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RADOPRESS

Разпределение на питейна и топла вода, 
централно и подово отопление



Системата Radopress

Структура

Radopress е система за топла и студена вода във всички сфери,  
където е необходимо това:

• Подово отопление

• Конвективно (радиаторно) отопление

• Битова топла и студена вода

Тръбите Radopress се произвеждат по стандарт EN ISO 21003 от омрежен полие-
тилен PE-X или неомрежен PE-RT с отлична химическа устойчивост, който не ко-
розира и не образува котлен камък. Средният слой е от алуминий, гарантиращ 
по-ниско линейно разширение, 100% кислородна защита, висока издръжливост 
на натиск и запазване на избраната форма на тръбата.

Залепващ слой

Залепващ слой

PE-X or PE-RT

PE-X or PE-RT

Надлъжно заварена 
алуминиева тръба

10 години гаранция

Диаметри
PE-RT/AL/PE-RT и PE-X/AL/PE-X

Radopress има експлоатационен живот минимум 50 години при работни условия 
(min 10 bar ) – според съответния клас тръба:

• Клас 1 – за водопровод топла и студена вода 60˚С

• Клас 2 – за водопровод топла и студена вода 70˚С

• Клас 4 – за подово отопление или нискотемпературно радиаторно отопление 
40-60˚С

• Клас 5 – за високотемпературно радиаторно отопление 80˚С

От Ø16 до Ø32 включително PE-RT/AL/PE-RT
От Ø40 до Ø63 PEX-AL-PEX“
До Ø32 се предлагат на ролки и пръти, а от Ø40 нагоре – само на пръти

PE-RT

D 10 x 1,3 – на рула по 120 и 240 метра
D 16 х 2,0 – на рула по 400 метра
D 18 x 2,0 – на рула по 400 метра
Тези диаметри и дължини на рулата са най-оптимални за серпентини  
за подово или стенно/таванно отопление и охлаждане

D 16 x 2.0 mm D 20 x 2.0 mm D 32 x 3.0 mm D 50 x 4.0 mm

D 18 x 2.0 mm D 26 x 3.0 mm D 40 x 3.5 mm D 63 x 4.5 mm

За всички елементи от системата 
Radopress „Пайплайф” предоставя 
10 годишна гаранция за качество!

За всеки обект Пайплайф издава 
Гаранционен Сертификат, който 
покрива всички щети от евентуални 
течове и последващи проблеми в 
системата!



Гъвкавост

Фитинги

Водопроводна система 
Radopress

Едно от най-големите предимства на тръбите Radopress е тяхната гъвкавост, 
която позволява завои без използването на фитинги (коляно, дъга). Това води 
до по-бърз монтаж, по-малки хидравлични загуби и употребата на значително 
по-малък брой фитинги в инсталацията, а това води до по-голяма надеждност и 
сигурност на системата.

Тръбите Radopress може да се свързват посредством стандартните резбови фи-
тинги или с прес фитинги Radopress - с патентована свързваща гилза.

Предимства на прес фитингите Radopress:

• Бърз и лесен монтаж

• Гарантирана водоплътност на връзката – не е необходимо периодично  
донатягане на фитинга поради „пълзенето” на материала

• Възможност за полагане в замазка или под монолитно покритие

Radopress намира широко прило-
жение за пренос на битова топла 
и студена вода. Характеристиките 
и я правят предпочитана в много 
отношения пред използването на 
PP-R тръби и фитинги:

• Много бърз и лесен монтаж, упо-
треба на по-малко фитинги поради 
гъвкавостта на тръбата

• Голяма сигурност на системата 
следствие на качеството на проду-
кта и на по-малкото критични точки 
(там където има фитинги)

• Хигиенно тестван продукт за питей-
на вода; След производство тръби-
те Radopress технологично задъл-
жително се промиват

Минимален радиус на огъване R min=3,5 D

Стенно коляно Стенно коляно удължено

Двойно U стенно коляно Комплект за стена



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Подово отопление Radopress
Подово-лъчистото отопление все повече навлиза в употреба поради комфорта и предимствата, които създава:

• Равномерно температурно разпределение по височината на помещението

• На практика няма отделни отоплителни тела – не се създава въздушен поток, който води до запрашаване;  
много по-лесна хигиенна поддръжка

• Особено подходящо за високи помещения, фоайета и др – по-ниски топлинни разходи

Конвективно  
(радиаторно) отопление

При традиционните системи студени-
ят въздух се засмуква и след нагрява-
не се издига в горната част на поме-
щението. Така се създава течение и 

неравномерна температура на възду-
ха по височина като тя е ненужно ви-
сока в горната част на помещението. 
Стените, пода и тавана, както и всички 
предмети в помещението, на практи-
ка не могат да се загреят от въздуха 
и остават с 4 до 8°C по-студени от 

температурата на въздуха, т.е. от 14 
до 20°C. Затова ние се нуждаем от по-
висока температура на въздуха(която 
пък го изсушава), за да се чувстваме 
комфортно. Необходима е по-висока 
топлинна мощност на инсталацията.

спирална разводка

спирална разводка

серпентина

серпентина

разширителна фугаразширителна фуга

стягаща скобастягаща скоба

замазказамазка

топлоизолациятоплоизолация

настилканастилка

тръба Radopressтръба Radopress

24º - 28º C

19º - 23º C

16º - 18º C

22º - 23º C

21º - 22º C

20º - 21º C

Лъчисто отопление

При лъчистото отопление се нагряват 
стените, пода, тавана и всички пред-
мети, които се намират в помещение-
то и чрез тях равномерно се затопля 
въздуха. По този начин не се образу-

ва въздушно течение и запрашаване. 
Стените и предметите са със същата 
температура като въздуха, т.е. около 
22 до 24°C и така ни е нужна по-ниска 
температура на въздуха с 2-3°C при 
същото ниво на комфорт. Резултатът 
е приятна топлина чрез равномерна 

температура на въздуха по височина 
на помещението (под, стени, таван, 
мебелировка). Въздухът не се изсуша-
ва. Необходимата топлинна мощност 
е по-малка.


