
Armături şi sisteme Premium

Sistem de încălzire de pardoseală „Cofloor”

Privire de ansamblu asupra produselor
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Privire de ansamblu 
Distribuitor „Multidis SF“ din oţel 
superior, cu staţie de reglare, 
respectiv contor pentru cantitatea de 
căldură 
Staţia de reglare „Regufloor“, sistem 
de reglare prin unde radio, accesoriu 
Exemple de încorporare
Montarea în pardoseală
Construcţii standard
Tabel de performanţe pentru pozarea 
rapidă a ţevilor „Cofloor“/ „Copex“ şi 
„Copipe“, 14 x 2 mm 
Tabel de performanţe pentru pozarea 
rapidă a ţevilor „Cofloor“ / „Copex“ şi 
„Copipe“, 16 x 2 mm 
Exemplu de calculare a dotării 
suprafeţei de încălzire  
Copii de documente: Tabel de calcul 
/ Dotarea suprafeţei de încălzire şi 
lista de materiale „Cofloor“ 
Diagrame de performanţe pentru 
diverse pardoseli / Ţevi „Copex“ şi 
„Copipe“  
Diagramă de performanţe pentru 
diverse pardo-seli / Diagrama 
pierderilor de presiune pentru 
ţevi „Copex“ şi „Copipe“ 
Reglarea cu ajutorul „Topmeter“ 
Reglarea cu ajutorul dispozitivelor de 
reglare încorporate  
Indicaţii de încorporare / Tabel de 
dimensiuni Copii de documente: 
Buletin referitor la testul de
presiuni / Buletin referitor la testul de 
funcţionare a încălzirii   
Avantaje, Service 

1 Ţevi „Copex” din poliuretan 
reticulat (PE-X), cu strat de 
reţinere din oxigen
Mărimi:    DN 10 (14 x 2 mm)
                DN 12 (16 x 2 mm)
Solicitarea max. la presiune şi
temperatură:
6 bar, 90 oC ; 10 bar, 60 oC.

2 Ţeavă de racordare Copipe” 
din mai multe straturi, realizată 
din PE-X/AL/PE-X
Mărimi:     DN 10 (14 x 2 mm)
                 DN 12 (16 x 2 mm)
Solicitarea max. la presiune şi
temperatură:
10 bar, 95 oC ; 16 bar, 20 oC.

Fragment din sistemul de 
încalzire de pardoseala cu placi 
profilate, tevi de încalzire, placi 
marginale de izolare si profil 
rotund din spuma poliuretanica
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Sistem de încalzire de pardoseala: 
confortabil si economic

Timpurile, în care energia era consumata 
fara probleme prin ardere, au trecut demult. 
În prezent se impune economisirea energiei. 
Nu numai datorita preturilor în permanenta 
restere pentru combustibil lichid si gaze, ci si 
pentru a polua cât mai putin posibil mediul 
înconjurator. Tocmai de aceea îi revine 
sistemului de încalzire de pardoseala un rol 
din ce în ce mai mare, atât în cazul 
constructiilor noi, cât si în cazul renovarii unei 
case. 
Datorita suprafetei sale mari de încalzire, 
sistemul de încalzire de pardoseala necesita 
temperaturi foarte scazute pe tur - în medie 
cca. 35 ºC în  loc de 70 ºC.
Un avantaj foarte vizibil la un generator 
modern de caldura - de exemplu un cazan 
de temperaturi scazute, sau un cazan cu 
tehnica condensatiei -, din punctul de vedere 
al consumului de combustibil.
O alta posibilitate de economisire a energiei 
rezulta din faptul, ca în cazul unui sistem de 
încalzire de pardoseala, caldura este 
distribuita foarte uniform si, de aceea, 
temperatura normala din camera poate fi 
redusa de la cele 22 oC obisnuite, la 20 oC, 
fara nici o reducere a confortului.
În afara de aceasta, sistemul de încalzire de 
pardoseala genereaza mai putin praf decât 
corpurile de încalzire si protejeaza, datorita 
pardoselilor uscate, împotriva germenilor, 
capuselor si sporilor de ciuperci.

3 Distribuitor „Multidis SF“ 1“ din oţel 
inoxidabil pentru sistem de încălzire de 
pardoseală, pentru reglarea termostatică şi 
electronică a temperaturii din încăpere; 
regulatoare “Topmeter” încorporate pe ţeava 
de retur, cu afişaj de debit.  
Model: 2-12 circuite

4 Termostat de cameră pentru reglarea 
electrică a temperaturii din încăpere, în 
combinaţie cu mecanisme de acţionare. 
Este posibilă reglarea în funcţie de timp a 
temperaturii prin intermediul ceasului de la 
termostatul de cameră.  
Modele: 230 V şi 24 V
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Privire de ansamblu

Sistem de încălzire de pardoseală 
„Cofloor“:
conform cerinţelor practice şi funcţional

Cu sistemul de încălzire de pardoseală 
“Cofloor”, Oventrop oferă specialiştilor nu 
numai armături de calitate superioară, ci şi 
toate celelalte componente pentru instalarea 
economică a sistemelor de încălzire de 
pardoseală.
Printre acestea se numără plăcile profilate, 
benzile marginale de izolare, distribuitoarele 
din oţel inoxidabil, limitatoarele pentru 
distribuitoare şi ţevile de încălzire. Toate 
conform normelor şi la un nivel tehnic de 
ultimă oră.
La ţevile de încălzire, specialistul poate opta 
între ţeava “Copex” PE-X şi ţeava combinată, 
din mai multe straturi, “Copipe”. Ambele sunt 
livrate cu dimensiuni de 14 x 2 mm şi 
16 x 2 mm. Ambele pot fi pozate simplu şi 
rapid de către o singură persoană.
Ţevile de racordare “Copipe”, din mai multe 
straturi sunt ideale şi pentru conducte de 
alimentare şi racordări la generatoare de 
căldură şi distribuitoare.
După cum se ştie, un sistem de încălzire de
pardoseală poate funcţiona ireproşabil numai 
dacă echilibrarea hidraulică a debitelor din 
conductele de alimentare şi din circuitele de 
încălzire este corectă … şi aceasta depinde 
de armături!

Oventrop oferă în acest sens un program 
complet, bogat ,de armături şi regulatoare.
Adecvate pentru fiecare instalaţie de încălzire 
de pardoseală.

6 Ventile de reglare „Hycocon V“ de ramificaţii 
pentru echilibrarea hidraulică între conductele 
cu ramificaţii. Echilibrarea se realizează 
printr-o reglare prealabilă fără trepte, 
blocabilă şi plombabilă.   

5 Mecanism de acţionare servoelectro-termic 
în 2 puncte pentru reglarea temperaturii de 
cameră. Regulator proporţional (0 - 10 V), 
sau în 3 puncte, ca mecanisme 
electrotermice şi electromotoare de 
acţionare. Sunt disponibile şi alte mecanisme 
de acţionare pentru sistemele EIB şi LON, cu 
bus de cuplare încorporat.
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Distribuitor „Multidis SF“ din oţel inoxidabil
cu staţie de reglare, respectiv cu contor de debit de căldură
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Eficienţa economică şi confortul sunt obţinute 
prin pozarea exactă a conductelor şi, în 
primul rând, prin echilibrarea hidraulică a 
debitelor la distribuitorul sistemului “Cofloor” 
de încălzire de pardoseală.
Programul de livrări Oventrop oferă, în afară 
de distribuitorul standard (vezi pag. 2) pentru 
2 până la 12 racorduri de încălzire, şi un 
număr mare de posibilităţi de soluţionare 
pentru diverse cerinţe impuse din punctul de 
vedere al instalării distribuitorului.
Câteva exemple:
1 Staţia de reglare Oventrop  „Regufloor“ de 
la distribuitor, pentru instalaţii de încălzire 
combina-te, cu radiatoare şi sistem de 
încălzire de pardo-seală. Temperatura pe tur 
a radiatoarelor  (până la 70 °C) este redusă, 
pentru sistemul de încălzire de pardoseală, 
de exemplu, până la 45 °C.  
Această sarcină revine staţiei de reglare 
Oventrop, care se conectează în faţa 
distribuitorului „Multidis SF“ din oţel inoxidabil. 
Echilibrarea hidraulică a diverselor circuite de 
încălzire se realizează la regulatoarele 
încorporate pe conducta de retur (jos) şi 
prevăzute cu afişaj de debit. 
2 Distribuitoare cotite, cu set de racordare a 
unor contoare de debit de căldură şi ventil de 
reglare “Hycocon V” pentru conductele 
verticale, completat de contoare de debit de 
căldură, existente în comerţ.
Funcţii: Echilibrarea hidraulică a mai multor 
distribuitoare, respectiv conducte verticale, 
unele faţă de celelalte, în punctul de pozare, 
ceea ce duce la evitarea problemelor legate 
de zgomot, de diminuarea puterii, sau de 
supraîncălzirea pardoselii. Stabilirea puterii 
termice cedate. 
Placa de racorduri de deasupra 
distribuitorului serveşte la cablarea vizibilă a 
termostatelor de cameră şi a mecanismelor 
de reglare.
3 Variante de montare pentru adâncimi mici 
de încorporare.
Ventilul de reglare “Hycocon V” pentru 
conductele verticale se montează cu unitatea 
de comandă orientată în sus. În felul acesta, 
contorul pentru debitul de căldură poate fi 
rabatat la 90o în cutia de încorporare. 
4  Distribuitoare “Hycocon DP” cu set de 
racordare a contoarelor pentru debitul de 
căldură în poziţie de tranzit, completat cu 
contoare de debit de căldură existente în 
comerţ. 
Funcţii: Echilibrarea hidraulică a mai multor 
distribuitoare, respectiv conducte verticale, 
una faţă de cealaltă, pentru fiecare stare de 
funcţionare, ceea ce duce la condiţii optime 
de funcţionare a instalaţiei şi în caz de 
sarcină parţială. Stabilirea puterii termice 
cedate. 
Receptorul de unde radio, amplasat deasupra 
distribuitorului recepţionează semnale de la 
termostatele de cameră prevăzute cu 
emiţătoare de unde radio şi transformă 
aceste semnale în comenzi de reglare pentru 
mecanismele de reglare racordate. 
5 Detaliu al setului de racorduri pentru 
contoarele de debit de căldură amplasate în 
poziţie de tranzit.  
Regulator „Hycocon DP“ pentru presiunea 
dife-renţială şi contor pentru debitul de 
căldură pe retur (sus), robinet cu cap sferic 
cu racord pentru senzorul de temperatură pe 
tur (jos).  


