cegły)
• Opatentowany sposób łączenia skrzynek bez zatrzasków

Parametry

System Stormbox II
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System Stormbox do budowy inspekcyjnych zbiorników  

• Skrzynka inspekcyjna (3 poziome i 2 pionowe kanały)
• Obciążenie ruchem ciężarowym kl. A, SLW 60, wytrzymałość na maksymalne 

obciążenie pionowe ponad 600 kN/m2

• Wysoki współczynnik magazynowania 95.5%, pojemność netto 206 dm³
• Podłączenie rur o średnicy do ø 500 mm
• Minimalne przykrycie w drodze 0,8 m, poza drogą 0,4 m
• Maksymalna ilość warstw skrzynek dla ruchu ciężarowego 6 szt. (1,8 m), 

dla osobowego 10 szt. (3 m)

• Możliwość układania naprzemiennego jak cegły
• Certyfikat OFI (Austria) potwierdzający, że skrzynki są inspekcyjne oraz mogą 

być czyszczone hydrodynamicznie na ciśnienie 180 bar

Parametry

System Stormbox
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System monitoringu i ostrzegania Smart Raineo
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System monitoringu i ostrzegania Smart Raineo

►Panel informacji systemu monitoringu
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Kontrola ilości wód na dopływie
• Porównanie rzeczywistej ilości wód z przewidywaną ilością wód
• Monitorowanie zmian i prognozowanie

Pomiar współczynnika infiltracji
• Prognozowanie, kiedy wymagana jest konserwacja

Ostrzeganie w czasie rzeczywistym o przepełnieniu i powodziach
• Monitorowanie poziomu wody w czasie rzeczywistym podczas opadów

Ostrzeganie maksymalnie dwa dni przed możliwymi przelewami i powodziami
• Podaje dostępne prognozy dotyczące opadów

Smart Raineo
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Pogoda się zmienia
• Więcej podtopień ze względu na zmieniający się klimat
• Zmiana parametrów gruntu wraz z upływem czasu
• Zmiana infrastruktury zmieni ilość połączonych powierzchni spływu

W przypadku zmiany ilości przepełnień
• Kierownicy placówek mogą chcieć podjąć działanie

Zmieniające się okoliczności
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Parametry projektowe

• Ważne parametry do zaprojektowania systemu Raineo

• Jak często dozwolone są przepełnienia?

• Zainstalowanie skrzynek Stormbox zmniejszy ilość przepełnień, ale całkowicie one nie znikną.
• W praktyce przepełnienia mogą występować z większą częstotliwością niż projektowane co 2, 5, 10, 50 czy 100 lat.

• Zestaw pomiarowy Smart Raineo monitoruje i prognozuje przepełnienia i potrzebę czyszczenia

daje 

mniej
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Instalacje Smart Raineo

System Smart Raineo został  
zainstalowany w terenie 

zielonym, przy skrzyżowaniu 
dróg, Finlandia

Instalacja system Smart Raineo w 

Bieruniu
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Rury PEHD

• SDR 26 ø32 - 160 mm 

• SDR 33 ø200 - 315 mm 

• Długości handlowe 5 m

Kształtki i złączki w pełnym zakresie średnic
• S12,5 ø32 - 160 mm

• S16 ø200 - 315 mm

Normy, dokumenty PN-EN 1519-1

Właściwości
• System rur i kształtek wykonany z PEHD
• Kanalizacja technologiczna, przemysłowa
• Prosta i bezpieczna instalacja za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego
• Odporność na większość substancji chemicznych obecnych w ściekach zgodnie z ISO/TR 

10358

• Niska chropowatość, a tym samym opory wewnętrzne
• Elastyczne właściwości materiału
• Stosowanie w instalacji podposadzkowej w konstrukcji budynku, możliwość obetonowania
• Odporność na promieniowanie UV
• Długa żywotność i minimalizacja konserwacji

Kanalizacja wewnętrzna PEHD
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Dlaczego warto stosować podciśnieniowe 
odwadnianie dachów?

System pusty -

brak opadów
Zaczyna padać - system 

działa na zasadzie grawitacji. 

Wzrosła intensywność 
opadów - system zaczyna 

przechodzić w syfon. 

System w pełni podciśnieniowy -
burza osiąga maksymalną 
intensywność, co może się 
zdarzyć tylko sporadycznie w 
ciągu roku. 
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Dlaczego warto stosować podciśnieniowe 
odwadnianie dachów?

• Zasada działania odwadniania syfonowego jest bardzo prosta i wszystkie systemy

działają dokładnie w ten sam sposób.

• Przegrody umieszczone w otworach wylotowych ograniczają ilość powietrza dostającego
się do górnej części systemu, co w połączeniu z odpowiednio dobranymi rozmiarami rur

powoduje, że system, zarówno poziomy, jak i pionowy, jest pełny.

• W bardzo podobny sposób, jak w przypadku zwykłego syfonu rurowego (takiego jak

używany do opróżniania akwarium), woda spływająca po rurze spustowej powoduje

powstanie podciśnienia na górze.

• To podciśnienie można wykorzystać do zasysania wody wzdłuż rury zbiorczej

zainstalowanej poziomo i łączącej wyloty na wysokim poziomie.
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Dachy izolowane

Korpus wpustu dachowego

Konstrukcja budynku

Warstwa paroizolacji

Warstwa izolacyjna

Przedłużka

Membrana wodoodporna

Warstwa żwiru

Osłona przed liśćmi i 
wpust
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Dachy nieizolowane

Korpus wpustu dachowego

Konstrukcja budynku

Membrana wodoodporna

Osłona przed liśćmi i 
wpust
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Koryto rynny dachowej

Korpus wpustu dachowego

Koryto rynnowe

Membrana wodoodporna

Osłona przed liśćmi i 
wpust
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Dach odwrócony

Korpus wpustu dachowego

Konstrukcja budynku

Membrana wodoodporna

Warstwa żwiru

Osłona przed liśćmi i 
wpust

Warstwa izolacyjna
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Rury Master 3 PLUS

• SN4 ø50 - 160 mm (kolor czerwonobrązowy –
warstwa zewnętrzna)

• Długości handlowe 0,15; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,65 m

Kształtki i złączki w pełnym zakresie średnic
• S16 SN 4 ø50 - 160 mm 

Normy, dokumenty ITB-KOT-2019/1028, PN-EN 1451-1, OFI 

(Austria), DiBT (Niemcy)

Właściwości
• Dobre tłumienie dźwięków
• Podwyższona sztywność obwodowa i wzdłużna
• Bardzo dobre właściwości hydrauliczne
• Wysoka odporność na uderzenia (udarność)
• Wysoka jakość i trwałość.

Kanalizacja wewnętrzna Master 3 PLUS



35 09.05.2022

Ścianki rur systemu MASTER 3 PLUS zbudowane są z
trzech warstw:

1. Gładka warstwa wewnętrzna w kolorze białym
wykonana jest z kopolimeru polipropylenu (PP-B). Ta
część rury nie pozwala na przyleganie nieczystości
oraz jest częściowo odpowiedzialna za tłumienie
dźwięków.

2. Wykonana z polipropylenu wzbogaconego minerałami.
(PP-MV) wzmocniona warstwa środkowa jest
odpowiedzialna za wysoki stopień sztywności
obwodowej i wzdłużnej, a także zapewnia rurze
wyjątkową trwałość. Z racji swoich właściwości to
właśnie ta warstwa jest głównie odpowiedzialna za
tłumienie dźwięków.

3. Zewnętrzna warstwa w kolorze brązowym dzięki swym
właściwościom nadaje rurze wysoką odporność na
uderzenia, również w niskich temperaturach. Wykonana
jest ona z kopolimeru polipropylenu (PP-B).

Kanalizacja wewnętrzna Master 3 Plus



36 09.05.2022

• Rury i kształtki z wypełnieniem mineralnym
Jednolity system rur i kształtek nowej generacji

• Wysoka masa i większa grubość ścianki
Nowa generacja kształtek MASTER 3 PLUS 
produkowana jest w wyższej klasie sztywności 
SN4, w serii wymiarowej S16. Wartość ta została 
osiągnięta poprzez zwiększenie średniej masy o 
60%. 

• Zakres zastosowania 

Zakres „BD”, czyli również pod konstrukcją 
budynku.

Kanalizacja wewnętrzna Master 3 Plus
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• Trójniki łukowe
Hydraulicznie zoptymalizowane (łukowe) trójniki 
umożliwiają podłączenie większej liczby 
gospodarstw omowych do rury spustowej. Wynika 
to z większego natężenia przepływu w 
porównaniu do  konwencjonalnych trójników.

• Kształtki zoptymalizowane pod kątem 
przepływu

Nowy kształt kielicha pozwala na płynne przejście 
między włożonym końcem rury a kształtką. 
Powoduje to zmniejszenie oporów 
hydraulicznych.

Kanalizacja wewnętrzna Master 3 Plus
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• Prostokątny kształt gniazda uszczelki
Przeprojektowany, prostokątny kształt gniazda 
uszczelki jest wysoce skutecznym sposobem 
zapobiegania przypadkowemu wybijaniu się 
uszczelek.

Kanalizacja wewnętrzna Master 3 Plus
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• Oznaczenie głębokości wsunięcia bosego 
końca 

Umożliwia natychmiastową weryfikację 
poprawności montażu. Jest to istotna pomoc dla 
hydraulika.

Kanalizacja wewnętrzna Master 3 Plus
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• Szczelność na podciśnienie - 0.8 bar

Badania zostały przeprowadzone przez 
autoryzowany i akredytowany austriacki instytut 
badawczy „OFI”, Austriacki Instytut Badawczy ds. 
Chemii i Technologii.

Kanalizacja wewnętrzna Master 3 Plus
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Kanalizacja wewnętrzna Master 3 Plus

Parametry techniczne

Tłumienie dźwięku na podstawie ekspertyzy
wykonanej przez Instytutu Fraunhofera:

Natężenie 
przepływu
dm3/s

0,5 1,0 2,0 4,0

Poziom ciśnienia 
akustycznego 

instalacji LAFeq,nT

wg VDI 4100

<10 <10 11 15

Poziom A 

dźwięków 
materiałowych, 
Lsc,A, dB(A) wg 

EN 14366

<10 <10 11 16

W zakresie izolacji akustycznej obowiązują dwie normy: 
DIN 4109 i VDI 4100. Norma DIN określa wymagania 
minimalne w zakresie zgodnej z przepisami izolacji 

akustycznej, natomiast dyrektywy VDI podwyższone
wymagania dla izolacji akustycznej.
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Rury C-Press

• PN 16 ø15 - 108 mm

• Długości handlowe 6 m

Kształtki i złączki w pełnym zakresie średnic
• PN 16 ø15 - 108 mm

Normy, PN-EN 10305-3

Właściwości

• Rury C-Press wykonane są z cienkiej stali węglowej nr. 1.0034 
zgodnie z PN-EN 10305-3

• Rury są ocynkowane na zewnątrz, aby zapewnić odporność na 
korozję zewnętrzną. Wymiary nominalne oznaczenia 
odpowiadają średnicy zewnętrznej rur

• Rury i kształtki łączone są przez zaprasowanie za pomocą 
szczęk o profilu M

• Pierścienie uszczelniające są wykonane z EPDM

Instalacje wewnętrzne C-Press
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Złączki Pipelife C-Press są wyposażone w dwie funkcje bezpieczeństwa:
1. Kontrola wycieku przed zaprasowaniem ("Leak before press") 

Wszystkie średnice systemu Pipelife C-Press od ø 15 mm do ø 108 mm posiadają funkcję kontroli wycieku. Złączki 
C-Press dostarczane są ze specjalnie ukształtowanymi uszczelkami w wymiarach od ø 15 mm do ø 54 mm. To 
zabezpieczenie gwarantuje wystąpienie przecieków w niezabezpieczonych połączeniach podczas próby ciśnieniowej.

2. Wskaźnik zaprasowania
Złączki Pipelife C-Press są oznakowane czerwoną osłoną z tworzywa sztucznego w wymiarach od 15 mm do 54 mm. 
Ten element wskaźnikowy jest niszczony przez proces zaciskania i usuwany ręcznie przez wykonawcę. Jeżeli przed 
próbą ciśnieniową wskaźnik zaprasowywania nadal pozostaje na swoim miejscu podczas kontroli, świadczy to o 
niezabezpieczonym połączeniu.

Instalacje wewnętrzne C-Press



44 09.05.2022

• To projekt mieszany obejmujący centrum 
handlowo-rozrywkowe, kompleks mieszkaniowy 

i park biurowy w Skopje w Macedonii Północnej.
• Budynek powstał w 2021 roku
• Całkowita powierzchnia budynku wynosi 

500 000 m2 z czego 201 000 m2 jest 

zarezerwowane na obszar mieszkalny 

składający się z 627 lokali mieszkalnych

Centrum handlowe East Gate Mall w Skopje 
(Macedonia)
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• System kanalizacji niskoszumowej Master 3+

• Budynek łączy w sobie wiele funkcji
• Kanalizacja sanitarna spełniająca podwyższone 

parametry akustyczne

• Szeroki zakres rur i kształtek
• Jeden producent całego systemu
• Produkcja nadzorowana przez nienależne instytuty

East Gate Mall – zastosowane rozwiązania
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• System podciśnieniowego odwadniania dachów
• Bardzo duża powierzchnia dachu
• Konieczność zastosowania jak najbardziej efektywnego 

rozwiązania
• Wsparcie ze strony producenta

• Dobór zarówno rur, kształtek, wpustów jak i mocowań
• Obliczenia w oparciu o wysokie natężenia deszczu   

300 l/s/ha, czas trwania 5 min, p=5 lat

East Gate Mall – zastosowane rozwiązania
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• Kompleks mieszkaniowy składający się z 
czterech bloków z 70 mieszkaniami

• Nowoczesne budownictwo bazujące na wysokim 
standardzie użytych produktów

• Jeden projekt, jeden punkt kontaktowy, jeden 

pełny dostawca systemu

Kompleks mieszkaniowy przy ulicy Petschl w 
Perg w Górnej Austrii
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• System kanalizacji niskoszumowej Master 3+

Podwyższone parametry akustyczne
• System instalacji grzewczych C-Press

Główne piony instalacyjne
• System ciepłej i zimnej wody Radopress

Instalacje wodociągowe w budynku
Prawie 5 000 m2 powierzchni z wykorzystaniem 
ogrzewania podłogowego

Kompleks mieszkaniowy – zastosowane 
rozwiązania
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Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie techniczne przy projektowaniu instalacji 

wewnętrznych oraz sieci infrastrukturalnych od opracowania koncepcji, doboru technicznego dla 
asortymentu Pipelife, po wycenę kosztorysową oraz wsparcie techniczne na etapie realizacji.

Wsparcie projektowe

REGION A Andrzej Kaczurak

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO-PROJEKTOWEGO

REGION B Wiesław Szcześniak
REGION C Jarosław Bogulak
REGION D Łukasz Więckowski
REGION E Katarzyna Perier

REGION F Albert Rutowicz

Prosimy o przesłanie dokumentacji projektu, danych do 
doboru asortymentowego na poniższy adres mailowy
projekty.pl@pipelife.com

mailto:projekty.pl@pipelife.com
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✓ Dobór sztywności obwodowej rur według metodologii Molina
✓ Sprawdzenie warunków stateczności według wytycznych ATV A127
✓ Dobory zbiorników retencyjno-rozsączających wg wytycznych 

technicznych niemieckich DWA A-138, ATV A-117 i niderlandzkich ISSO 

70-1 uwzględniających rzeczywiste dane o opadach 
✓ Sprawdzenie odporności chemicznej rur zgodnie z raportami 

technicznymi ISO TR 10358 oraz uszczelek zgodnie z ISO TR 7620

Niecodzienne wymagania

✓ Pozytywna ocena programu 

obliczeniowego Stormbox przez 

Instytut KIWA (Niderlandy)
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✓ Obliczenia hydrauliczne wg Colebrook-White’a
dla przewodów o całkowitym wypełnieniu

✓ Obliczenia hydrauliczne wg Colebrook-White’a
dla przewodów o częściowym wypełnieniu

✓ Obliczenia hydrauliczne przewodów 
kanalizacyjnych

✓ Obliczenia hydrauliczne przewodów 
wodociągowych

✓ Kompletne dobory systemu podciśnieniowego 
odwadniania dachów uwzględniające pełne 
obliczenia hydrauliczne oraz dobór 
odpowiednich mocowań

Niecodzienne wymagania
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Niecodzienne wymagania

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
wg metody ATV-DVWK-A 127

✓Optymalizacja sztywności rury dla 
obciążenia pojazdem 80t 

50 cm beton
30 cm grunt 

Min. przykrycie 
80 cm
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Biblioteki BIM Instalacje i Sieci Zewnętrzne
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


