Statia de reglare „Regufloor“
Reglare prin unde radio
Accesorii
1 Staţia de reglare „Regufloor“
Staţie de reglare a valorilor fixe pentru
racordarea la distribuitorul din oţel inoxidabil
“Multidis SF” pentru sisteme de încălzire de
pardoseală cu 2 - 12 racorduri de circuite de
încălzire. Staţia este premontată şi veri-ficată,
cu pompă Grundfos “Alpha”, ventil de
distribuţie cu trei căi, regulator de
temperatură cu senzor de conductă şi soclu
termoconductibil.
Un regulator de ţeavă protejează instalaţia
împotriva supraîncălzirii.

1

2

2 Receptorul de unde radio, împreună cu
termostatele de cameră cu emiţători de unde
radio.
Transmiterea semnalelor de reglare a
sistemului de încălzire de pardoseală se
realizează prin unde radio, de la termostatele
de cameră la receptor. Pentru o reglare
exactă a temperaturii din cameră sunt
necesare doar câteva impulsuri. De aceea,
reglarea prin unde radio este adecvată atât
pentru transformări, cât şi pentru instalaţiile
noi de încălzire de pardoseală.
3 Îmbinări cu filet şi inel de fixare „Ofix K“ /
„Cofit S“
Îmbinări cu filet şi inel de fixare „Ofix K“
pentru ţevi „Copex“ din PE-X. Evacuarea,
inelul de fixare şi contrapiuliţa sunt realiza-te
din alamă sau nichelate.
Îmbinări cu filet şi inel de fixare „Cofit S“
pentru ţevi “Copipe” din mai multe straturi şi,
în cazul unei prelucrări similare, pentru ţevi
“Copex” din PE-X. Evacuarea din alamă
rezistentă la dezincare, inelul de fixare şi
contrapiuliţa din alamă sau nichelate.
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4 Bandă izolantă pentru margini, realizată din
spumă de polietilenă, cu folie de protecţie şi
şliţ de rupere.
Profil de alungire din spumă de polietilenă cu
picior de lipire.
Ţeavă de protecţie cu fantă din LDPE pentru
protecţia ţevilor de încălzire la intersectarea
rosturilor, la intrarea în şapă şi la ieşirea din
şapă.
5 Foarfecă de tăiat ţevi cu lamă cu tub de
protecţie, pentru ţevi cu diametru de până la
20 mm.
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6 Bride de fixare din material plastic pentru
fixarea ţevilor de încălzire pe plăcile netede
de izolare, de exemplu în faţa distribuitorului
şi la trecerile prin uşi.
Coturi de ţeavă de ghidare din material
plastic pentru cotirea şi fixarea ţevilor din PEX la coturile de 90o, de exemplu, în faţa
distribuitorului şi la trecerile prin tavan.
Marcaj din material plastic pentru măsurători,
pentru marcarea punctelor de măsura-re a
umidităţii şapei.
Toate componentele sunt adaptate unele la
celelalte şi se completează reciproc,
alcătuind o instalaţie sigură şi cu durată lungă
de viaţă.

5

Exemple de montare
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Sistemul de încalzire de pardoseala Oventrop
„Cofloor“, cu componente adaptate unele la
celelalte, face posibila o pozare rapida chiar si
în cazul montarii de catre o singura persoana.
1 Placile profilate NP-35, usor de manevrat,
prevazute cu strat termoizolant si fonoizolant,
nu necesita practic nici o taietura. Ele pot fi
pozate economic si usor atât în încaperi mici,
cu multe colturi, cât si în încaperi cu suprafata
mare.
2 Pozarea corespunzatoare începe cu fixarea
benzii izolatoare, marginale, pe pereti. Izolatia
marginala dispune de o banda suplimentara
de folie. În felul acesta, suprafata poate fi
izolata în asa fel, încât pot fi utilizate atât
pardoseli pe baza de ciment, cât si dale.
3, 4 Îmbinarea etansa a placilor profilate NP35 este asigurata la margine de un falt cu
cârlige.
Placile profilate NP pot fi pozate ieftin pe
izolatii existente în comert (daca este necesar,
vezi pag. 4). Pentru aceasta, rândurile de
profile exterioare se îmbina prin presare.
Suprafata obtinuta este complet închisa. Un
aspect deosebit de important în cazul
pardoselilor din dale.
5, 6 Un tambur de derulare face posibila o
pozare simpla si curata a tevilor pe placi.
Structura profilata a placilor permite
mentinerea unor distante egale de pozare.
7 În usi sau treceri, suprafetele de pardoseala
sunt separate între ele prin intermediul unui
profil cu fanta de alungire. O teava ondulata
cu fanta protejeaza conductele care se
intersecteaza.
8, 9 Dupa proba de presare a tevilor
sistemului de încalzire de pardoseala, se
aplica sapa.
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Realizarea pardoselii
Construcţii standard
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DIN EN 1264-4 şi Ordonanţa referitoare la
economia de energie (EnEV) descriu
cerinţele minime din punctul de vedere al
termoizolării în cazul sis-temelor de încălzire
de pardoseală.
Cerinţe mai mari pot fi impuse de proiectant.
De aici rezultă următoarele construcţii
standard ale sistemului de încălzire de
pardoseală “Cofloor”, cu placa profilată NP35 ca suport de ţevi, izolaţie termică şi
izolaţie fonică.
Grosimea eficientă a stratului izolator: 35 mm
Grupa de termoconductibilitate: WLG 040
Gradul de îmbunătăţire a nivelului de zgomot
la mers: 23 dB
Înălţimea totală: 52 mm
Gradul de cedare la solicitare: 2 mm
sarcina maximă la trafic: 5 kN/m2
Volumul şapei în cazul unui strat de acoperire
a ţevilor de :
45 mm (cca. 65 mm şapă): cca. 60 l/m2
30 mm (cca. 50 mm şapă): cca. 45 l/m2
1, 2 Sistem de încălzire de pardoseală
deasupra unei încăperi încălzite
Strat izolant conform DIN EN 1264-4 cu
Placă profilată NP-35: 35 mm
Rezistenţa la conductibilitatea termică: R ?
0,75
(m2 K)/W
3, 4 Sistem de încălzire de pardoseală
deasupra unei încăperi încălzite la
anumite
intervale de timp
Strat izolant conform DIN EN 1264-4 cu
Placă profilată NP-35: 35 mm
şi EPS, WLG 040: 20 mm
Rezistenţa la conductibilitatea termică:
R ? 1,25 (m2 K)/W
5, 6 Sistem de încălzire de pardoseală
deasupra unei pivniţe
Strat izolant conform EnEV cu
Placă profilată NP-35: 35 mm
şi EPS, WLG 040: 40 mm
Coeficient de conductibilitatea termică:
U ? 0,50 W/(m2K)
În cazul unor cerinţe mai mari, cu
Placă profilată NP-35: 35 mm
şi PUR, WLG 025: 45 mm
Coeficient de conductibilitatea termică:
U ? 0,35 W/(m2 K)
7, 8 Sistem de încălzire de pardoseală pe
un planşeu cu acces spre exterior sau
amplasat pe sol
Strat izolant conform EnEV cu
Placă profilată NP-35: 35 mm
şi EPS, WLG 040: 50 mm
Coeficient de conductibilitatea termică:
U ? 0,50 W/(m2 K)
În cazul unor cerinţe mai mari, cu
Placă profilată NP-35: 35 mm
şi PUR, WLG 025: 50 mm
Coeficient de conductibilitatea termică:
U ? 0,35 W/(m2 K)
Izolarea construcţiei conform DIN 18195
sub stratul izolant: cca. 2 mm.
Exemplu pentru o construcţie de
pardoseală
conform pct 3, 4
hB = pardoseală, z. B. 10 mm
hE = şapă, de exemplu + 65 mm
hD = strat izolant + 35 mm
hZ = izolaţie suplimentară + 20 mm
Înălţime totală, de exemplu 130 mm
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