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RADOPRESS

Shpërndarje e ujit të pijshëm dhe ujit të ngrohtë, 
ngrohje qendrore dhe ngrohje dyshemeje.



Të gjitha elementet e sistemit 
Radopress „Pipelife” ofron garanci 
10 vjeçare të cilësisë!

Për çdo objekt  Pipelife lëshon një 
Certifikatë garancie, e cila mbulon 
të gjitha dëmtimet nga rrjedhjet 
e mundshme dhe problemet e 
mëpasshme në sistem!

Sistemi Radopress

Struktura

Radopress është një sistem për ujë të ngrohtë dhe të ftohtë në të gjitha sferat, ku ka 
nevojë:

• Ngrohje dyshemeje

• Ngrohje konveksioni (me radiatorë)

• Ujë i ngrohtë dhe i ftohtë për nevoja shtëpiake

Gypat Radopress prodhohen sipas standardit EN ISO 21003 prej polietileni të ndërlidhur 
PE-X apo prej polietileni jo të ndërlidhur PE-RT me qëndrueshmëri të shkëlqyer kimike, 
mbi të cilin nuk grumbullohet ndryshk dhe gëlqeror. Shtresa e mesme është prej 
alumini dhe ajo garanton një zgjerim më të ulët linear, mbrojtje nga oksigjeni 100%, 
rezistencë të lartë ndaj goditjeve dhe ruajtjen e formës së gypit.

10 vjet garanci

Diametra
PE-RT/AL/PE-RT и PE-X/AL/PE-X

Koha e prognozuar për punë e Radopress është të paktën 50 vjet në kushte pune 
(min. 10 bar) – sipas klasës përkatëse të gypit

• Klasë 1 – për ujësjellës për ujë të ngrohtë dhe të ftohtë 60˚С

• Klasë 2 - për ujësjellës për ujë të ngrohtë dhe të ftohtë 70˚С

• Klasë 4 – për ngrohje dyshemeje ose ngrohje me radiatorë me  
     temperaturë të ulët 40-60˚С

• Klasë 5 – për ngrohje me radiatorë me temperaturë të lartë 80˚С

Nga Ø16 deri më Ø32 përfshi këtu PE-RT/AL/PE-RT
Nga Ø40 deri më Ø63 PEX-AL-PEX“
Deri më Ø32 ofrohen të mbështjellë në formë rrethi, kurse ata me diametër Ø40 e më 
shumë – vetëm në formë shufre

PE-RT

D 10 x 1,3 – të mbështjellë në formë rrethi nga 120 dhe 240 metra
D 16 x 2.0 – të mbështjellë në formë rrethi nga 400 metra
D 18 x 2,0 – të mbështjellë në formë rrethi nga 400 metra
Këto diametra dhe gjatësi janë optimale për serpentina për ngrohje dhe ftohje 
dyshemeje/muri

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

Shtresë ngjitëse

Shtresë ngjitëse

PE-X ose PE-RT

PE-X ose PE-RT
Gyp alumini i 
ngjitur për së gjati



Radius minimal i lakimit R min=3,5 D

Fleksibilitet

Rakorderi

Sistemi i ujësjellësit Radopress

Një nga përparësitë më të mëdha të gypave Radopress është fleksibiliteti i tyre, i cili 
lejon kthesa pa përdorimin e rakorderive (bërryla, kthesa). Kështu montimi është i 
lehtë, humbjet hidraulike janë më të vogla, gjatë instalimit përdoren më pak rakorderi 
dhe kjo garanton besueshmërinë dhe sigurinë e sistemit.

Gypat Radopress mund të lidhen përmes rakorderive standarde me filetaturë apo 
përmes rakorderive me presim Radopress me një xhuntë të patentuar.

Përparësitë e rakorderive me presim Radopress:

• Montim i lehtë dhe i shpejtë

• Qëndrueshmëri e garantuar e lidhjes – s’ka nevojë për shtrëngim herë pas here të 
rakorderive për shkak të “shkarjes” së materialit

• Mundësi për vendosje nën llaç/stuko ose nën një mbulesë monolite 

Radopress përdoret gjerësisht 
për furnizimin e ujit të ftohtë dhe 
të ngrohtë për nevoja shtëpiake. 
Karakteristikat e tij e bëjnë atë të 
preferuar në shumë aspekte para 
përdorimit të gypave dhe rakorderive 
prej PP-R:

• Montim i lehtë dhe i shpejtë, përdorim 
i më pak pajisjeve lidhëse falë 
fleksibilitetit të madh të gypit

• Siguri e sistemit në sajë të cilësisë së 
produktit dhe më pak pikëve kritike 
(atje ku ka rakorderi)

• Produkt i kontrolluar sipas 
standardeve higjienike për përdorimin 
e ujit të pijshëm; Procesi i prodhimit të 
gypave përfshin larje të detyrueshme 
teknologjike të produktit të gatshëm

Bërryl muri Bërryl muri i zgjeruar

Bërryl muri i dyfishtë U Komplet për mur



24º - 28º C

19º - 23º C

16º - 18º C

22º - 23º C

21º - 22º C

20º - 21º C

Ngrohje dyshemeje Radopress
Ngrohja rrezatuese nën dysheme përdoret gjithnjë e më shumë për shkak të komfortit dhe përparësitë, të cilët i ofron:

• Shpërndarje e temperaturës në lartësinë e ambientit në mënyrë të pandryshueshme

• Faktikisht s’ka nevojë për trupa të ndryshme ngrohës – nuk krijohet rrymë ajri, e cila është shkak për grumbullimin e pluhurit; 
mirëmbajtja higjienike lehtësohet.

• E përshtatshme për ambiente të larta, foaje etj. – për shkak të shpenzimeve më të ulëta të ngrohjes  

Ngrohje konveksioni  
(me radiatorë)

Sistemet tradicionale për ngrohje 
thithin ajrin e ftohtë dhe pas ngrohjes 
së tij ai lartësohet në pjesën e sipërme 
të ambientit. Kështu krijohet rrymë 

ajrore dhe shpërndarja e temperaturës 
në lartësinë e ambientit është e 
pabarabartë. Në pjesën e sipërme të 
ambientit temperatura bëhet tepër e 
lartë, derisa muret, dyshemeja, tavani 
dhe të gjitha sendet në dhomë nuk 
mund të ngrohen nga ajri dhe mbeten 

4-8°C më të ftohta në krahasim me 
temperaturën e ajrit, d.m.th. nga 14 deri 
më 20°C. Prandaj për t’u ndjerë rehat 
kemi nevojë për temperaturë më të lartë 
të ajrit (e cila e bën atë më të thatë). 
Kështu ka nevojë për fuqi më të madhe 
termike të ngrohjes.

Sistem spiralSistem spiral

Sistem spiralSistem spiral

Sistem gjarpërorSistem gjarpëror

Sistem gjarpërorSistem gjarpëror

Fugë zgjerueseFugë zgjeruese

Kllapë mbajtëseKllapë mbajtëse

LlaçLlaç

Izolim termikIzolim termik

DyshemetisjeDyshemetisje

Gypi RadopressGypi Radopress

Ngrohja rrezatuese

Ngrohja rrezatuese ngre temperaturën e 
dyshemesë, mureve, tavanit dhe të gjitha 
sendeve në dhomë dhe me anë të tyre 
e ngroh ajrin në mënyrë të barabartë. 

Kështu nuk formohet rrymë ajrore dhe 
ambienti nuk pluhuroset. Muret dhe 
objektet e kanë temperaturën e ajrit, 
d.m.th. 22-24°C. Kështu kemi nevojë 
për temperaturë të ajrit më të ulët – 
2-3°C, për të pasur të njëjtën ndjenjën 

e rehatit. Rezultati është një ngrohtësi e 
këndshme dhe e shpërndarë në mënyrë 
të barabartë në lartësinë e dhomës (në 
dyshemenë, muret, tavanin, orenditë). 
Ajri nuk thahet. Fuqia e domosdoshme 
termike është më e ulët

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


