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chemoodporny system rurociągów kompozytowych
chemically resistance composite pipeline system

Producent systemu TERMOTECH

grupa konsultingowo–inżynieryjna kompleks s.A. to nowoczesna firma 
z tradycjami, działająca na polskim rynku nieprzerwanie od 1991 roku.

dwa podstawowe sektory działalności spółki związane są z branżą 
przemysłową oraz basenową, firma prowadzi sprzedaż urządzeń 
i technologii dla inwestycji prowadzonych w tych branżach.

szeroka wiedza techniczna i doświadczenie w systemach z tworzyw 
sztucznych pozwoliły nam współpracować z największymi firmami 
wykonawczymi w tym sektorze. systemy rurociągów oferowane 
przez kompleks z powodzeniem działają w największych zakładach 
chemicznych, elektrociepłowniach, hutach i wielu innych.

spółka konsekwentnie realizuje rozbudowę własnych linii produkcyj-
nych: systemów chemowent i termotech.
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Producer of TERMOTECH system

grupa konsultingowo–inżynieryjna kompleks s.A. is a modern compa-
ny with established history, operating on the polish market since 1991.

two basic areas of company operations are related to the industrial 
sector and swimming pool market as well as sales of equipment and 
technologies for projects executed within these sectors.

extensive technical knowledge and experience in systems made of 
plastics allowed us to cooperate with major execution companies in 
this sector. piping systems offered by kompleks successfully operate 
in major chemical plants, numerous combined heat and power plant, 
steel plants and many others.

the company consequently develops and expands own production 
lines: termotech and chemowent systems. 
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termotech to kompletny system rurociągów preizolowa-
nych (kompozytowych) z tworzyw sztucznych oraz stali wy-
korzystywany do przesyłania różnorodnych mediów. cechą 
charakterystyczną tego systemu jest indywidualny dobór 
konstrukcji systemu - materiału rury przewodowej oraz rury 
osłonowej - w zależności od rodzaju medium, parametrów 
i warunków pracy instalacji.

system termotech występuje w trzech wariantach:

• termoplasty - z rurą przewodową z materiałów typu  
pe-hd, pVc-u, pVc-c, pp-h, pB, ABs,

• duroplasty - z rurą przewodową z tws, tworzywa 
sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym

• stal - z rurą przewodową z różnych rodzajów stali.

system termotech może być wyposażony w system moni-
toringu szczelności oraz w instalację grzewczą, zapewniającą 
stały poziom temperatury przetłaczanego medium i zapobie-
gający zamarzaniu. 

termotech is a complete composite pipeline system from 
plastics and steel used for transferring various media. A char-
acteristic feature of this preinsulated piping system is the cus-
tom system structure selection - conduit pipe and sleeve pipe 
material - depending on the type of medium, parameters and 
conditions of system operation.

termotech is available in three variants: 

• termoplasty version - in which the pipe can be selected 
from among materials such as pe-hd, pVc-u, pVc-c, pp-h, 
pB, ABs,

• duroplasty version - in which the conduit pipe is made of 
grp, glass-reinforced plastic,

• steel version - in which the conduit pipe is made  
of a different kinds of steel.

termotech can be equipped with additional leak monitor-
ing and electric heating cables which allows to have constant 
temperature level of transferred substances and to prevent 
of freezing.

Zastosowania systemu TERMOTECH:

• instalacje chemiczne  
(kwasów, ługów, różnego rodzaju, mieszanin chemicznych)

• instalacje wód procesowych

• instalacje czynnika chłodniczego

• rurociągi wymagające utrzymywania stałej temperatury 
przetłaczanego medium

• napowietrzne rurociągi wody pitnej  
(np. przejścia przez rzeki)

• rurociągi na skalistych terenach górskich

• rurociągi wód geotermalnych

pomagamy w doborze materiałów na rurociągi oraz w za-
kresie systemu ogrzewania rurociagów oraz monitoringu 
szczelności.

 Dostępne są biblioteki TERMOTECH CAD.

TERMOTECH system applications:

• chemical systems  
(for acids, bases, various chemical mixtures)

• process water systems

• cooling agent systems

• pipelines requiring the pumped agent to retain  
constant temperature

• outdoor potable water pipelines  
(e.g. pipeline river crossings)

• pipelines in rocky mountainous areas

• geothermal water pipelines

we help in the selection of materials for pipelines and in the 
area of piping heating and leakage monitoring.

 TERMOTECH CAD libraries are available.




