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Rura elastyczna nierdzewna,   
Typ PW – karby równoległe 

 

FLEXGUIDE Pipe PW- A 
 
 
 

Zastosowanie i zalety rury 
falistej nierdzewnej o 
równoległym ułożeniu 

karbów: 
 

– Rura elastyczna ze stali nierdzewnej 
służy do szybkiego i wygodnego 
łączenia kolektorów słonecznych z 
odbiornikami ciepła. Ze względu na 
dużą wytrzymałość i odporność na 
korozję rura ta może być stosowana 
w: 

• systemach połączeń 
hydraulicznych, tj. instalacje 
centralnego ogrzewania, 
instalacje ciepłej i zimnej 
wody użytkowej 

• instalacjach geotermalnych, 
zapewniając optymalny 
przepływ ciepła w 
podwodnych sondach 

• jako linie ogrzewania w 
bioreaktorach i 
biogazowniach 

 

 

Parametry techniczne 

Opis: PW16-A PW20-A PW25-A 

Typ: DN 16 DN 20 DN 25 

Postać fali: równoległe fale równoległe fale równoległe fale 

Materiał: 

1.4404 
(stal nierdzewna) 

miedź 
aluminium 

 

1.4404 
(stal nierdzewna) 

miedź 
aluminium 

 

1.4404 
(stal nierdzewna) 

miedź 
aluminium 

 Średnica  
wewnętrzna: 

16,1 mm 20,2 mm 25,3 mm 

Średnica  
zewnętrzna: 

21,2 mm 25,9 mm 31,9 mm 

Minimalny 
promień  gięcia: 

25 mm 30 mm 35 mm 

Grubość 
ścianki: 

0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm 

Ciśnienie pracy: 10 bar 10 bar 10 bar 
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