
SYSTEMY DRENAŻOWE

SYSTEMY ELEKTRYCZNE

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

alpex L

System rur wielowarstwowych  
o średnicach 40-75 mm do instalacji 
grzewczych i wody pitnej 
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Wysokiej jakości rura zespolona zbu-
dowana jest z wewnętrznej warstwy 
polietylenu usieciowanego, spawanej 
doczołowo warstwy aluminium i z 
warstwy  stabilizowanego termicznie 
polietylenu na zewnątrz. Wszystkie 
trzy warstwy połączone są trwale ze 
sobą specjalnym klejem.
 

System alpex L, który zaprasowuje 
się konturem F, jest optymalnym roz-
szerzeniem systemu alpex-duo o 
średnicach 16-32 mm. Sztangi alpex L 
spełniają wymagania fachowego i 
jednocześnie łatwego montażu dłu-
gich ciągów o dużych średnicach w 
budynkach przemysłowych, pozio-
mów w piwnicach czy pionów w bu-
dynkach mieszkalnych.

n	 	całkowita zgodność z innymi mate-

riałami
n	 wysoka odporność chemiczna  
n	 	100% szczelności na przenikanie tlenu
n	  niska rozszerzalność liniowa,  

porównywalna z miedzią 
n	 odporność na zarastanie i inkrustację
 

Rura alpex L

Złączki alpex L

alpex L

Kompatybilność Pewność pod kontrolą

Oprócz tego dla wszystkich elemen-
tów systemów rurowych obowiązuje 
porozumienie zawarte między  
FRÄNKISCHE a Centralnym  
Związkiem Instalacji  
Sanitarnych, Grzewczych  
i Klimatyzacji  (ZVSHK).

FRÄNKISCHE przywiązuje najwyższą 
wagę do bezpieczeństwa. Poza do-
puszczeniem DVGW oferujemy  
dla wszystkich elementów  
systemu certyfikat 10-letniej  
bezawaryjnej pracy. 

Złączki alpex L zbudowane są z wyso-
kiej wytrzymałości tworzywa sztucz-
nego PPSU  lub z mosiądzu odporne-
go na odcynkowanie. Wyposażone są 
w zamontowane na korpusie tuleje ze 
stali nierdzewnej. Złączki 40 - 75 mm 
można szybko i łatwo zaprasowywać 
cęgami alpex o konturze F.   

n	 	zoptymalizowane pod kątem prze-
pływu 

n	 	wykonane z tworzywa PPSU lub z 
mosiądzu odpornego na odcynko-
wanie

n	 	podwójne zabezpieczenie dzięki 

dwóm o-ringom 
n	  łatwa ocena optyczna głębokości 

osadzenia rury w złączce dzięki wy-
jątkowo dużym otworom kontrolnym

n	 	funkcja kontrolowanego przecieku 
- niezaprasowane połączenie jest 
nieszczelne wg DVGW W 534 
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95 °C

polietylen usieciowany

aluminium

specjalna warstwa łącząca

polietylen stabilizowany temperaturowo
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Dane techniczne

System

DN 32 40 50 65

średnica [mm] 40x3,5 50x4,0 63x4,5 75x5,0

temperatura pracy [°C] max 95 (długotrwale)

ciśnienie pracy [bar] max 10

klasa materiału wg DIN EN 13501-1 E

zakres stosowania instalacje wody pitnej i grzewcze

KOMPATYBILNOŚĆ 
SYSTEMU

DOSKONAŁA  
JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

DŁUGOWIECZNOŚĆ

100% SZCZELNOŚCI NA 
PRZENIKANIE TLENU

PEWNOŚĆ HIGIENYODPORNOŚĆ NA 
INKRUSTACJĘ

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 
O WODZIE PITNEJ

WYSOKA TEMPERATURA 
CIĄGŁEJ PRACY

FUNKCJA KONTROLO-
WANEGO PRZECIEKU

Rura wielowarstwowa

materiał PE-X/AL/PE-HD

współczynnik przewodzenia ciepła 0,45

współczynnik rozszerzalności liniowej 0,026

Zalety w skrócie

Złączki

typ Złączki bez gwintów Złączki z gwintami

materiał
polifenylosulfon (PPSU); 

mosiądz odporny na 
odcynkowanie

mosiądz odporny na 
odcynkowanie

tuleja do zaprasowywania stal nierdzewna

kontur zaprasowywania F

funkcja kontrolowanego  
przecieku wg W543 tak



 

Wyrośliśmy w Königsbergu –
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Nasze lokalizacje w Ameryce:

Anderson, USA

Guanajuato, Meksyk

Nasze lokalizacje w Afryce:

Ben Arous, Tunezja

Casablanca, Maroko

Nasze lokalizacje w Azji:

Anting/Shanghai, Chiny

Pune, Indie

Firma FRÄNKISCHE to innowacyjne, roz-
wijające się przedsiębiorstwo rodzinne 
średniej wielkości wiodące prym w pro-
jektowaniu, produkcji i wprowadzaniu 
na rynek rur, studzienek i komponentów 
systemowych z tworzyw sztucznych oraz 
oferujące rozwiązania dla budownictwa 
wielokondygnacyjnego, podziemnego, 
branży samochodowej i przemysłu. 
Na całym świecie zatrudniamy aktualnie 
3 500 pracowników. Nasi klienci doce-

niają zarówno naszą kompetencję wyni-
kającą z wieloletnich doświadczeń w 
zakresie obróbki tworzyw sztucznych 
jak i jakość naszego doradztwa technicz-
nego oraz szerokie spektrum naszych 
produktów

FRÄNKISCHE to firma rodzinna założona 
w roku 1906, kierowana obecnie w trze-
cim pokoleniu przez Otto Kirchnera, dys-
ponująca siecią zakładów produkcyjnych 

i punktów sprzedaży na całym świecie. 
Bliskość do naszych klientów daje nam 
możliwość opracowania produktów i roz-
wiązań, które w pełni spełniają potrzeby 
klientów. Te potrzeby oraz wymagania 
wobec produktów to kluczowe wartości 
naszego działania.

FRÄNKISCHE – Państwa partner dla kom-
pleksowych i zaawansowanych technolo-
gicznie rozwiązań.

Nasze lokalizacje w Europie:

Königsberg, Niemcy (siedziba główna)  

Bückeburg, Niemcy

Schwarzheide, Niemcy

Okříšky, Czechy

St.-Leonards-on-Sea, Wielka Brytania

Moskwa, Rosja

Yeles/Toledo, Hiszpania

Torcy-le-Grand, Francja

Ebersbach/Fils, Niemcy

Hermsdorf, Niemcy

Mönchaltorf, Szwajcaria

Mediolan, Włochy

Istambuł, Turcja

Cluj, Rumunia

Wels, Austria


