
Złączki alpex-duo®

Innowacyjna technika złączek wykonanych 
z PPSU lub mosiądzu do instalacji grzew-
czych i wody użytkowej 

The innovative fitting made of 
polyphenyl sulphone (PPSU) or brass for 
plumbing and heating installations

SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE 

SYSTEMY ELEKTRYCZNE

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU



Złączki alpex-duo® - możliwość zaprasowywania 3 konturami szczęk
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FRÄNKISCHE oferuje złączki, które 
mogą być używane zarówno w in-
stalacjach wody pitnej, jak i w instalac-
jach centralnego ogrzewania. Asor-
tyment systemu alpex-duo pozwala 
instalatorom na swobodny wybór 
rozwiązania we wszystkich rodzajach 
instalacji. 
System do podłączeń grzejników 
zawierający szeroki asortyment złączek 
umożliwia efektywne i praktyczne 
podłączenia grzejników w różnych 
rodzajach instalacji: jednorurowej, 
dwururowej  albo rozdzielaczowej.

Są bardzo wytrzymałe na uderzenia, 
niepodatne na powstawanie rys i 
ponadprzeciętnie odporne na działanie 
gorącej wody.  

PPSU jest tworzywem amorficznym o 
bardzo dobrej odporności na chemi-
kalia i posiada klasę B2 w klasyfikacji 
ogniowej wyrobów budowlanych 
wg normy DIN 4102-1, co oznacza 
materiał samogasnący.

Złączki z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie wg normy PN EN 
12164:2011 są stosowane wszędzie 
tam, gdzie niezbędny jest metal.  

Przejściówki gwintowane, elementy 
śrubunków oraz różnorodne złączki 
i kształtki podłączeniowe w syste-
mach centralnego ogrzewania i wody 
użytkowej o średnicach 16-32 mm 
uzupełniają asortyment, gwarantując 
wysoką jakość systemu alpex –duo.

Jedna złączka-wiele 
zastosowań

Złączki alpex-duo z polife-
nylosulfonu (PPSU)

Złączki alpex-duo  
z mosiądzu

3 kontury - X możliwości   Inteligentne złączki alpex-duo o średnicach 16, 20, 26 i 32 mm mogą być zapra-
sowywane trzema różnymi konturami szczęk: F, TH i B.



alpex-duo® fittings – ingeniously designed and crimpable using 3 different crimping contours

3FRÄNKISCHE | alpex-duo

Whether for potable water or heating 
systems – FRÄNKISCHE offers the 
perfect fitting for any situation. The 
range of plumbing products provides 
the installer with many options when 
it comes to hot and cold water instal-
lations.
The radiator connection system with 
the wide assortment of fittings allows 
for a variable use of radiator connec-
tors for single-pipe or twin-pipe in-
stallations – an effective and practical 
installation.

have high impact resistance, a very 
low susceptibility to stress cracking 
and outstanding hot-water resistance.
Polyphenyl sulphone (PPSU) is an 
amorphous material with excellent 
chemical resistance and fire safety 
class B2 according to DIN 4102 Part 1 
– normal flammability.

(dezincification-resistant brass 
according to DIN EN 12164) are used 
whenever brass is needed. Threaded 
connectors, screw connectors and nu-
merous other accessories in dimensi-
ons of 16-32mm of the proven quality 
complete the range of products.
 

Fits-all connector alpex-duo polyphenyl 
sulphone (PPSU)-fittings

3 different crimping contours offer 
unlimited possibilities    

Intelligent alpex-duo fittings (16, 20, 26 and 32mm) can be crimped using three 
different crimping contours (F, TH and B).

alpex-duo brass-fittings



alpex-duo® fittings – ingeniously designed and crimpable using 3 different crimping contours
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The crimp technology is used to 
install the fittings onto the pipes. It 
only takes four steps to complete 
installation according to applicable 
standards.

easy-to-use

1.  Use the pipe cutter to cut the pipe  
 to length and to make sure the cut  
 is right-angled.
2. Use the alpex deburrer 16 – 32mm  
 (catalogue no. 79002213) to 
 calibrate and debur the pipe ends.
3.  Secure the fitting by inserting the
  pipe end into the base body. 
 A peek through the inspection
  hole in the fixation ring will 
 ensure proper installation
4.  Use crimping tool to crimp the   
 fitting onto the pipe.

Crimp technology Guaranteed safety

FRÄNKISCHE gives safety  
top priority. In addition   
to the DVGW certification  
which independently 
certifies the system’s high 
quality, FRÄNKISCHE provides a 
10-year warranty on all system 
components.

Advantages of   
alpex-duo fittings

■ Plastic fittings made of PPSU – 
 high-performance plastic with 
 high efficiency

■ Metal fittings made of dezin-
 cification-resistant brass – used  
 whenever metal is needed, e.g.  
 for threaded connectors or 
 manifolds

■ Internationally certified 

■ Intelligent fittings with 
 3 possible crimping contours   
 (F-TH-B)

The fittings
Fittings provide reliable pipe connections. Base body, O-ring, fixation ring 
and compression sleeve fit perfectly together.

Flexible pipe variations
In addition to all FRÄNKISCHE multi-
layer composite pipes, alpex-duo 
fittings can also be used to connect 
ff-therm multi PE-X Difustop plastic 
pipes of dimensions 16 - 20mm – for 
an optimised application in radiant 
heating systems.

Inspection hole ensures 
proper insertion 

Stainless steel sleeve 
with tool guide

O-Ring – for a tight, 
permanent crimp



Genialna konstrukcja
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1. Cięcie rury należy wykonać   
prostopadle do jej osi przy   
pomocy obcinaka.

2. Następnie należy koniecznie   
przygotować końcówkę rury za   
pomocą narzędzia do kalibrowania 
i gratowania alpex 16-32 mm  
(Nr kat. 79002213).

3. Umieścić rurę w złączce poprzez 
wsunięcie korpusu złączki do rury, 
skontrolować wzajemne położenie 
rury i złączki w otworach kon-
trolnych pierścienia z tworzywa 
sztucznego.

4. Wykonać zaprasowanie za pomo-
cą szczęk o właściwym profilu po 
umieszczeniu ich we właściwym 
miejscu na tulei ze stali nierdzew-
nej.

Technika zaprasowywania Gwarancja 
bezpieczeństwa

FRÄNKISCHE przywią-
zuje ogromną wagę do 
jakości i bezpieczeństwa 
instalacji. Wysoką jakość 
systemów potwierdzają dopuszcze-
nia niezależnego instytutu DVGW. 
Oprócz tego FRÄNKISCHE udziela 
10-letniej gwarancji na wszystkie 
elementy instalacji.

Zalety złączek   
alpex-duo

■ Bardzo ekonomiczne złączki z   
 wysokiej jakości tworzywa   
 sztucznego PPSU

■ Złączki metalowe z mosiądzu   
 odpornego na odcynkowanie-   
 wszędzie tam, gdzie występują   
 gwinty

■ Certyfikowane w wielu krajach

■ Inteligentne rozwiązanie   
 umożliwiające zaprasowywanie  
 3 różnymi konturami szczęk  

Złączki:
Złączki są odpowiedzialne za bezpieczne połączenie rur. Korpus złączki, 
o-ring, pierścień mocujący i tuleja do zaprasowania tworzą jeden element.

Elastyczność w doborze rury:
złączki alpex-duo można stosować 
nie tylko do wszystkich rur wie-
lowarstwowych ale także do rur 
tworzywowych PE-X i PE-RT ff-therm 
multi o średnicach 16 i 20 mm 
mających zastosowanie głównie w 
ogrzewaniu płaszczyznowym.   Otwory kontrolne sprawdzające 

połączenie

O-ring gwarantujący trwałe i 
szczelne połączenie

Montaż złączek następuje poprzez 
zaprasowywanie. Wykonanie po-
łączenia ogranicza się do czterech 
szybkich kroków.

Należy wykonać kilka prostych 
czynności 

Tuleja ze stali nierdzewnej 
z prowadnicą szczęk
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Nasze oddziały w Ameryce Północnej i Meksyku: 

Anderson, USA

Guanajuato, Meksyk

Nasze oddziały w Afryce:

Ben Arous, Tunezja

Nasze oddziały w Azji:

Anting/Shanghai, Chiny

Pune, Indie

FRÄNKISCHE jest innowacyjnym, 
zorientowanym na wzrost, średniej wiel-
kości przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Przoduje w rozwoju, produkcji i sprze-
daży różnych rodzajów rur, studzienek i 
wielu systemowych akcesoriów z two-
rzyw sztucznych. Oferuje kompletne 
rozwiązania instalacji dla budynków, 
sieci zewnętrznych a także elementy 
dla fabryk samochodów i wielu innych 
gałęzi przemysłu. 

Obecnie zatrudniamy około 2300 
osób na całym świecie. Klienci bardzo 

wysoko oceniają szerokie spektrum ofe-
rowanych produktów, naszą fachowość 
i doradztwo oraz wyjątkowe kompe-
tencje w dziedzinie procesów tworzyw 
sztucznych, wynikające z dziesięcioleci 
doświadczeń. 

Firma FRÄNKISCHE powstała w 1906 
roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. 
Dzisiaj kieruje nią Otto Kirchner – przed-
stawiciel trzeciego pokolenia założy-
cieli. Obecną firmę tworzą liczne fabryki 
i biura sprzedaży na całym świecie. 
Bliski kontakt z klientami umożliwia nam 

przygotowanie produktów i rozwiązań 
technicznych skrojonych na miarę kon-
kretnych oczekiwań. Innowacyjność w 
rozwoju produktów i stała orientacja na 
potrzeby klientów to główne założenia 
wszystkich naszych działań.

FRÄNKISCHE to partner, który pomaga 
kompleksowo rozwiązywać wszystkie, 
nawet najtrudniejsze technicznie zada-
nia.

Country Manager Polska: Danuta Szutkowska  |  Tel. 603 503 201 | danuta.szutkowska@fraenkische.de

FräNkiSChe rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   97486 Königsberg/Germany    

Phone +49 9525 88-2297   |   Fax +49 9525 88-2500   |   info.gb_h@fraenkische.de   |   www.fraenkische.com      

Nasze oddziały w Europie:

Königsberg, Niemcy (siedziba główna) 

Bückeburg, Niemcy

Schwarzheide, Niemcy

Okříšky, Czechy

St.-Leonards-on-Sea, Wielka Brytania

Moskwa, Rosja

Yeles/Toledo, Hiszpania

Rebstein, Szwajcaria

Torcy-le-Grand, Francja

Ebersbach/Fils, Niemcy

Hermsdorf, Niemcy

Mönchaltdorf, Szwajcaria

Firma wyrosła w Königsbergu –

odnosi sukcesy na całym świecie!


