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Technische gegevens
• Toepassingsgebied: klasse 4 (ISO 22391)
• Niet voor drinkwater
• Dichtheid: 0,941 g/cm³
• Warmtegeleidingscoëfficiënt lambda: 0,40 W:(m.K)
• Lineaire uitzettingscoëfficiënt alpha: (1,8 x 10−4)/K
• Trekweerstand: 36 MPa
• Trek bij breuk: 760%
• Elasticiteitsmodulus: 650 MPa

De Pe-RT kunststofleiding R978 is comform met ISO 22391 wat 
betreft fysische eigenschappen en afmetingen.

Weerstand tegen gecombineerde druk- en temperatuurbelasting 
met betrekking van regressiecurves

 (S) series van leidingen Standard Dimension Ratio (SDR)
S = d - s SDR = 2 · S + 1 ≈  d
       2 · s s

 s = nominaal buisdikte
d = nominaal buisdiameter

Regressiecurve 

α = p ·  d - s 
 2 · s

α  = hydrostatische stress
p = geïnduceerde hydrostatische druk 

Fig.1 - ISO 22391
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Beschrijving
De PE-RT kunststofleidingen R978 (Polyethylene pipes of Raised 
Temperature resistance) worden gebruikt in koelings- en/of 
verwarmingssystemen. Dankzij de hoge flexibiliteit van dit materiaal, 
wordt de plaatsing van buizen uiterst eenvoudig en snel. 

Verdere voordelen van het gebruik van kunststofbuizen zijn dat lassen 
overbodig is en dat er minder mechanische verbindingen nodig zijn. 
Deze verbindingen kunnen inderdaad op de lange termijn lekkage  
veroorzaken. 

De PE-RT leidingen worden vervaardigd via extrusie met een 
tussenliggende zuurstofdichte EVOH mantel. De zuurstofdichte 
mantel vermindert de hoeveelheid zuurstof die via de wand van de 
kunststofleiding in de installatie terecht komt en vermindert zo 
eventuele corrosieproblemen. 

Uitvoeringen en codes

Code Afmetingen Verpakking [m]

R978Y223

16 x 2 

100

R978Y226 240

R978Y227 600

R978Y233

17 x 2

100

R978Y235 240

R978Y237 600

R978Y255
20 x 2

240

R978Y256 400

R978

Productcertificaten

KOMO KIWA

DIN CERTCO
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Drukverliesdiagramma
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Garantie
De garantie is niet geldig in de volgende gevallen:
1) werkingscondities komen niet overeen met de voorgeschreven 

condities;
2) gebruik van niet compatibele vloeistoffen. 
3) installatie-instructies niet nauwgezet worden opgevolgd;
4) de buis vertoont defecten die veroorzaakt zijn door accidentele 

factoren op het moment van installatie of drukverhoging. 
5) de buis wordt geplaatst met componenten die niet door Giacomini zijn 

geproduceerd. 

Referentienormen
• ISO 22391 
Kunststofleidingen voor koeling- en/of verwarmingssystemen. 
Polyethylene pipes of Raised Temperature (PE-RT).

Installatie
Voor de plaatsing van de R978 leidingen, dient men enkele eenvoudige 
praktische regels te volgen met betrekking van de keuze van koppelingen, 
minimale kromtestraal, beschermen tegen zonnestralen en eventuele 
beschadigingen.

Aansluiting van de leidingen aan de verdelers moet geschieden met behulp 
van Giacomini adapters voor kunststofbuizen. Om een correcte  aansluiting 
uit te voeren, is het essentieel om de leidingen af te snijden zonder bramen 
en loodrecht op hun as.
 
Tijdens de plaatsing dient men een minimale kromtestraal gelijk aan vijf 
keer de uitwendige diameter van de buis zelf te respecteren.  
Na het leggen de buizen, is het aan te raden om de installatie op druk te 
zetten om een eventuele lek te identificeren.

In geval van installatie met stralend paneel, dient het leggen van de coating 
op de buis voorzichtig te worden uitgevoerd teneinde de buis niet te 
bekrassen of te verpletteren. De buizen mogen niet worden blootgesteld 
aan direct zonlicht of TL-licht, om elke wijziging van de fysische 
eigenschappen en chemicaliën door UV-stralen te voorkomen.
Bij de dilatatievoegen is het belangrijk om de buis te beschermen met een 
beschermmantel.

Voorzorgsmaatregelen

1. Tot slot worden de rollen afzonderlijk verpakt in een verpakking 
die de kunststofbuis beschermt tegen zonnestralen en 
eventuele beschadigingen. 

2. Bewaren in een droge ruimte.
3. Voorkom dat de leidingen in contact komen met scherpe 

voorwerpen.
4. Vorstvrij bewaren. 
5. Voorkom dat de leidingen in contact komen met vuur of 

andere warmtebronnen. 
6. Voor bevestiging van buizen aan draadverzinkte staalmat, 

gebruik kunststof clips.
7. Voorkom dat de leidingen in contact komen met  chemische 

producten of verven.
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ISO 22391

Classificatie van de werkingscondities

 Prestatie-eisen voor leidingsystemen die voldoen aan ISO 22391 zijn gespecificeerd voor een operationele levensduur van 50 jaar.

Toepassingsgebied Toper [°C] Time at Toper [years] Tmax [°C] Time at Tmax [years] Tmal [°C] Time at Tmal [h]

KLASSE 4
Vloerverwarming en lage-
temp. radiatoren

20 2,5
plus

40 20
plus

60 25

70 2,5 100 100

• Bedrijfstemperatuur (Toper): bedrijfstemperatuur voor het toepassingsbereik, uitgedrukt in ° C. 
• Max. bedrijfstemperatuur (Tmax):  de hoogste waarde van de bedrijfstemperatuur, alleen toegestaan voor een korte tijdsspanne.
• Storingstemperatuur (Tmal): de hoogste temperatuurwaarde die kan optreden wanneer de regelsystemen niet werken (de duur die 

mogelijk is voor deze waarde is 100 uur gedurende 50 jaar continu bedrijf).

Alle leidingen zijn geschikt voor het transporteren van water gedurende een periode van 50 jaar bij een temperatuur die overeenkomt met het 
toepassingsbereik en een werkdruk van 6 bar. 
Alle leidingen zijn geschikt voor het transporteren van water gedurende een periode van 50 jaar bij een temperatuur van 20 ° C en een werkdruk van 10 bar. 
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Additional information
For more information, go to  www.giacomini.com or contact our technical assistance service:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
This document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or commercial reasons, the items included herewith.
The information included in this technical sheet do not exempt the user from strictly complying with the rules and good practice standards in force.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy




