
COOL-FIT 2.0 Termékismertető 

A COOL-FIT 2.0 termékcsalád egy előszigetelt csőrendszer, melyet hűtőközegek és hűtött víz 
szállítására fejlesztettek ki. A rendszer a 20 mm vastagságú szigetelésének köszönhetően alkalmas 
olyan légkondicionáló-hűtő rendszerekhez, ahol a közeghőmérséklet 0 °C feletti. A COOL-FIT 2.0 
rendszer alapja a bevált, alacsony hőmérsékletnek ellenálló és korróziómentes PE100 alapanyagú cső 
és idom. A polietilén haszoncső sima belső felülete, kis nyomásveszteséget biztosít. A nagy 
hatékonyságú szigetelés és a műanyag cső alacsony hővezető képessége garantálja, az alacsony 
energia- és működési költségeket rendszer teljes élettartama alatt. A 3 az 1-ben konstrukciónak 
köszönhetően – haszoncső / szigetelés / külső védőcső – a szerelési idő nagyon alacsony. 

A termékválaszték csövekből, szerelvényekből, rugalmas tömlőkből és átmeneti idomokból áll. A 
rendszer minden elemét előszigeteléssel vagy bontható szigeteléssel látták el, így utólagos szigetelést 
nem igényelnek. A COOL-FIT 2.0-hoz tartozó szerszámok lehetővé teszik a rendszer gyors és 
biztonságos telepítését. 

 

A COOL-FIT 2.0 termékcsalád egy teljesen előszigetelt műanyag csőrendszer mely vízzel, sóoldattal 
vagy glikolos oldatokkal működő másodlagos hűtőkörhöz biztosít egyedülálló megoldást. 

A COOL-FIT 2.0 rendszer alkalmazási területei: 

Komforthűtés  Biztonsági hűtés 

• Légkondicionáló rendszerek 
• Repülőterek 
• Lakóépületek 
• Kórházak 
• Ipari épületek 

• Adatközpontok 
• Szállodák 
• Bevásárlóközpontok 
• Sport és szabadidő központok 
• Egyetemek 
• Bankok / közintézmények 

 

 

 

 



COOL-FIT 2.0 Csövek 

Csövek az MSZ EN ISO 15494 és a MSZ EN ISO 15494/EN12201 szabvány szerinti követelménynek 
megfelelően készülnek. A csőátmérők megfelelnek a vonatkozó ISO szabványoknak illetve 
tervezeteknek (MSZ EN 15494). A csövek DIN 4276 szabvány szerint oxgéndiffúzió-mentesek.  A 
csövek, az idomok és a szerelvények elektrofúziós hegesztéssel köthetőek. A hegesztésekhez javasolt 
a GF MSA típusú hegesztő berendezések használata. A hegesztések megfelelnek az MSZ EN 12666-1 
szabványnak. 

Az egyes termékeket zárt cellás GF HE hab szigeteléssel látják el gyárilag, melynek K-értéke 0,022 
W/mK. A cellák maximális mérete 0.5 mm.  A külső védőcső fekete színű polietilén, mely 
diffúziómentes és ütésálló védelmet biztosít. A védőborításnak köszönhetően a csövek tartózásához 
nincs szükség szigetelt csőbilincsekre. A rendszer épületen belüli felhasználásra alkalmas. 

A csövek 5 méteres szálakban kaphatóak.  Az 5 méteres csőszálak végeinek megmunkálását 
(szigetelés-eltávolítás, hántolás) a gyárban elvégzik. A csövek szálanként zacskóba csomagolva 
érkeznek, ezzel védve azokat az időjárási hatásoktól.  

COOL-FIT 2.0 Idomok 

Az idomok az MSZ EN ISO 12201-3 szabvány követelményeinek megfelelően készülnek. A csövek, az 
idomok és a szerelvények elektrofúziós hegesztéssel köthetőek. A hegesztéshez szükséges 
paraméterek vonalkód formájában megtalálhatóak az idomon és azok csomagolásán is. A hegesztési 
folyamat befejeztével vizuálisan ellenőrizhetjük a hegesztést, a hegesztési indikátorok segítségével. 
Az idomok fedett fűtőszálas kivitelűek, 4.0 mm-es csatlakozókkal vannak ellátva. A hegesztésekhez 
javasolt a GF MSA típusú hegesztő berendezések használata. A hegesztések megfelelnek az MSZ EN 
12666-1 szabványnak. 

Az egyes termékeket zárt cellás GF HE hab szigeteléssel látják el gyárilag, melynek K-értéke 0,022 
W/mK. A külső védőcső fekete színű polietilén, mely diffúziómentes és ütésálló védelmet biztosít. A 
cső-idom kapcsolat szigetelése az idomba integrált szigetelő ajak révén páramentes zárást 
eredményez további munkafázis nélkül. A hegesztési csatlakozók az idommal szállított párazáró 
kupakokkal zárhatók le. A rendszer épületen belüli felhasználásra alkalmas. 

Az idomok zacskóba és kartondobozba csomagolva szállítják, ezzel védve azokat a 
szennyeződésektől. 

 

 

 

 

 

 

 



COOL-FIT 2.0 Szerelvények 

A gömbcsapok melyek megfelelnek az MSZ EN ISO 16135 szabvány követelményeinek, hollanderes 
csatlakozásúak, ezáltal a rendszerbe egyszerűen telepíthetőek és eltávolíthatóak. A pillangószelepek 
megfelelnek az MSZ EN ISO 16136 szabvány követelményeinek, karimás csatlakozással vannak 
ellátva, ezáltal a rendszerbe egyszerűen telepíthetőek és eltávolíthatóak. Kézi-működtetéssel, vagy 
ISO 5211 szabványnak megfelelő hajtómű csatlakozással rendelkeznek. 

A COOL-FIT 2.0 szerelvényeket és csöveket COOL-FIT 2.0 elektrofúziós idomokkal lehet összekötni. A 
hegesztésekhez javasolt a GF MSA típusú hegesztő berendezések használata. A hegesztések 
megfelelnek az MSZ EN 12666-1 szabványnak. 

A szerelvények szigetelése félhéjakból tevődik össze, mely komponensek GF HE szigetelésből és 
robosztus fekete PE külső köpenyből állnak. A szigetelés K értéke 0,022 W/mK. 

A kartondobozba csomagolt szerelvények védve vannak a szennyeződésektől és a mechanikai 
behatásoktól. 

COOL-FIT 2.0 Szerszám 

A COOL-FIT 2.0 és COOL-FIT 2.0M csövek hegesztéshez való előkészítéséhez szükséges egy hántoló és 
szigeteléseltávolító szerszám. Az eszközzel egy fogásban hántolható a haszoncső és távolítható el a 
szigetelés és a védőcső. A megmunkálási idő kevesebb, mint 2 perc. A szerszám biztosítja a megfelelő 
betolási mélységet. Mivel a COOL-FIT 2.0 csöveket megmunkált véggel szállítják, szerszámot csak 
méretre vágott csövek esetében kell használni.  

A szerszám a névleges 22 mm és 44 mm-es szigetelések eltávolításához egyaránt használható.  

A COOL-FIT szerszám minden szükséges alkatrésszel (méretenként változó betétek), 
tartalékpengékkel, használati útmutatóval robosztus dobozban érhető el.  

 


