
Sistem prej PP-R për hapësira të brendshme për ujë të 
ngrohtë dhe të ftohtë.
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SILVERLINE



Humbja e presionit në  
gypat PPR

Rezistenca hidraulike e 
elementeve lidhëse

Gypa PPR me fibre 
xhami

Gypat PPR me mbulesë 
prej fletëve të aluminit 

Teknologjia e re për gypa me fibre xhami i ka të njëjtat 
përparësi, të cilat i kanë gypat prej polipropileni me fletë 
alumini. Ajo përdor një shtresë me fibre xhami në vend të 
fletëve të aluminit. Një përparësi e rëndësishme suplementare 
është se me teknologjinë e gypave me fibre xhami gjatë saldimit 
s’ka nevojë për heqjen e shtresës së aluminit (“zhvoshkjen” me 
mprehëse).

• Fletët e aluminit përmirësojnë qëndrueshmërinë e gypave, 
bile në temperatura më të larta.

• Zgjerimi termik linear i gypave me mbulesë prej fletëve të 
aluminit PPR të sistemit Pipelife është tri herë më i ulët sesa 
është zgjerimi i gypave të zakonshme PP-R.

• Fleta jo e shpuar prej alumini përdoret si një barrierë ndaj 
oksigjenit.

• Qëndrueshmëri më e lartë. Gypat me fletë alumini PPR të 
sistemit Pipelife mund të përballojnë presion deri më 25 bar. 

Lloji i rakorderive Humbja e 
efikasitetit

Lidhës (muf) 0,25

Bashkues 0,25 
0,25

Bërryl 90º 2,0

Bërryl 45º 0,6

T lidhës / tridegësh 
reduktues

1,8 
3,6

T lidhës / tridegësh 
reduktues

1,3 
2,6

T lidhës / tridegësh 
reduktues

4,2 
9,0

T lidhës / tridegësh 
reduktues

2,2 
5,0

Tridegësh reduktues me 
filetim të tunxhtë 0,8

Bërryl me filetim të 
tunxhtë 2,2

Bashkues me filetim të 
tunxhtë 0,4
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Humbje e presionit (mm/m)

Shtresë 
polipropileni

Shtresë 
polipropileni

PP-R PP-RFletë alumini jo e 
shpuar (150 μm)

H – humbje e presionit, 
V – shpejtësi, 
k – humbje e efikasitetit



Gypa Bashkues me filetim të 
jashtëm prej tunxhi

Lidhës (muf) Bërryl (bërryl 90°) Bërryl me filetim të 
tunxhtë të brendshëm

Lidhës holandez me filetim 
të brendshëm prej tunxhi

Nipel Bërryl 90° T-reduktues

Bashkues holandez me 
filetim të tunxhtë të 

jashtëm

Bërryl 45° T-lidhësReduktues (muf)

Bashkues me filetim të 
brendshëm prej tunxhi

Gypa PP-R me fletë alumini Bërryl lidhës muri Bërryl me filetim të 
tunxhtë të brendshëm

Bashkues holandez Nipel Bërryl 45°

T-lidhës me filetim të 
jashtëm prej tunxhi

T-lidhës me filetim të 
brendshëm prej tunxhi



Kryq

Mbajtëse dyshe Kompensues i zgjerimit 
linear

Valvulë luksoze me disk 
mbyllës

Ventil sferik me valvulë 
shkarkuese

Tapë fundore

Valvulë luksoze sekrete 
me disk mbyllës

Urë kaluese

Komplet ngjitjeje (saldimi) GKB

Valvulë me disk mbyllës Mbajtëse në formë kllape Tapë për GKB

Tapë me filetim Ventil sferik Vegël për spastrim/
kalibrim STABI (mprehëse)



Hyrja

Karakteristikat teknike

Zgjerim termik

Si t’i ngjitim tubat nëpërmjet ngjitjes me 
polifuzion?

Rregullat për ngjitje me polifuzion

Sot polipropileni është një nga 
materialet më të përhapura dhe më të 
përdorura në botë. Sistemet e instalimit 
PPR për ujë të ngrohtë dhe të ftohtë 
për nevoja shtëpiake Pipelife montohen 

në ambiente të brendshme dhe janë 
prodhuar prej polipropileni Random PP-
R. Karakteristike për këtë sistem është 
rezistenca termike, ndaj korrozionit dhe 
ndaj rrymave endacake, përçueshmëria 

e ulët termike dhe regjimi shumë i qetë i 
punës. Falë teknologjisë së posaçme dhe 
përdorimit të lëndëve të para me cilësi të 
lartë sistemi është higjienik dhe garanton 
siguri gjatë kohës së përdorimit.

Besueshmëria e gypave varet nga lidhjet 
e gypave me rakorderitë, kështu edhe 
nga materiali i përdorur për prodhimin 
e tyre. Në sistemet e ujësjellësve dhe në 
ato të ngrohjes gypat dhe pajisjet lidhëse 
prej PP-R janë përpunuar prej të njëjtit 
materiali dhe kjo çon në komponime 

homogjene. 
Tipari kryesor i produkteve prej 
PP-R është mundësia për të bërë një 
lidhje molekulare përmes ngjitjes me 
polifuzion. Për këtë proces përdoren 
elemente ngrohëse dhe rezulton se kjo 
është një nga metodat më praktike dhe 

ekonomike, e cila përdoret gjerësisht 
në Evropë. Duke përdorur këtë metodë 
pjesët e ngjitura bëhen aq të forta, siç 
është vetë gypi. Testimet me tendosje 
tregojnë se gypi mund të thyhet në 
vendet, ku nuk është bërë saldimi.

Material - PP-R Polipropilen
Ngjyrë - E gjelbër
Diametra të prodhimit - 20Ø, 25Ø, 32Ø, 40Ø, 50Ø, 63Ø, 75Ø, 90Ø, 110Ø

Presion - 16 PN (SDR 7.4) ujësjellës të brendshëm për ujë të ftohtë
- 20 PN (SDR 6) ujësjellës të brendshëm për ujë të ngrohtë

Gjatësi e gypit - 4 metra
Mënyra e lidhjes - Ngjitje me polifuzion
Në përputhje me standardin - EN 15874

Lloje të pjesëve fazonike
- Pjesë fazonike të përpunuara tërësisht prej polipropileni
- Pjesë fazonike të përpunuara prej polipropileni me bokulla të implementuara  
   metalike prej CrNi – me lidhëse të filetuara

Zgjerimi termik i gypave prej polipropileni mund të llogaritet me 
formulën e shkruar më poshtë apo të pasqyrohet me këtë grafik: 
∆L=c*L*∆T 
  ∆L – zgjerimi (në milimetra);
     с – koeficienti i zgjerimit linear:
           с=0,15 për gypat standarde prej polipropileni
           с=0,035 për gypa polipropileni me fibre xhami
           с=0,03 për gypa polipropileni me fletë alumini
     L – gjatësia e gypit e shprehur në metra;
  ∆T – diferenca termike gjatë realizimit të instalimeve dhe përdorimit  
           e shprehur në ˚С

• 1. Priteni gypin pingul dhe lëmojini skajet e mprehta të profilit, po të ketë të tilla.

• 2. Fshijeni gypin dhe rakorderinë me leckë të thatë, për t’i hequr papastërtitë.

• 3. Ndizeni aparatin e ngjitjes dhe kontrollojeni temperaturën e arritur – 
temperatura e përshtatshme e kokave të ngjitjes është 260°C(±5). Kur arrihet kjo 
temperaturë drita treguese e reles termike do të fiket.

• 4. Vendosni fundin e gypit dhe rakorderinë në kokat e aparatit të ngjitjes kështu që 
ata të rrëshqiten deri në fund. Gjatë këtij operacioni gypat dhe rakorderitë duhet të 
mbahen fortë dhe të mos lejohet lëvizja e tyre.

• 5. Sipërfaqet e elementeve, të cilat do të ngjiten duhet të nxehen në përputhje me 
intervalet kohore të shënuara në tabelën më poshtë.

• 6. Pas nxehjes së skajeve të gypit dhe rakorderive ata hiqen nga kokat për nxehje 
dhe menjëherë ngjiten pa bërë fare lëvizje rrotulluese. 

• 7. Dy elementet e bashkuara duhet të mbeten të ngjitura me njëri tjetrin për intervalin kohor të domosdoshëm për asemblim të 
shënuar më poshtë.

• 8. Mbi pjesën e ngjitur nuk duhet të ushtrohet presion mekanik para se të kalojë koha e ftohjes.

• 9. Pas secilës ngjitjeje kokat e aparatit të ngjitjes duhet të pastrohen mirë. 

Koha për manipulim

Ø
Vendosja 
e gypit

Koha e 
nxehjes

Koha e 
asemblimit

Koha e 
ftohjes

mm sek sek min
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 6
75 26,0 30 8 6
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ΔL – gjatësia e gypit e shprehur në metra



Parametrat е punës së tubacionit janë në 
përputhje me standardin EN 15874-1

Këshilla për përdorimin e gypave PPR

Përparësitë

Diametra

• Ekologjikë

• Montim i lehtë dhe i sigurt

• Gamë e plotë produktesh

• Mundësi për kontrollimin e pamjes së jashtme të vendeve të lidhjeve

• Pa depozitime dhe korrozion

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kimikateve

• Izolim elektrik

• Mbrojtje kundër plasaritjeve për shkak të presionit të ushtruar

• Sipërfaqe e brendshme jashtëzakonisht e lëmuar

• Garanci për shpejtësinë e lartë të prurjes së ujit

• Me lehtësi mund të kryhet lidhja me tubacione të tjera ekzistuese të llojeve të ndryshme

• Izolim akustik

• Jotoksikë

• Garanci për përdorim gjatë një periudhe të afatgjatë

• Pavarësisht se materiali, prej të cilit janë përpunuar gypat PP-R, është i qëndrueshëm ndaj temperaturave të larta 
dhe rrezatimit UV, mos i ekspozoni gypat dhe rakorderitë drejtpërdrejt në diell për një periudhë të gjatë kohore.

• Gypat dhe rakorderitë duhet të mbrohen nga ndikimi i objekteve të ashpra dhe të mprehta, duhet t’i transportoni 
ata me vëmendje dhe t’i mbani të pastra.

• Mos i përdorni gypat në se janë të dëmtuar ose të plasaritur. 

• Përdorni gërshërë të posaçme (të siguruar nga Pipelife), për t’i prerë gypat.

• Më parë pastroni gypat e ndotura dhe rakorderitë me leckë të pastër e pastaj filloni t’i ngjitni. 

• Mos përdorni rakorderi me filetim konik, përdorni vetëm rakorderi dhe ventile me filetaturë cilindrike.

• Mos shtrëngoni shumë fort rakorderitë dhe ventilet.

• Gypat dhe rakorderitë, të cilët ruhen në vend me temperatura shumë të ulëta, para se të ngjiten duhet të ngrohen 
pak. 

• Përdorni shirit tefloni në vend të fijeve kërpi për vendet e lidhjeve me filetaturë. Mos përdorni shumë shirit për t’i 
përforcuar lidhjet.

Diametri i jashtëm (mm)

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125

Trashësia e murit
(mm)

PN16 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1

PN20 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15,0 18,3 20,8

Lloji i tubacionit Lloji i gypit 
PN (bar)

Trysnia e punës
(bar)

Klasa e 
aplikimit

Temperatura 
sipas projektimit 

(°C)

Temperatura e 
pranueshme gjatë 

emergjencës

Koha e pranueshme 
për punë gjatë 

emergjencës (orë)

Ujë i ftohtë për qëllime shtëpiake 10, 16, 20 10 - Deri më 20 - -

Ujë i ngrohtë për qëllime shtëpiake 16, 20 10 1 Deri më 60 95 95

Ngrohje dyshemeje dhe radiatorësh 
me temperaturë të ulët 16, 20 64 60 100 100

Radiatorë me temperaturë të lartë 20 65 80 100 100



GYPA POLIPROPILENI 
ME ME FIBRE XHAMI
PIPELIFE



Gypat prej polipropileni PIPELIFE janë një risi në tregun tonë dhe zëvendësojnë gypat e përdorur deri tani prej PP-R me shtresë 
alumini (të llojit “Stabi”). 
Përparësia e tyre kryesore është për pjesët e tubacioneve, ku ka zgjerime të mëdha lineare në përdorimin e gypave të zakonshme 
PP-R. Efekti i zgjerimeve më të vogla është në sajë të shtresës së integruar prej fibreve xhami. Suplementarisht ka dhe akoma një 
përparësi – gjatë ngjitjes gypat nuk duhet të “zhvoshken”, siç është rasti me gypat PP-R me shtresë alumini. 

• s’ka nevojë për përpunimin e skajeve 
(zhvoshkjen) gjatë mbledhjes së tyre 
– ngjiten me aparat standard dhe s’ka 
nevojë për mprehëse;

• Pajtueshmëri gjatë ngjitjes me gypat 
dhe rakorderitë e tjera PP-R; 

• Zgjerim i ulët linear;

• Performancë e mirë në temperatura të 
larta për një periudhë të gjatë kohore 
– të përshtatshëm për tubacione për 
ngrohje.

• Përçueshmëri e ulët termike e mureve 
të gypit në krahasim me gypat e tjerë 
PP-R;

• Epje më e vogël në temperatura të larta 
– të përshtatshëm për distanca më të 
mëdha;

• Diapazon i gjerë i prodhimit – nga ø20 
deri më ø125 mm.

Përparësitë kryesore:

Parametrat teknike

Shënim: Imazhet e produkteve mund të mos përputhen me imazhet e tyre reale.

Përdorim:
PN16 - ngrohje, ujësjellës deri më 16 bar/20 °C dhe 8 bar/70 °C; 
PN20 - ngrohje, ujësjellës deri më 20 bar/20 °C dhe 10 bar/70 °C .

Koeficienti i zgjerimit linear  0,035 mm/(m °C)
(0,15 mm/(m °C)  për standard PP-R)
(0,03 mm/(m °C)  për standard PP-R me shtresë alumini)

∆L=0.035*L*∆T ∆L – zgjerimi linear i gypit në mm;
 L – gjatësia e gypit/segmentit në m;
 ∆Т – diferenca mes temperatures së montimit dhe asaj të përdorimit në °C;

Presion nominal PN16

Diametër i 
jashtëm ØD, 

mm

Trashësia e 
murit t,

mm

Diametër i 
brendshëm ød, 

mm

Vëllim i 
brendshëm,

l/m

20 2.8 14.4 0.163

25 3.5 18.0 0.255

32 4.4 23.2 0.423

40 5.5 29.0 0.661

50 6.9 36.2 1.030

63 8.6 45.8 1.648

75 10.3 54.4 2.325

90 12.3 65.4 3.361

110 15.1 79.8 5.003

125 17.1 90.8 6.478

Presion nominal PN20

Diametër i 
jashtëm ØD, 

mm

Trashësia e 
murit t,

mm

Diametër i 
brendshëm ød, 

mm

Vëllim i 
brendshëm,

l/m

20 3,4 13,2 0,137

25 4,2 16,6 0,217

32 5,4 21,2 0,353

40 6,7 26,6 0,556

50 8,3 33,4 0,877

63 10,5 42,0 1,386

75 12,5 50,0 1,964

90 15,0 60,0 2,829

110 18,3 73,4 4,233

125 20,8 83,4 5,465


