
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

Οικοδομή
Αυτοκίνητο
Βιομηχανία

www.rehau.gr
Ισχύει από: Ιούνιος 2015
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΎΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ 
864600 GR

http://www.rehau.de


2

Αυτές οι Τεχνικές πληροφορίες για "Θέρμανση/ψύξη επιφα-
νειών" ισχύουν από τον Ιούνιο του 2015.

Με τη δημοσίευσή τους ακυρώνονται οι μέχρι τώρα Τεχνικές 
πληροφορίες 864600 (έκδοση Μάιος 2008).

Τα επίκαιρα τεχνικά έγγραφά μας θα τα βρείτε για κατέβα-
σμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rehau.gr.

Η τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη 
των αιτιολογημένων εκ τούτου δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των 
δικαιωμάτων της μετάφρασης, της ανατύπωσης, της πα-
ραλαβής εικόνων, των ραδιοεκπομπών, της αναπαραγωγής 
με φωτομηχανικούς ή άλλους παρόμοιους τρόπους και της 
αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Όλες οι διαστάσεις και τα βάρη είναι ενδεικτικές τιμές.  
Με την επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.

Λόγω της μετάβασης σε σύστημα SAP το 2014, οι κωδικοί 
ειδών άλλαξαν σε κωδικούς υλικών. 

Οι μέχρι τότε κωδικοί ειδών επεκτάθηκαν σε κωδικούς 
υλικών με 2 πρόσθετα ψηφία: 
παλιά:    123456-789  (κωδικός είδους)
νέο:  11234561789 (κωδικός υλικού)
Κατά τη συγγραφή των τεχνικών πληροφοριών διαφοροποι-
ήσαμε οπτικά τα πρόσθετα ψηφία:  
1 = 1, π.χ.: 11234561789

Ζητούμε κατανόηση για το γεγονός ότι, για τεχνικούς 
λόγους, σε όλες τις προσφορές, τις επιβεβαιώσεις παραγγε-
λιών, τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια θα χρησιμοποι-
ούνται πλέον οι 11-ψήφιοι κωδικοί.
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Υποδείξεις για αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες

Ισχύς
Αυτές οι Τεχνικές πληροφορίες ισχύουν για την Ελλάδα.

Συνισχύουσες τεχνικές πληροφορίες
 - Σύστημα οικιακής εγκατάστασης RAUTITAN
 - Βασικά στοιχεία συστήματος, σωλήνας και σύνδεση

Πλοήγηση
Στην αρχή αυτών των Τεχνικών πληροφοριών θα βρείτε ένα λεπτομερή πίνακα 
περιεχομένων με τις ιεραρχημένες επικεφαλίδες και τους αντίστοιχους αριθμούς 
σελίδων.

Εικονογράμματα και λογότυπα

 Υπόδειξη ασφαλείας

 Νομική υπόδειξη

 Σημαντική πληροφορία, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη

 Πληροφορία στο διαδίκτυο

 Τα πλεονεκτήματά σας

Επικαιρότητα των Τεχνικών πληροφοριών
Ελέγχετε για τη δική σας ασφάλεια και για τη σωστή χρήση των προϊόντων μας 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, εάν οι παρούσες Τεχνικές πληροφορίες είναι ήδη 
διαθέσιμες σε μια νεότερη έκδοση. 
Η ημερομηνία έκδοσης των Τεχνικών πληροφοριών είναι τυπωμένη πάντοτε κάτω 
αριστερά στο εξώφυλλο.
Τις νεότερες Τεχνικές πληροφορίες θα τις βρείτε στην αντιπροσωπία της εταιρεί-
ας REHAU, στα ειδικά καταστήματα χοντρικού εμπορίου καθώς και στο διαδίκτυο 
για φόρτωμα στη διεύθυνση www.rehau.gr

Υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες χειρισμού
 - Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και τις 
οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού για τη δική σας ασφάλεια και για την 
ασφάλεια άλλων ατόμων πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης.

 - Φυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι πάντοτε πρόχειρες.
 - Σε περίπτωση που δεν κατανοήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας ή τις ξεχωριστές 
οδηγίες συναρμολόγησης ή δεν είναι αρκετά σαφείς για εσάς, απευθυνθείτε 
στην αντίστοιχη αντιπροσωπία της εταιρείας REHAU στην περιοχή σας.

 - Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή 
σε τραυματισμούς ατόμων.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού
Τα συστήματα ψύξης/θέρμανσης επιφανειών REHAU επιτρέπεται να σχεδιαστούν, 
να εγκατασταθούν και να λειτουργούν μόνο, όπως περιγράφεται σε αυτές τις 
Τεχνικές πληροφορίες. Κάθε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με το σκοπό προο-
ρισμού και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται.

Προσέξτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς τοποθέτησης, 
εγκατάστασης, πρόληψης ατυχημάτων και κανονισμούς ασφαλείας κατά την 
εγκατάσταση των στοιχείων του συστήματος και των σωληνώσεων καθώς και τις 
υποδείξεις σε αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες.
Για τομείς χρήσης, που δεν αναφέρονται σε αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες 
(ειδικές εφαρμογές) απαιτείται συνεννόηση με το τμήμα τεχνικών εφαρμογών της 
εταιρείας μας. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπία της εταιρείας REHAU.

Προϋποθέσεις προσωπικού
 - Αναθέστε την εκτέλεση της συναρμολόγησης των συστημάτων μας μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα άτομα.

 - Αναθέστε την εκτέλεση των εργασιών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή στους ηλε-
κτρικούς αγωγούς μόνο σε εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.

Γενικά μέτρα προφύλαξης
 - Διατηρείτε τη θέση εργασίας σας καθαρή και ελεύθερη από αντικείμενα που εμποδίζουν.
 - Φροντίζετε για επαρκή φωτισμό της θέσης εργασίας.
 - Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα, καθώς και τα αναρμόδια άτομα 
μακριά από τα εργαλεία και τις θέσεις συναρμολόγησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
σε περίπτωση ανακαινίσεων στους χώρους κατοίκησης.

 - Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που προβλέπονται για το εκάστοτε σύστη-
μα σωληνώσεων REHAU. Η χρήση ξένων προς το σύστημα εξαρτημάτων ή η 
χρήση εργαλείων, που δεν προέρχονται από το εκάστοτε σύστημα εγκατάστα-
σης REHAU, μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή σε άλλους κινδύνους.

 - Μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φωτιά κοντά στο σημείο εργασίας.

Ρούχα εργασίας
 - Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλα ρούχα εργασίας, προστατευτικά παπού-
τσια, προστατευτικό κράνος και σε περίπτωση μακριών μαλλιών ένα δίχτυ μαλλιών.

 - Μη φοράτε πλατιά ρούχα ή κοσμήματα, αυτά μπορούν να μαγκωθούν από τα 
κινούμενα μέρη.

 - Κατά την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης στο ύψος του κεφαλιού ή πάνω 
από το κεφάλι, φοράτε ένα προστατευτικό κράνος.

Κατά τη συναρμολόγηση
 - Διαβάστε και τηρείτε πάντοτε τις εκάστοτε οδηγίες χειρισμού του χρησιμοποι-
ούμενου εργαλείου συναρμολόγησης REHAU.

 - Τα ψαλίδια σωλήνων REHAU έχουν μια κοφτερή λάμα. Αποθηκεύετε και χρησι-
μοποιείτε αυτά τα εργαλεία έτσι, ώστε από τα ψαλίδια σωλήνων REHAU να μην 
προκύπτει κανένας κίνδυνος τραυματισμού.

 - Κατά την εγκάρσια κοπή των σωλήνων προσέξτε την απόσταση ασφαλείας 
ανάμεσα στο χέρι συγκράτησης και στο εργαλείο κοπής.

 - Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κοπής, μην εκτείνετε ποτέ τα χέρια σας 
στη ζώνη κοπής του εργαλείου ή στα κινούμενα μέρη.

 - Μετά τη διαδικασία της εκτόνωσης επανέρχεται το εκτονωμένο άκρο του 
σωλήνα στην αρχική του μορφή (memory-effect). Μην τοποθετήσετε σε αυτή 
τη φάση κανένα ξένο αντικείμενο μέσα στο εκτονωμένο άκρο του σωλήνα.

 - Μην απλώνετε τα χέρια σας κατά τη διάρκεια του πρεσαρίσματος ποτέ στη 
ζώνη πρεσαρίσματος του εργαλείου ή στα κινούμενα μέρη.

 - Μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας του πρεσαρίσματος μπορεί το εξάρτημα 
να πέσει από το σωλήνα. Κίνδυνος τραυματισμού!

 - Κατά τις εργασίες φροντίδας ή μετατροπής και σε περίπτωση αλλαγής της 
θέσης συναρμολόγησης τραβάτε πάντοτε το φις του εργαλείου από την πρίζα 
και ασφαλίζετε το εργαλείο από μια αθέλητη ενεργοποίηση.

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΎΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

http://www.rehau.de
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2 ΕΙΣΑΓΏΓΗ

2 1 Θέρμανση επιφανειών

Θερμική θαλπωρή
Τα συστήματα θέρμανσης επιφανειών REHAU θερμαίνουν εκμεταλλευόμενα τις 
χαμηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας και την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας 
με ήπια και ευχάριστη διάχυση θερμότητας στο χώρο. Σε αντίθεση με τα στατικά 
συστήματα θέρμανσης αποκαθίσταται η ισορροπία της ακτινοβολούμενης θερμότητας 
μεταξύ ανθρώπου και της επιφάνειας του χώρου και επιτυγχάνεται η ιδανική αίσθηση 
της θαλπωρής.

Εικ. 2–1 Θερμική θαλπωρή, ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα του χώρου TRL και τη 
θερμοκρασία των επιφανειών που περικλείουν το χώρο TF

       ζέστη, άβολο               οριακή θαλπωρή

       θαλπωρή              κρύο, άβολο

Εξοικονόμηση ενέργειας
Χάρη στο υψηλό ποσοστό ακτινοβολίας των συστημάτων θέρμανσης επιφανειών 
REHAU η αίσθηση της θαλπωρής στην περίπτωση θέρμανσης γίνεται αντιληπτή 
ήδη σε αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία του χώρου. Η θερμοκρασία του χώρου 
μπορεί να μειωθεί έτσι κατά 1 °C έως 2 °C. Αυτό καθιστά δυνατή μια ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας από 6 % έως 12 %.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Λόγω της υψηλής θερμικής ισχύος ακόμα και στις χαμηλές θερμοκρασίες προσα-
γωγής τα συστήματα θέρμανσης επιφανειών REHAU μπορούν να συνδυαστούν ιδα-
νικά με λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας ή θερμικές ηλιακές εγκαταστάσεις.

Καταλληλότητα για αλλεργίες
Λόγω του χαμηλού ποσοστού ακτινοβολούμενης ενέργειας των συστημάτων 
θέρμανσης επιφανειών REHAU προκύπτει μόνο μια περιορισμένη ανακυκλοφορία 
του αέρα του θερμαινόμενου χώρου. Η ανακυκλοφορία και η διασπορά της σκό-
νης ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτό προφυλάσσει το αναπνευστικό σύστημα 
– και όχι μόνο των αλλεργικών ατόμων.

Καλαίσθητοι χώροι χωρίς θερμαντικά σώματα
Τα συστήματα θέρμανσης επιφανειών REHAU
 - επιτρέπουν στο χρήστη την ελεύθερη διαμόρφωση του χώρου
 - προσφέρουν στον αρχιτέκτονα ελευθερία στο σχεδιασμό
 - μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού, π.χ. σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, 
νοσοκομεία ή γηροκομεία

Θερμοκρασίες χώρων κατά ÖNORM EN 12831 συνημμένο φύλλο 1
 - Σε χώρους κατοίκησης και διαμονής: 20 °C
 - Σε λουτρά: 24 °C

Ενδεικτικές τιμές του Κανονισμού Χώρων Εργασίας (ASR 6 Μαΐου/01)
 - Καθιστική εργασία: 19–20 °C
 - Μη καθιστική εργασία: 12–19 °C ανάλογα με τη δυσκολία της εργασίας

Ενδεικτικές τιμές κατά το EN ISO 7730
Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7730 πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα 
κριτήρια, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ικανοποίησης των ατόμων που 
βρίσκονται σ’ ένα χώρο:
Λειτουργική θερμοκρασία χώρου:
 - Καλοκαίρι:  23 – 26 °C
 - Χειμώνας:   20 – 24 °C

Η λειτουργική θερμοκρασία χώρου είναι ο μέσος όρος της μέσης θερμοκρασίας 
του αέρα του χώρου και της μέσης θερμοκρασίας των ολόγυρα ευρισκόμενων 
επιφανειών. 

Επιφανειακές θερμοκρασίες
Για τις εξωτερικές επιφάνειες ως επιφάνειες άμεσης επαφής με τον άνθρωπο θα 
πρέπει για λόγους ιατρικούς και φυσιολογικούς να τηρούνται οι ακόλουθες 
μέγιστες επιτρεπτές επιφανειακές θερμοκρασίες:
 - Δάπεδο:

 - Ζώνη διαμονής  29 °C
 - Λουτρά  33 °C
 - Σπάνια χρησιμοποιούμενες περιοχές (περιμετρικές ζώνες)  35 °C

 - Τοίχος:  35 °C

Μέγιστη συμμετρία ακτινοβολίας των απέναντι ευρισκόμενων επιφανειών  
(κατά το EN ISO 7730):
 - Ζεστή οροφή  < 5 °C
 - Ζεστός τοίχος  < 23 °C
 - Κρύα οροφή  < 14 °C
 - Κρύος τοίχος  < 10 °C

Παραδείγματα θερμοκρασιακών προφίλ σε θερμαινόμενους χώρους

Εικ. 2–2 Ιδανική κατανομή της θερμότητας
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2 2 Ψύξη επιφανειών

 - Υψηλή θαλπωρή
 - Καμία εμφάνιση ρεύματος
 - Χαμηλό κόστος επένδυσης
 - Χαμηλά ετήσια έξοδα
 - Μικρή κατανάλωση φυσικών πόρων
 - Θέρμανση επιφανειών
 - Ελεύθερη διαμόρφωση χώρου

Θερμική θαλπωρή
Η θερμική θαλπωρή για ένα άτομο σε ένα χώρο καθορίζεται από τα ακόλουθα:
 - Εργασία του ατόμου
 - Ενδυμασία του ατόμου
 - Θερμοκρασία του αέρα
 - Ταχύτητα του αέρα
 - Υγρασία του αέρα
 - Επιφανειακές θερμοκρασίες

Η απαγωγή της θερμότητας από το ανθρώπινο σώμα επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 
τριών μηχανισμών:
 - Ακτινοβολία
 - Εξάτμιση
 - Αγωγή

Εικ. 2–5 Θερμικό ισοζύγιο του ανθρώπου

Το ανθρώπινο σώμα νιώθει τη μεγαλύτερη άνεση, όταν μπορεί να ρυθμίσει το 
ελάχιστο 50 % της απαγωγής της θερμότητας μέσω της ακτινοβολίας.

Στην ψύξη επιφανειών REHAU η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ ανθρώπου και 
επιφάνειας ψύξης πραγματοποιείται σε μεγάλη επιφάνεια και κυρίως μέσω ακτι-
νοβολίας και παρέχει έτσι ιδανικές προϋποθέσεις για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
του χώρου.

Εικ. 2–6 Θερμοκρασίες του αέρα και ταχύτητες του αέρα στην ψύξη δαπέδου

Κλασικά συστήματα κλιματισμού
Τα κλασικά συστήματα κλιματισμού αντιμετωπίζουν τα εμφανιζόμενα φορτία 
ψύξης με την αλλαγή του αέρα και με τις ακόλουθες αρνητικές συνέπειες:
 - Εμφάνιση ρευμάτων αέρα
 - Υψηλές ταχύτητες του αέρα του χώρου
 - Χαμηλές θερμοκρασίες του αέρα προσαγωγής
 - Υψηλή στάθμη θορύβου

Τελικά, για το χρήστη δημιουργείται συχνά μια άβολη ατμόσφαιρα χώρου, που 
χαρακτηρίζεται και ως σύνδρομο Sick-Building.

Οικονομικά μειονεκτήματα των κλασικών συστημάτων κλιματισμού:
 - Υψηλό κόστος επένδυσης
 - Υψηλά ετήσια έξοδα

Ψυκτική ισχύς
Υπό συνθήκες πρακτικής εφαρμογής, με
 - Θερμοκρασία επιφάνειας 19 – 20 °C
 - Θερμοκρασία χώρου 26 °C

μπορούν να επιτευχθούν τιμές 60 – 70 W/m².

Επιδράσεις στην ψυκτική ισχύ
Η μέγιστη δυνατή ισχύς της ψύξης επιφανειών εξαρτάται από τα εξής:
 - Επένδυση δαπέδου/τοίχου/οροφής
 - Απόσταση τοποθέτησης
 - Διάσταση σωλήνων
 - Δομή δαπέδου/τοίχου/οροφής
 - Σύστημα

Κάθε ένας από τους παράγοντες επηρεάζει την ψυκτική ισχύ σε διαφορετικό 
βαθμό.

Ουσιαστική επίδραση στην απόδοση της "ήπιας ψύξης" έχουν το υλικό επένδυ-
σης δαπέδου/τοίχου/οροφής και η απόσταση τοποθέτησης.

20 C° 20 C°

> 50 %

~ 10 %
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~ 2 - 5 %

32 C°

Ακτινοβολία

Εξάτμιση

Αγωγή
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Σύστημα με πλάκα κόμβων Varionova

Πλάκα καρφωτής τοποθέτησης

Σύστημα RAUFIX

Βασική πλάκα TS-14

Σύστημα με RAUTHERM S SPEED

Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

Σύστημα μεταλλικού πλέγματος στερέωσης σωλήνων

Σύστημα χαμηλού ύψους REHAU 10

3 ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
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3 1 Βασικά στοιχεία

3 1 1 Πρότυπα και οδηγίες

Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης επι-
φανειών REHAU πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα πρότυπα και τις ακόλουθες 
οδηγίες:
 - ÖNORM DIN 18202, Ανοχές στην υπερδομή
 - DIN 18195, Στεγανοποίηση κτιρίων
 - ÖNORM EN 13163-13171, Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων
 - ÖNORM B 8110 Θερμοπροστασία σε υπέργειες κατασκευές
 - ÖNORM B 8115 Ηχοπροστασία σε υπέργειες κατασκευές
 - VDI 4100, Ηχοπροστασία των κατοικιών
 - DIN 18560, Υποστρώματα δαπέδου στις οικοδομές
 - ÖNORM EN 1264, Συστήματα θέρμανσης επιφανειών
 - EN 15377, Συστήματα θέρμανσης σε κτίρια
 - Κανονισμός εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV)
 - VDI 2078, Υπολογισμός του φορτίου ψύξης
 - ÖNORM DIN 4102, Πυροπροστασία σε υπέργειες κατασκευές
 - ÖNORM B 1991, Επίδραση στους σκελετούς
 - ÖNORM B 2232, Εργασίες υποστρώματος δαπέδου
 - ÖNORM H 5195-1:2010, Φορείς θερμότητας για κτιριακές εγκαταστάσεις

 - Μέρος 1: Πρόληψη των ζημιών λόγω διάβρωσης και δημιουργίας ιζήματος 
σε κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης με ζεστό νερό

 - DIN 1055-3, ίδια και ωφέλιμα φορτία σε υπέργειες κατασκευές

3 1 2 Κατασκευαστικές προϋποθέσεις επί τόπου

 - Οι χώροι πρέπει να είναι στεγασμένοι και να έχουν τοποθετηθεί τα παράθυρα 
και οι πόρτες.

 - Οι τοίχοι πρέπει να είναι σοβατισμένοι.
 - Για την τοποθέτηση των ερμαρίων των συλλεκτών των κυκλωμάτων θέρμανσης 
πρέπει να υπάρχουν οι εσοχές στους τοίχους καθώς και τα ανοίγματα τοίχων 
και οροφής για τους συνδετικούς σωλήνες.

 - Πρέπει να υπάρχει η σύνδεση ρεύματος και η σύνδεση νερού (για τα εργαλεία 
τοποθέτησης και τη δοκιμή πίεσης).

 - Η πλάκα σκυροδέματος πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτική, καθαρή και στεγνή 
και να πληροί τις ανοχές ομαλότητας κατά το πρότυπο ÖNORM DIN 18202.

 - Το "υψομετρικό σημείο αναφοράς" (οριζόντια γραμμή ευθυγράμμισης και 
ελέγχου) πρέπει να υπάρχει και να έχει ελεγχθεί.

 - Στα δομικά μέρη που γειτονεύουν με το έδαφος πρέπει να καλύπτονται οι 
απαιτήσεις στεγανοποίησης κτιρίων κατά DIN 18195.

 - Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο τοποθέτησης με στοιχεία για την ακριβή διάταξη 
των κυκλωμάτων θέρμανσης και για τα απαραίτητα μήκη των σωλήνων ανά 
κύκλωμα θέρμανσης.

 - Για τους ενδεχομένως απαραίτητους αρμούς πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο 
σχεδιάγραμμα αρμών.

3 2 Σχεδιασμός

3 2 1 Θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

 - Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πάνω από δύο στρώματα ηχομόνωσης κτυπογε-
νών ήχων σε ένα δάπεδο.

 - Το άθροισμα της ικανότητας συμπίεσης όλων των χρησιμοποιούμενων μονωτι-
κών στρωμάτων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις ακόλουθες τιμές:
 - 5 mm σε περίπτωση επιφανειακών φορτίων ≤ 3 kN/m2

 - 3 mm σε περίπτωση επιφανειακών φορτίων ≤ 5 kN/m2

 - Οι άδειοι σωλήνες ή οι άλλες σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο 
μονωτικό στρώμα εξισορρόπησης. Το ύψος του μονωτικού στρώματος εξισορ-
ρόπησης αντιστοιχεί στο ύψος των άδειων σωλήνων ή των άλλων σωληνώσεων.

 - Οι άδειοι σωλήνες ή οι άλλες σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να διακόπτουν το 
απαραίτητο στρώμα ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων.

 - Σε περίπτωση χρήσης μονώσεων πολυστυρένιου πάνω σε στεγανοποιήσεις κτι-
ρίων με ασφαλτικά υλικά που εμπεριέχουν διαλύτες ή στεγανοποιήσεις κτιρίων, 
οι οποίες έχουν επεξεργαστεί με ασφαλτικές κόλλες, πρέπει να προβλεφθεί 
οπωσδήποτε μια μεμβράνη κάλυψης ανάμεσα στα δύο δομικά μέρη.

 - Τα συστήματα τοποθέτησης REHAU και η πρόσθετη μόνωση πρέπει να αποθη-
κεύονται σε στεγνό μέρος.

Καθορισμός της απαραίτητης ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων
Η σωστή ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων είναι σημαντική για την ηχοπροστασία 
στις κατασκευές των δαπέδων. Ο βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπο-
γενών ήχων εξαρτάται από τη δυναμική ακαμψία της μόνωσης και το υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε για το υπόστρωμα δαπέδου. Το πρότυπο ÖNORM B 8115 
και VDI 4100 για το θέμα της ηχοπροστασίας περιλαμβάνουν τα απαραίτητα 
δεδομένα για την ηχομόνωση κτυπογενών ήχων.
Αν η καθαρή, αξιολογημένη πρότυπη στάθμη των κτυπογενών ήχων της 
κατασκευής της πλάκας του δαπέδου είναι σύμφωνα με την απαίτηση κατά το 
ÖNORM B 8115 ή το VDI 4100, τότε η χρήση της επιλεγμένης ηχομόνωσης 
κτυπογενών ήχων είναι επαρκής.
Για την εξακρίβωση σε περίπτωση μιας προκαθορισμένης κατασκευής της 
πλάκας του δαπέδου ισχύει:
Ln,w,R  =  Ln,w,eq,R - ∆Lw,R + 2 dB
με:
Ln,w,R  =  καθαρή, αξιολογημένη πρότυπη στάθμη των κτυπογενών ήχων
Ln,w,eq,R  =  ισοδύναμη, αξιολογημένη πρότυπη στάθμη των κτυπογενών ήχων 

(της πλάκας σκυροδέματος)
∆Lw,R  =  βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων του υποστρώ-

ματος δαπέδου/στρώματος μόνωσης
2 dB  =  τιμή διόρθωσης
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Απαιτήσεις στη θερμομόνωση κατά EnEV και ÖNORM EN 1264
Οι θερμικές απαιτήσεις στο περίβλημα του κτιρίου καθορίζονται από τον κανονι-
σμό εξοικονόμησης της ενέργειας (EnEV) και καταχωρούνται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακής ζήτησης που συντάσσεται για κάθε κτίριο.
Ανεξάρτητα από το αναφερόμενο στο πιστοποιητικό ενεργειακής ζήτησης περί-
βλημα του κτιρίου για τη χρήση των θερμάνσεων επιφανειών ως προς το έδαφος, 
την υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα ή ως προς μη θερμαινόμε-
νους χώρους πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετα οι υπολογισμένες ελάχιστες 
τιμές θερμικής αντίστασης (βλέπε Πίν. 3-1).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γερμανικού ινστιτούτου τεχνολογίας των κατασκευών 
(DIBt) σε περίπτωση μιας θερμομόνωσης με θερμική αντίσταση τουλάχιστον 
2,0 m²K/W μεταξύ της θερμαντικής επιφάνειας και του εξωτερικά ευρισκόμενου 
τμήματος της κατασκευής ή του τμήματος της κατασκευής ως προς ένα μη 
θερμαινόμενο χώρο μπορούν να παραβλεφθούν οι πρόσθετες ειδικές απώλειες 
θερμικής μεταφοράς της θέρμανσης επιφανειών και γι’ αυτό δε χρειάζονται να 
ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της ετήσιας ενεργειακής ζήτησης (κατά το 
DIN V 4108-6).

Περίπτωση εφαρμογής Ελάχιστη τιμή θερμικής αντίστασης Ενδεχομένως απαραίτητη πρόσθετη μόνωση
1: Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος R ≥ 0,75 m²K/W RΠρόσθετη μόνωση = 0,75 - RΠλάκα συστήματος

2: Μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα 
θερμαινόμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο 
έδαφος1)

R ≥ 1,25 m²K/W RΠρόσθετη μόνωση = 1,25 - RΠλάκα συστήματος

3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα R ≥ 2,00 m²K/W (–5 °C >Ta ≥ –15 °C) RΠρόσθετη μόνωση = 2,00 - RΠλάκα συστήματος

1) Σε περίπτωση μιας στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m η τιμή αυτή πρέπει να αυξηθεί.

Πίν. 3-1 Ελάχιστες απαιτήσεις στη θερμομόνωση κάτω από τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης δαπέδου κατά ÖNORM EN 1264

3 2 2 Υγρή κατασκευή

Δομή δαπέδου
Η εικόνα παριστάνει μια παραδειγματική δομή δαπέδου για συστήματα θέρμαν-
σης και ψύξης δαπέδου REHAU.

Εικ. 3–1 Παραδειγματική διάταξη ενός συστήματος θέρμανσης και ψύξης δαπέδου υγρή 
κατασκευή

1 Εσωτερικό επίχρισμα

2 Σοβατεπί

3 Περιμετρική μονωτική ταινία REHAU

4 Επένδυση δαπέδου

5 Στρώμα κονιάματος (κόλλα)

6 Υπόστρωμα δαπέδου

7 Σωλήνας REHAU

8 Μεμβράνη κάλυψης

9 Θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

10 Στεγανοποίηση κτιρίου (εάν απαιτείται)

11 Πλάκα σκυροδέματος

Χρήση υποστρώματος δαπέδου υγρού τύπου
Κατά τη χρήση υποστρώματος δαπέδου υγρού τύπου πρέπει να προσέξετε 
ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία:
 - Όλη η επιφάνεια πρέπει να είναι άψογα στεγανοποιημένη (διαμόρφωση 
λεκάνης).

 - Οι θερμοκρασίες συνεχούς λειτουργίας δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τους 
55 °C.

 - Για τους υγρούς χώρους τα υποστρώματα δαπέδου από θειικό ασβέστιο είναι 
κατάλληλα μόνο υπό προϋποθέσεις. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στα στοιχεία του κατασκευαστή.

Υποστρώματα δαπέδου και αρμοί

Για τη μελέτη και την εκτέλεση θερμαινόμενων υποστρωμάτων δαπέδων ισχύουν 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρότυπο DIN 18560. Εκτός αυτού ισχύουν οι 
προδιαγραφές επεξεργασίας και οι επιτρεπτές περιοχές χρήσης των κατασκευα-
στών υποστρώματος δαπέδου.

Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να συμφωνηθούν στη φάση του σχεδιασμού ανάμεσα 
στον αρχιτέκτονα, το μελετητή και όλα τα συνεργεία όπως τους εγκαταστάτες 
της θέρμανσης, τους κατασκευαστές του υποστρώματος δαπέδου και τους 
τεχνίτες τοποθέτησης των τελικών δαπέδων:
 - Είδος και πάχος του υποστρώματος δαπέδου και των επεδύσεων δαπέδου
 - Κατανομή της επιφάνειας του υποστρώματος δαπέδου καθώς και διάταξη και 
διαμόρφωση των αρμών

 - Αριθμός των σημείων μέτρησης της υπολειπόμενης υγρασίας

1
2 3

4
5

6
7

8
9

10
11
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Επενδύσεις δαπέδου και αρμοί
Στις σκληρές επενδύσεις (κεραμικές πλάκες, παρκέ κτλ.) οι αρμοί πρέπει να 
φθάνουν μέχρι την επάνω ακμή της επένδυσης. Αυτό το μέτρο συνιστάται επίσης 
και για τις μαλακές επενδύσεις δαπέδου (υπένδυση συνθετικού υλικού και μοκέ-
τες), για την αποφυγή διογκώσεων και το σχηματισμό αυλακιών. Σε όλα τα είδη 
επένδυσης είναι υποχρεωτικά απαραίτητη μια προσυνεννόηση με τον τεχνίτη 
τοποθέτησης του δαπέδου.

Διάταξη των αρμών

Η λάθος διάταξη και διαμόρφωση των αρμών είναι η συχνότερη αιτία για τις 
ζημιές στο υπόστρωμα δαπέδου.

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18560 και DIN EN 1264 ισχύει:
 - Ο μελετητής πρέπει να κατασκευάσει ένα σχεδιάγραμμα αρμών και να το 
παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό ως συστατικό της περιγραφής των 
εργασιών.

 - Τα θερμαινόμενα υποστρώματα δαπέδου εκτός από τον περιμετρικό διαχωρι-
σμό με την περιμετρική μονωτική ταινία πρέπει να χωριστούν πρόσθετα στα 
ακόλουθα σημεία με αρμούς:
 - σε επιφάνειες υποστρώματος δαπέδου > 40 m² ή
 - σε μήκος πλευρών > 8 m ή
 - σε αναλογίες πλευρών a/b > 1/2
 - επάνω από αρμούς διαστολής του κτιρίου
 - σε πεδία με έντονες υψομετρικές διαφορές

Εικ. 3–2 Διάταξη των αρμών

- - - Αρμός διαστολής

Οι αλλαγές του μήκους λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας μιας πλάκας 
υποστρώματος δαπέδου μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση ως εξής:

∆l = l0 x α x ∆T

∆l = διαστολή κατά μήκος (m)
l0 = μήκος της πλάκας (m)
α = συντελεστής κατά μήκους διαστολής (1/K)
∆T = Διαφορά θερμοκρασίας (K)

Διάταξη των κυκλωμάτων θέρμανσης
Τα κυκλώματα θέρμανσης και οι αρμοί πρέπει να εναρμονιστούν μεταξύ τους ως 
εξής:
 - Τα πεδία των σωλήνων πρέπει να σχεδιαστούν και να τοποθετηθούν έτσι, ώστε 
να μη διέρχονται σε καμία περίπτωση μέσα από αρμούς.

 - Μόνο οι σωλήνες σύνδεσης επιτρέπεται να διασταυρώνονται με τους αρμούς.
 - Σε αυτές τις περιοχές οι σωλήνες της θέρμανσης πρέπει να προστατεύονται 
πέρα από τους αρμούς και από τις δύο πλευρές περίπου 15 cm σε κάθε πλευ-
ρά με ένα σωλήνα σπιράλ προστασίας (σωλήνας σπιράλ προστασίας REHAU ή 
ένα κέλυφος μόνωσης) από τυχόν καταπόνηση διάτμησης.

Εικ. 3–3 Σωστή διάταξη των αρμών στα κυκλώματα θέρμανσης

Εικ. 3–4 Εσφαλμένη διάταξη των αρμών στα κυκλώματα θέρμανσης

≤ 8 m
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3 2 3 Ξηρή κατασκευή/στοιχεία υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου

Δυνατότητα φόρτισης και περιοχή χρήσης

Τα υποστρώματα δαπέδου ξηρού τύπου από ίνες γύψου επιτρέπεται να ζεστα-
θούν μόνο σε μέγιστη θερμοκρασία 45 °C.

Για τη δυνατότητα φόρτισης της συνολικής κατασκευής του δαπέδου καθώς 
και για την περιοχή χρήσης των συστημάτων ξηρής τοποθέτησης REHAU από συ-
μπαγείς πλάκες και πλάκες με ξύλινα δοκάρια είναι σημαντικά τα εγγυημένα από 
τον κατασκευαστή των στοιχείων υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου σημειακά 
και επιφανειακά φορτία.

Σύστημα ξηρής τοποθέτησης
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 - Χώροι διαμονής, διάδρομοι και σοφίτες σε κατοικίες, δωμάτια ξενοδοχείων 
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων λουτρών A1 (1,0) + A2 (1,5) +  
A3 (2,0)

 - Γραφεία, διάδρομοι και σοφίτες σε κτίρια γραφείων, ιατρεία, χώροι αναμονής σε 
ιατρεία συμπεριλαμβανομένων και των διαδρόμων B1 (2,0)

 - Χώροι πωλήσεων έως και 50 m² επιφάνεια δαπέδου σε κτίρια κατοικιών και 
γραφείων D1 (2,0)

–

 - Διάδρομοι σε ξενοδοχεία, γηροκομεία, οικοτροφεία κτλ., χώροι θεραπείας 
συμπεριλαμβανομένων και χειρουργείων χωρίς βαριές συσκευές B2 (3,0)

 - Επιφάνειες με τραπέζια, π.χ. χώροι αναμονής, αίθουσες παραδόσεων, σχολικές τά-
ξεις, σχολικοί χώροι, τραπεζαρίες, καφενεία, εστιατόρια, χώροι υποδοχής C1 (3,0)

– –

 - Διάδρομοι σε νοσοκομεία, γηροκομεία κτλ., χώροι θεραπείας συμπεριλαμβανο-
μένων και χειρουργείων χωρίς βαριές συσκευές B2 (5.0)

 - Επιφάνειες για μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων, π.χ. διάδρομοι προς αίθουσες 
παραδόσεων και σχολικές τάξεις, εκκλησίες, θέατρα ή κινηματόγραφοι C2 (4,0)

 - Αίθουσες συνεδριάσεων, χώροι συναθροίσεων, αίθουσες αναμονής, αίθουσες 
συναυλιών C5 (5,0)

 - Ελεύθερες βατές επιφάνειες, π.χ. επιφάνειες μουσείων, επιφάνειες εκθέσεων 
κτλ. και περιοχές εισόδων σε δημόσια κτίρια και ξενοδοχεία C3 (5,0)

 - Επιφάνειες άθλησης και παιχνιδιών, π.χ. αίθουσες χορού, αίθουσες γυμναστικής, 
αίθουσες προπόνησης, εξέδρες C4 (5,0)

 - Επιφάνειες σε καταστήματα λιανικής πώλησης και σε εμπορικά καταστήματα 
D2 (5,0)

– – – –

1 Προσέξτε επίσης τις τρέχουσες υποδείξεις Fermacell
2 Προσέξτε επίσης τις τρέχουσες υποδείξεις Knauf

Πίν. 3-2 Περιοχές χρήσης του συστήματος ξηρής τοποθέτησης REHAU κατά ÖNORM B 1991 ή DIN 1055 σε συνδυασμό με στοιχεία υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου Fermacell 
και Knauf
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Βασική πλάκα TS-14
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 - Χώροι διαμονής, διάδρομοι και σοφίτες σε κατοικίες, δωμάτια ξενοδοχείων συμπε-
ριλαμβανομένων και των αντίστοιχων λουτρών A1 (1,0) + A2 (1,5) + A3 (2,0)

 - Γραφεία, διάδρομοι και σοφίτες σε κτίρια γραφείων, ιατρεία, χώροι αναμονής σε 
ιατρεία συμπεριλαμβανομένων και των διαδρόμων B1 (2,0)

 - Χώροι πωλήσεων έως και 50 m² επιφάνεια δαπέδου σε κτίρια κατοικιών και 
γραφείων D1 (2,0)

–

 - Διάδρομοι σε ξενοδοχεία, γηροκομεία, οικοτροφεία κτλ., χώροι θεραπείας 
συμπεριλαμβανομένων και χειρουργείων χωρίς βαριές συσκευές B2 (3,0)

 - Επιφάνειες με τραπέζια, π.χ. χώροι αναμονής, αίθουσες παραδόσεων, σχολικές τά-
ξεις, σχολικοί χώροι, τραπεζαρίες, καφενεία, εστιατόρια, χώροι υποδοχής C1 (3,0)

– –

 - Διάδρομοι σε νοσοκομεία, γηροκομεία κτλ., χώροι θεραπείας συμπεριλαμβανο-
μένων και χειρουργείων χωρίς βαριές συσκευές B2 (5.0)

 - Επιφάνειες για μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων, π.χ. διάδρομοι προς αίθουσες 
παραδόσεων και σχολικές τάξεις, εκκλησίες, θέατρα ή κινηματόγραφοι C2 (4,0)

 - Αίθουσες συνεδριάσεων, χώροι συναθροίσεων, αίθουσες αναμονής, αίθουσες 
συναυλιών C5 (5,0)

 - Ελεύθερες βατές επιφάνειες, π.χ. επιφάνειες μουσείων, επιφάνειες εκθέσεων 
κτλ. και περιοχές εισόδων σε δημόσια κτίρια και ξενοδοχεία C3 (5,0)

 - Επιφάνειες άθλησης και παιχνιδιών, π.χ. αίθουσες χορού, αίθουσες γυμναστικής, 
αίθουσες προπόνησης, εξέδρες C4 (5,0)

 - Επιφάνειες σε καταστήματα λιανικής πώλησης και σε εμπορικά καταστήματα D2 (5,0)

– – – –

1 Προσέξτε επίσης τις τρέχουσες υποδείξεις Fermacell
2 Προσέξτε επίσης τις τρέχουσες υποδείξεις Knauf

Πίν. 3-3 Περιοχές χρήσης της βασικής πλάκας TS-14 κατά το ÖNORM B 1991 ή το DIN 1055 σε συνδυασμό με στοιχεία υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου Fermacell και Knauf

Απαιτήσεις από το υπόστρωμα
Το υπόστρωμα του δαπέδου πρέπει να είναι ανθεκτικό, στεγνό και καθαρό. 
Επειδή οι πλάκες υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου ως στρώση κατανομής 
των φορτίων πάνω από τα συστήματα ξηρής τοποθέτησης δεν έχουν ιδιότητες 
αυτοεπιπέδωσης, πρέπει το υπόστρωμα για την υποδοχή των συστημάτων ξηρής 
τοποθέτησης να είναι επίπεδο. Η επιπεδότητα του υποστρώματος του δαπέδου 
πρέπει να ελεγχθεί πριν την έναρξη της τοποθέτησης και να αποκατασταθεί 
ενδεχομένως με τα κατάλληλα μέτρα.

Κατάλληλα μέτρα είναι τα εξής:
 - Για αποκλίσεις επιπεδότητας 0–10 mm:

 - μικρές επιφάνειες: Επίστρωση υλικού σπατουλαρίσματος (Knauf + 
Fermacell).

 - Μεγάλες επιφάνειες: Επίστρωση αυτοεπιπεδούμενου ρευστού υλικού σπα-
τουλαρίσματος (Knauf + Fermacell).

 - Για μεγαλύτερες απολκίσεις επιπεδότητας: 
 - Επίστρωση με αυτοσυμπιεζόμενα υλικά ξηρής επίστρωσης και κάλυψη το 

λιγότερο με 10 mm χοντρές ινογυψόπλακες (Fermacell).
 - Επίστρωση δεμένου κονιάματος εξομάλυνσης πάχους από 15 mm έως το 

πολύ 80 mm.

Πλάκες δαπέδου από ξύλινα δοκάρια
Η χρήση των συστημάτων ξηρής τοποθέτησης είναι δυνατή πάνω σε πλάκες δα-
πέδου από ξύλινα δοκάρια με κατασκευή σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης 
των κατασκευαστών υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου. Η κατασκευαστική 
κατάσταση των πλακών του δαπέδου από ξύλινα δοκάρια πρέπει να ελεγχθεί 
πριν την έναρξη της τοποθέτησης. Το υπόστρωμα του δαπέδου δεν επιτρέπεται 
να υποχωρεί ή να ανεβοκατεβαίνει. Βιδώστε τις ενδεχομένως χαλαρές δοκούς. 

Σχετικά με το απαραίτητο πάχος του σανιδώματος πρέπει να τηρηθούν οι απαι-
τήσεις στο σανίδωμα/ξυλότυπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να φροντίσετε 
για την απόδειξη της στατικής αντοχής της πλάκας σκυροδέματος.

Θερμομόνωση
Οι πρόσθετες πλάκες θερμομόνωσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτή-
σεις:
 - Διογκωμένο πολυστυρόλιο (EPS):

 - Πυκνότητα: το ελάχιστο 30 kg/m³
 - Πάχος: το μέγιστο 60 mm

 - Σκληρός αφρός πολυουρεθάνης (PUR):
 - Πυκνότητα: το ελάχιστο 33 kg/m³
 - Πάχος: το μέγιστο 90 mm

 - Τοποθετήστε το πολύ 2 πρόσθετες στρώσεις από πλάκες θερμομόνωσης 
μετατοπισμένα στο σύστημα ξηρής τοποθέτησης.

Ηχομόνωση κτυπογενών ήχων
Ως πρόσθετη ηχομόνωση κτυπογενών ήχων είναι εγκεκριμένα μόνο τα ακόλουθα 
υλικά:
 - Στοιχεία υποστρώματος δαπέδου της Knauf:

 - Μονωτική πλάκα ινών ξύλου
 - Στοιχεία υποστρώματος δαπέδου της Fermacell:

 - Μονωτική πλάκα ινών ξύλου
 - Μονωτική πλάκα ορυκτοβάμβακα 

Σε περίπτωση χρήσης μονωτικών πλακών από ορυκτοβάμβακα κάτω από το 
σύστημα θέρμανσης επιφανειών πρέπει να τοποθετηθεί μια ελεύθερα τοποθετη-
μένη ινογυψόπλακα πάχους 10 mm μεταξύ της μονωτικής πλάκας ορυκτοβάμβα-
κα και του συστήματος θέρμανσης επιφανειών.
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Επιτρεπτές κατασκευαστικές παραλλαγές
Οι επιτρεπτές κατασκευαστικές παραλλαγές των συστημάτων ξηρής τοποθέ-
τησης εξαρτώνται από τις απαιτήσεις θερμομόνωσης και μόνωσης κτυπογενών 
ήχων του μελετητή του κτιρίου καθώς και από την επιπεδότητα της πλάκας του 
δαπέδου.

3 2 4 Σχήματα τοποθέτησης και κυκλώματα θέρμανσης

Οι θερμικές ανάγκες ενός χώρου μπορούν να καλυφτούν ανεξάρτητα από το 
σχήμα τοποθέτησης. Το σχήμα τοποθέτησης επηρεάζει μόνο την κατανομή της 
θερμότητας στην επιφάνεια του δαπέδου και στο χώρο.
Οι θερμικές ανάγκες ενός χώρου μειώνονται με την απόσταση από την περιοχή 
των εξωτερικών τοίχων προς το εσωτερικό του χώρου. Οι σωλήνες θέρμανσης 
τοποθετούνται γι’ αυτό στην περιοχή με τις υψηλότερες θερμικές ανάγκες (περι-
μετρική ζώνη) κατά κανόνα πιο πυκνά παρά στη ζώνη διαμονής.

Περιμετρικές ζώνες
Η αναγκαιότητα σχεδιασμού μιας περιμετρικής ζώνης εξαρτάται από
 - τον τύπο του εξωτερικού τοίχου (τιμή U του τοίχου, ποσοστό και ποιότητα των 
παραθύρων)

 - τη χρήση του χώρου

Απόσταση τοποθέτησης
Με μια μικρότερη απόσταση τοποθέτησης στις περιμετρικές ζώνες και μια 
μεγαλύτερη απόσταση τοποθέτησης στις ζώνες παραμονής (δυνατό στα σχήματα 
τοποθέτησης σαλιγκαριού ή διπλού μαιάνδρου) επιτυγχάνει κανείς:
 - Υψηλή αίσθηση θαλπωρής σε όλο το χώρο
 - Ευχάριστη θερμοκρασία δαπέδου παρά την υψηλή θερμική ισχύ
 - Μείωση της απαραίτητης θερμοκρασίας προσαγωγής και έτσι μικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας

Σχήματα τοποθέτησης θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU
Για τα κυκλώματα θέρμανσης της θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU υπάρχουν 
τα ακόλουθα σχήματα τοποθέτησης:

 - Σαλιγκάρι
 - Πλάκα κόμβων Varionova
 - RAUTHERM S SPEED SYSTEM
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων

 - Απλός μαίανδρος
 - Πλάκα κόμβων Varionova 

(μόνο τύπος κατασκευής με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 30-2 και θερμο-
μόνωση 11 mm στην κάτω πλευρά)

 - RAUTHERM S SPEED SYSTEM
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - RAUFIX
 - Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων
 - Σύστημα ξηρής τοποθέτησης
 - Βασική πλάκα TS-14
 - Σύστημα χαμηλού ύψους 10

 - Διπλός μαίανδρος
 - Πλάκα κόμβων Varionova 

(μόνο τύπος κατασκευής με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 30-2 και θερμο-
μόνωση 11 mm στην κάτω πλευρά)

 - RAUTHERM S SPEED SYSTEM
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - RAUFIX
 - Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων
 - Σύστημα χαμηλού ύψους 10

Σχήμα τοποθέτησης σαλιγκαριού

 - Ομοιόμορφες επιφανειακές θερμοκρασίες σε όλο το κύκλωμα θέρμανσης
 - Άνετη τοποθέτηση του σωλήνα θέρμανσης χωρίς προβληματικές κάμψεις του 
σωλήνα σε γωνίες 90°

Εικ. 3–5 Σχήμα τοποθέτησης σαλιγκαριού με ενσωματωμένη πυκνότερη περιμετρική ζώνη

Εικ. 3–6 Σχήμα τοποθέτησης σαλιγκαριού με προσυνδεδεμένη περιμετρική ζώνη

Σχήμα τοποθέτησης απλού μαιάνδρου

Στο σχήμα τοποθέτησης απλού μαιάνδρου πρέπει στην περιοχή των τόξων 
αλλαγής κατεύθυνσης των 180° να τηρηθεί οπωσδήποτε η επιτρεπτή ακτίνα 
καμπυλότητας του σωλήνα θέρμανσης.

Εικ. 3–7 Σχήμα τοποθέτησης απλού μαιάνδρου

Εικ. 3–8 Σχήμα τοποθέτησης απλού μαιάνδρου με πυκνότερη περιμετρική ζώνη
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Σχήμα τοποθέτησης διπλού μαιάνδρου

Ομοιόμορφες επιφανειακές θερμοκρασίες σε όλο το κύκλωμα θέρμανσης

Στο σχήμα τοποθέτησης διπλού μαιάνδρου πρέπει στην περιοχή των τόξων 
αλλαγής κατεύθυνσης των 180° να τηρηθεί οπωσδήποτε η επιτρεπτή ακτίνα 
καμπυλότητας του σωλήνα θέρμανσης.

Εικ. 3–9 Σχήμα τοποθέτησης διπλού μαιάνδρου με ενσωματωμένη πυκνότερη 
περιμετρική ζώνη

Εικ. 3–10 Σχήμα τοποθέτησης διπλού μαιάνδρου με προσυνδεδεμένη περιμετρική ζώνη

3 2 5 Υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία

Η θέση σε λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 - Ξέπλυμα, πλήρωση και εξαέρωση.
 - Εκτελέστε τον έλεγχο πίεσης.
 - Εκτέλεση της λειτουργίας ελέγχου της θέρμανσης.
 - Ενδεχομένως εκτέλεση της θέρμανσης ξήρανσης του υποστρώματος για την 
επίστρωση του δαπέδου.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες υποδείξεις:

Ο έλεγχος της πίεσης και η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης πρέπει να εκτελε-
στούν σύμφωνα με το Πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης: Θέρμανση/ψύξη επιφανειών 
REHAU (βλέπε παράρτημα) και το Πρωτόκολλο λειτουργίας θέρμανσης για 
θέρμανση/ψύξη επιφανειών REHAU (βλέπε παράρτημα) και να πρωτοκολληθούν.

Λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης
 - Ανάμεσα στην τοποθέτηση του υποστρώματος δαπέδου και τη λειτουργία 
ελέγχου της θέρμανσης πρέπει να βρίσκεται το παρακάτω ελάχιστο χρονικό 
διάστημα:
 - σε υποστρώματα δαπέδου τσιμεντοκονίας 21 ημέρες 
 - σε υποστρώματα δαπέδου αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος ανυδρίτη 

7 ημέρες
 - ή σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή

 - Σε περίπτωση απενεργοποίησης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης μετά τη φάση 
της προθέρμανσης, το υπόστρωμα δαπέδου πρέπει να προστατευτεί από τα 
ρεύματα αέρα και από πολύ γρήγορη ψύξη.

 - Σε περίπτωση χρήσης υλικών εξομάλυνσης (σε συνδυασμό με το σύστημα 
χαμηλού ύψους 10) πρέπει να προσέξετε τα στοιχεία του κατασκευαστή των 
υλικών εξομάλυνσης.

Θέρμανση ξήρανσης του υποστρώματος για την επίστρωση του δαπέδου
 - Η ποσότητα υπολειπόμενης υγρασίας που είναι απαραίτητη για την τεχνητή ξή-
ρανση του υποστρώματος δαπέδου πρέπει να προσδιοριστεί από την εταιρεία 
τοποθέτησης της επένδυσης δαπέδου με κατάλληλες μεθόδους μέτρησης.

 - Ενδεχομένως πρέπει να δοθεί από τον εντολέα η εντολή για τεχνητή ξήρανσης 
του υποστρώματος για την επίτευξη του απαιτουμενου βαθμού υγρασίας. 

 - Σε περίπτωση χρήσης υλικών εξομάλυνσης (σε συνδυασμό με το σύστημα 
χαμηλού ύψους 10) πρέπει να προσέξετε τα στοιχεία του κατασκευαστή των 
υλικών εξομάλυνσης.
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3 2 6 Επενδύσεις δαπέδου

Οι συστάσεις των κατασκευαστών των επενδύσεων δαπέδου σχετικά με τη 
συναρμολόγηση, τοποθέτηση και λειτουργία πρέπει να τηρούνται ακριβώς.

Υφασμάτινη επένδυση δαπέδου
Οι μοκέτες πρέπει γενικά να είναι κολλημένες, για την επίτευξη μιας καλύτερης 
μετάδοσης της θερμότητας. Το πάχος της μοκέτας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
10 mm.

Δάπεδα παρκέ
Τα ξύλινα παρκέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμάνσεις δαπέδου. Πρέπει 
όμως να υπολογίζει κανείς τη δημιουργία αρμών. Το κόλλημα είναι και εδώ ο 
σωστός τρόπος τοποθέτησης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε κατά την 
τοποθέτηση η υγρασία του υποστρώματος δαπέδου και του ξύλου να αντιστοιχεί 
στην επιτρεπτή σύμφωνα με το πρότυπο τιμή και να παραμένει η κόλλα μόνιμα 
ελαστική.

Πλαστικές επενδύσεις δαπέδου
Οι πλαστικές επενδύσεις δαπέδου είναι επίσης κατάλληλες για τις θερμάνσεις 
δαπέδου. Συνιστάται η κόλληση των πλαστικών πλακιδίων ή των πλαστικών 
διαδρόμων.

Πέτρα, τούβλα, κεραμικό
Οι τελικές επιστρώσεις δαπέδου από πέτρα, τούβλα ή άλλα κεραμικά υλικά είναι 
ιδανικές για τις θερμάνσεις δαπέδου.
Οι συνηθισμένες εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων και πλακών μπορούν να 
εφαρμοστούν χωρίς περιορισμούς:
 - Μέθοδος λεπτού στρώματος πάνω σε σκληρυμένο υπόστρωμα δαπέδου
 - Μέθοδος χοντρού στρώματος πάνω σε σκληρυμένο υπόστρωμα δαπέδου
 - Στρώμα κονιάματος πάνω σε διαχωριστικό στρώμα

Υπολογισμός της θερμικής αντίστασης
Στο θερμοτεχνικό υπολογισμό μιας θέρμανσης δαπέδου (καθορισμός της θερ-
μοκρασίας του ζεστού νερού και της απόσταση των σωλήνων) πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η θερμική αντίσταση της επένδυσης του δαπέδου.

Η θερμική αντίσταση της επένδυσης του δαπέδου δεν επιτρέπεται να ξεπερνά 
την τιμή Rλ,B = 0,15 m²K/W.

Οι τιμές της θερμικής αντίστασης των επενδύσεων δαπέδου πρέπει να υπολο-
γιστούν σωστά για κάθε περίπτωση τοποθέτησης. Για έναν πρόχειρο σχεδιασμό 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές από τον πίνακα.

Επένδυση δαπέδου Πάχος d 
[mm]

Θερμική αγωγιμότητα 
λ [W/mK]

Θερμική αντίσταση 
Rλ,B [m²K/W]

Υφασμάτινη επένδυση 
δαπέδου

10 0,07 μέγ. 0,15

Παρκέ 8 mm
Υλικό κόλλησης 

8
2
συνολ. 10

0,2
0,2 

0,04
0,01 
συνολ. 0,05

Παρκέ 16 mm
Υλικό κόλλησης 

16
2
συνολ. 18

0,2
0,2 

0,10
0,1 
συνολ. 0,11

Πλαστική επένδυση, π.χ. PVC 5 0,23 0,022

Κεραμικά πλακάκια δαπέδου
Λεπτό στρώμα κονιάματος 

10
2
συνολ. 12

1,0
1,4 

0,01
0,001
συνολ. 0,011

Κεραμικά πλακάκια δαπέδου
Στρώμα κονιάματος 

10
10
συνολ. 20

1,0
1,4 

0,01
0,007
συνολ. 0,017

Πλάκες από φυσική ή τεχνητή 
πέτρα
εδώ: μάρμαρο, στρώμα 
κονιάματος

15
10
συνολ. 25

3,5
1,4 

0,004
0,007
συνολ. 0,011

Πίν. 3-4 Θερμική αγωγιμότητα και θερμική αντίσταση συνηθισμένων επενδύσεων δαπέδου
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3 3 Σύστημα με πλάκα κόμβων Varionova

Εικ. 3–11 Σύστημα πλάκας κόμβων Varionova με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 30-2 
στην κάτω πλευρά

 - Κατάλληλο για σωλήνες 14–17 mm
 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Πολύ κατάλληλο για περπάτημα
 - Ασφαλής στερέωση των σωλήνων
 - Εύκολη κοπή

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα κόμβων Varionova

 - με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 30-2
 - με θερμομόνωση 11 mm
 - χωρίς μόνωση στην κάτω πλευρά

 - Λωρίδα διασύνδεσης
 - Λωρίδα σύνδεσης
 - Γέφυρα κόμβων
 - Στοιχείο συγκράτησης πλάκας

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
Πλάκα κόμβων REHAU με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 30-2 στην κάτω πλευρά:
 - RAUTHERM S 

 - 14 x 1,5 mm
 - 17 x 2,0 mm

 - RAUTITAN flex 
 - 16 x 2,2 mm

 - RAUTITAN stabil 
 - 16,2 x 2,6 mm

Για πλάκα κόμβων REHAU χωρίς μόνωση στην κάτω πλευρά:
 - RAUTHERM S 

 - 14 x 1,5 mm
 - 17 x 2,0 mm

 - RAUTITAN stabil 
 - 16,2 x 2,6 mm

Σε περίπτωση χρήσης της πλάκας κόμβων Varionova χωρίς μόνωση στην κάτω 
πλευρά σε συνδυασμό με RAUTHERM S 17 x 2,0 mm εκτός από τη χρήση των 
στοιχεών συγκράτησης πλακών REHAU πρέπει να διασφαλιστεί σταθερή στερέω-
ση (π.χ. με κόλληση σε όλη την επιφάνεια) με το υπόστρωμα επί τόου (μόνωση).

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής

Περιγραφή
Η πλάκα κόμβων Varionova μπορεί να παραδοθεί με ηχομόνωση κτυπογενών 
ήχων 30-2 στην κάτω πλευρά, με θερμομόνωση 11 mm στην κάτω πλευρά και 
σε έκδοση χωρίς μόνωση στην κάτω πλευρά. 

Και στις δύο εκδόσεις το πολυλειτουργικό φύλλο κάλυψης από πολυστυρένιο 
διασφαλίζει πολύ καλή στερέωση των σωλήνων, μεγάλη καταλληλότητα για περ-
πάτημα και αποτελεσματιή στεγανοποίηση από το νερό παρασκευής κονιάματος 
υποστρώματος δαπέδου και την υγρασία.
Στις εκδόσεις με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων και θερμομόνωση, ο αφρός 
πολυστυρένιου ελεγμένης ποιότητας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου 
ÖNORM EN 13163. Το ράστερ που υπάρχει στην κάτω πλευρά καθιστά δυνατό 
το γρήγορο και ίσιο κόψιμο.
Το ειδικό περίγραμμα των κόμβων επιτρέπει απόσταση τοποθέτησης 5 cm και 
πολλαπλάσια αυτού και σταθερή συγκράτηση των σωλήνων, και στις περιοχές 
αλλαγής κατεύθυνσης των σωλήνων.

Οι διαμορφωμένοι κόμβοι σε δύο πλευρές της πλάκας επιτρέπουν γρήγορη και 
σταθερή σύνδεση και αποτρέπουν γέφυρες ήχου και θερμότητας. Μετά τη σύν-
δεσή τους, οι πλάκες μπορούν πάλι να αποσυνδεθούν χωρίς να καταστρέφονται.
Οι λωρίδες διασύνδεσης, οι λωρίδες σύνδεσης και οι γέφυρες κόμβων μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με όλες τις εκδόσεις της πλάκας κόμβων Varionova. 

Το σύστημα της πλάκας κόμβων Varionova προβλέπεται για χρήση με υποστρώ-
ματα δαπέδου κατά το DIN 18560.

Εικ. 3–16 Γέφυρα κόμβων

Η γέφυρα κόμβων χρησιμεύει στη σταθερή στερέωση των σωλήνων που έχουν 
τοποθετηθεί υπό γωνία 45°.

Εικ. 3–12 Πάνω πλευρά πλάκας κόμβων 
Varionova με ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων 30-2 στην 
κάτω πλευρά και θερμομόνωση 
11 mm στην κάτω πλευρά

Εικ. 3–13 Πάνω πλευρά πλάκας κόμβων 
Varionova χωρίς μόνωση στην 
κάτω πλευρά

Εικ. 3–14 Τεχνική σύνδεσης πλάκας Εικ. 3–15 Εύκολη κοπή με λωρίδες 
διασύνδεσης
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Εικ. 3–17 Στοιχείο συγκράτησης πλάκας

Το στοιχεί συγκράτησης πλάκας χρησιμοποιείται για τη σταθερή στερέωση της 
πλάκας κόμβων Varionova χωρίς μόνωση στην κάτω πλευρά, πάνω στη μόνωση 
που υπάρχει επιτόπου.

Εικ. 3–18 Λωρίδα σύνδεσης

Με τις λωρίδες σύνδεσης αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα σημεία των 
πορτών και των αρμών διαστολής του υποστρώματος δαπέδου. Ανάλογα με τις 
ανάγκες, μπορεί κάτω από την περιοχή της λωρίδας σύνδεσης να τοποθετηθεί 
μονωτικό συστήματος.

Συναρμολόγηση
1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε το μονωτικό υλικό συστήματος REHAU, αν είναι απαραίτητο.
5. Κόψτε τις πλάκες κόμβων Varionova και τοποθετήστε τις, αρχίζοντας από 

την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.

 - Κατά μήκος της περιμετρικής μονωτικής ταινίας, στην πλάκα κόμβων 
Varionova πρέπει να αποκοπεί το εξέχον μέρος της μεμβράνης.
 - Στερεώστε την πλάκα κόμβων Varionova χωρίς μόνωση στην κάτω πλευρά 

με στοιχεία συγκράτησης πλάκας REHAU στη μόνωση στην κάτω πλευρά.
 - Κολλήστε τη βάση της μεμβράνης της περιμετρικής μονωτικής ταινίας 

REHAU χωρίς τάση με την πλάκα κόμβων Varionova.
 - Τα ίσια κομμένα υπόλοιπα κομμάτια μιας πλάκας κόμβων Varionova μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με λωρίδες διασύνδεσης.

6. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
7. Τοποθετήστε το σωλήνα στο ράστερ των κόμβων της πλάκας κόμβων 

REHAU Varionova.
8. Σε περίπτωση τοποθέτησης υπό γωνία 45°, στερεώστε το σωλήνα με τη 

γέφυρα κόμβων.
9. Συνδέστε το σωλήνα με την άλλη άκρη στο συλλέκτη REHAU.
10. Συναρμολογήστε το προφίλ αρμού διαστολής.

Εικ. 3–19 Λωρίδα σύνδεσης και προφίλ αρμού διαστολής πάνω σε πλάκα κόμβων 
Varionova

Τεχνικά στοιχεία

Πλάκα συστήματος
Πλάκα κόμβων Varionova με 

ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 
30-2 στην κάτω πλευρά

Πλάκα κόμβων Varionova με 
θερμομόνωση 11 mm στην 

κάτω πλευρά

Πλάκα κόμβων Varionova 
χωρίς μόνωση στην κάτω 

πλευρά
Υλικό μόνωσης EPS 040 DES sg EPS 040 DEO dm
Υλικό πολυλειτουργικής μεμβράνης Μεμβράνη PS Μεμβράνη PS Μεμβράνη PS
Διαστάσεις Μήκος 1450 mm 1450 mm 1450 mm

Πλάτος 850 mm 850 mm 850 mm
Συνολικό ύψος 50/48 mm 31 mm 24 mm
Πάχος μονωτικού στρώματος 
κάτω από το σωλήνα θέρμανσης

30 mm 11 mm –

Διαστάσεις τοποθέτησης Μήκος 1400 mm 1400 mm 1400 mm
Πλάτος 800 mm 800 mm 800 mm
Επιφάνεια 1,12 m² 1,12 m² 1,12 m²

Αποστάσεις τοποθέτησης 5 cm και πολλαπλάσια 5 cm και πολλαπλάσια 5 cm και πολλαπλάσια
Ανύψωση σωλήνα – – 3 mm
Τύπος κατασκευής κατά DIN 18560 και ÖNORM EN 13813 A A A
Θερμική αγωγιμότητα 0,040 W/mK 0,040 W/mK –
Θερμική αντίσταση 0,75 m²K/W 0,30 m²K/W –
Κατηγορία δομικών υλικών κατά το ÖNORM EN 4102 B2 B2 B2
Συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά το ÖNORM EN 13501 E E E
Επιφανειακό φορτίο, μέγ. 5,0 kN/m² 50 kN/m² 60 kN/m² 1)

Βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων2) Δ LW, R 28 – –
1 ανάλογα με τη μόνωση που χρησιμοποιείται
2 σε περίπτωση συμπαγούς πλάκας και υπόστρωμα δαπέδου τοποθετημένο πάνω στην ηχομόνωση κτυπογενών ήχων με μάζα ≥ 70 kg/m²
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το ÖNORM EN 1264-4

Εικ. 3–20 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα στην πλάκα κόμβων Varionova

1 Πλάκα κόμβων Varionova με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 30-2 στην 
κάτω πλευρά

2 Πλάκα κόμβων Varionova με θερμομόνωση 11 mm στην κάτω πλευρά

3 Πλάκα κόμβων Varionova χωρίς ηχομόνωση κτυπογενών ήχων στην κάτω 
πλευρά

K υπόγειο

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος 
R ≥ 0,75 m²K/W

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: Μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα θερμαινόμε-
νος υποκείμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο έδαφος R ≥ 1,25 m²K/W 
(με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m, η τιμή αυτή πρέπει να αυξηθεί)

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα 
σχεδιασμού: 
–5 °C >Ta ≥ –15 °C 
R ≥ 2,00 m²K/W

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm, το 
πάχος του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί 
κατά 5 mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP "Mini" REHAU, και 
 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3

30-2 11 mm πάνω 
μόνωση 30-2 11 mm πάνω 

μόνωση 30-2 11 mm πάνω 
μόνωση

Zd / Ηχομόνωση 
κτυπογενών 
ήχων Td

[mm]
Td = 30-2 Td = 20 Td = 50-2 Td = 50 Td = 70-2

EPS 040 DES sg EPS 035 DEO dh EPS 040 DES sg EPS 040 DEO dm EPS 035 DES sg

Ύψος μόνωσης [mm] b = 28 b = 39 b = 28 b = 48 b = 59 b = 48 b = 78 b = 79 b = 68 
Ύψος 
κατασκευής, 
επάνω ακμή 
σωλήνα

[mm]

c14 = 42 c14 = 53 c14 = 45 c14 = 62 c14 = 73 c14 = 65 c14 = 92 c14 = 93 c14 = 85 
c16 = 44 c16 = 55 c16 = 47 c16 = 64 c16 = 75 c16 = 67 c16 = 94 c16 = 95 c16 = 87 

c17 = 45 c17 = 56 c17 = 48 c17 = 65 c17 = 76 c17 = 68 c17 = 95 c17 = 96 c17 = 88 

Πίν. 3-5 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
11 mm πάνω μόνωση 11 mm πάνω μόνωση 11 mm πάνω μόνωση

Πρόσθετη- 
μόνωση Zd [mm]

Zd = 20 Zd = 30 Zd = 40 Zd = 50 Zd = 50 
EPS 035 DEO dh EPS 040 DEO dm EPS 035 DEO dh EPS 040 DEO dm PUR 024 DEO dh

Ύψος μόνωσης [mm] b = 31 b = 30 b = 51 b = 50 b = 61 b = 50 
Ύψος 
κατασκευής, 
επάνω ακμή 
σωλήνα

[mm]

c14 = 45 c14 = 47 c14 = 65 c14 = 67 c14 = 75 c14 = 67 
c16 = 47 c16 = 49 c16 = 67 c16 = 69 c16 = 77 c16 = 69 

c17 = 48 c17 = 50 c17 = 68 c17 = 70 c17 = 78 c17 = 70 

Πίν. 3-6 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης χωρίς απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων

1 2+3

1 2+3

1 2+3
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Συνιστώμενο ελάχιστο ύψος υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2 για πλάκα κόμβων Varionova με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 30-2 στην 
κάτω πλευρά και με θερμομόνωση 11 mm στην κάτω πλευρά

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN flex / stabil 
16x2,2 / 16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 84 mm h = 86 mm h = 87 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 89 mm h = 91 mm h = 92 mm

Πίν. 3-7 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN flex / stabil 
16x2,2 / 16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm

Πίν. 3-8 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN flex / stabil 
16x2,2 / 16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm

Πίν. 3-9 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN flex / stabil 
16x2,2 / 16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 49 mm h = 51 mm h = 52 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm

Πίν. 3-10 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN flex / stabil 
16x2,2 / 16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 49 mm h = 51 mm h = 52 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm

Πίν. 3-11 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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Συνιστώμενο ελάχιστο ύψος υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2 για πλάκα κόμβων Varionova χωρίς ηχομόνωση κτυπογενών ήχων στην 
κάτω πλευρά

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN stabil  
16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm

c
h

a

a = 3 mm

Ύψος κατασκευής h = 62 mm h = 64 mm h = 65 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 82 mm h = 84 mm h = 85 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 87 mm h = 89 mm h = 90 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 92 mm h = 94 mm h = 95 mm

Πίν. 3-12 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN stabil  
16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm

c
h

a

a = 3 mm

Ύψος κατασκευής h = 57 mm h = 59 mm h = 60 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 72 mm h = 74 mm h = 75 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 77 mm h = 79 mm h = 80 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 82 mm h = 84 mm h = 85 mm

Πίν. 3-13 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN stabil  
16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm

c
h

a

a = 3 mm

Ύψος κατασκευής h = 57 mm h = 59 mm h = 60 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 67 mm h = 69 mm h = 70 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 77 mm h = 79 mm h = 80 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 82 mm h = 84 mm h = 85 mm

Πίν. 3-14 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN stabil  
16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm

c
h

a

a = 3 mm

Ύψος κατασκευής h = 52 mm h = 54 mm h = 55 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 62 mm h = 64 mm h = 65 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 67 mm h = 69 mm h = 70 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 72 mm h = 74 mm h = 75 mm

Πίν. 3-15 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο 
[kN/m²]

RAUTHERM S  
14x1,5 mm

RAUTITAN stabil  
16,2x2,6 mm

RAUTHERM S  
17x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm

c
h

a

a = 3 mm

Ύψος κατασκευής h = 52 mm h = 54 mm h = 55 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 57 mm h = 59 mm h = 60 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 62 mm h = 64 mm h = 65 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 67 mm h = 69 mm h = 70 mm

Πίν. 3-16 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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Θερμοτεχνικοί έλεγχοι
Το σύστημα πλάκας κόμβων Varionova έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως προς τα 
θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά κατά το DIN EN 1264.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 218

Κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του συστήματος πλάκας κόμβων 
Varionova πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 1264, 
Μέρος 4.

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Εικ. 3–21 Πλάκα κόμβων Varionova με τοποθετημένο σωλήνα θέρμανσης RAUTHERM S

1 Εσωτερικό επίχρισμα

2 Σοβατεπί

3 Περιμετρική μονωτική ταινία

4 Πλάκες από φυσική ή τεχνητή πέτρα

5 Στρώμα κονιάματος (κόλλα)

6 Υπόστρωμα δαπέδου κατά το DIN 18560

7 Σωλήνας θέρμανσης RAUTHERM S

8 Βάση μεμβράνης της περιμετρικής μονωτικής ταινίας

9 Πλάκα κόμβων Varionova με/χωρίς ηχομόνωση κτυπογενών ήχων/θερμο-
μόνωση

10 Ηχομόνωση κτυπογενών ήχων και θερμομόνωση 

11 Φράγμα υγρασίας (κατά το DIN 18195)

12 Πλάκα σκυροδέματος

13 Έδαφος

6

7

5
43

2
1

8

9

10
11
12
13

45
14
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3 4 Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης

Εικ. 3–22 Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης

 - Γρήγορη τοποθέτηση
 - Μεγάλη ευελιξία τοποθέτησης
 - Δυνατότητα χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος
 - Συνδυασμένη θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα καρφωτής τοποθέτησης

 - ως μονωτικό υλικό σε ρολό
 - ως διπλωμένο μονωτικό υλικό

 - Καρφωτό στήριγμα RAUTAC
 - Καρφωτό στήριγμα
 - Καρφωτικό τοποθέτησης στηριγμάτων multi

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
Με καρφωτό στήριγμα RAUTAC:
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
 - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Με καρφωτό στήριγμα:
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 20 x 2,8 mm
 - RAUTITAN stabil 20 x 2,9 mm

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Ταινία κόλλησης
 - Συσκευή ξετυλίγματος της ταινίας κόλλησης

Περιγραφή
Η πλάκα καρφωτής τοποθέτησης αποτελείται από ελεγμένης ποιότητας πολυ-
στερίνη κατά το πρότυπο ÖNORM EN 13163. Αυτή εγγυάται τιμές θερμομόνω-
σης και ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά το 
ÖNORM EN 1264 και το ÖNORM B 6000.
Η πλάκα καρφωτής τοποθέτησης είναι επικαλυμμένη με μια στεγανή και ανθεκτική 
υφασμάτινη μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE), η οποία στεγανοποιεί έναντι των υγρών 
από το νερό παρασκευής κονιάματος υποστρώματος δαπέδου και της υγρασίας. Η 
κατά μήκος προεξοχή της μεμβράνης εμποδίζει τις γέφυρες θερμότητας και ήχου.

Η τοποθέτηση των σωλήνων αντιστοιχεί στον τύπο κατασκευής A κατά 
DIN 18560 και ÖNORM EN 13813.

Χάρη στις μικρές διαστάσεις τοποθέτησης η πλάκα καρφωτής τοποθέτησης 
REHAU είναι ιδιαίτερα κατάλληλη ως διπλούμενη πλάκα σε μικρούς χώρους με 
πολλές γωνίες. Μπορούν να υλοποιηθούν αποστάσεις τοποθέτησης 5 cm και 
πολλαπλάσια.

Το τυπωμένο ράστερ τοποθέτησης καθιστά δυνατή μια γρήγορη και ακριβή 
τοποθέτηση των σωλήνων.

Το σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης προβλέπεται για χρήση με υπό-
στρωμα δαπέδου κατά DIN 18560.

Εικ. 3–23 Πλάκα καρφωτής τοποθέτησης ως μονωτικό υλικό σε ρολό

Εικ. 3–24 Πλάκα καρφωτής τοποθέτησης ως διπλωμένο μονωτικό υλικό

Συναρμολόγηση
1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε την πλάκα καρφωτής τοποθέτησης αρχίζοντας από την περι-

μετρική μονωτική ταινία REHAU. Η πλάκα καρφωτής τοποθέτησης πρέπει 
να ακουμπά τεντωμένη στην περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.

5. Κολλήστε την επικάλυψη της μεμβράνης της πλάκας καρφωτής τοποθέτη-
σης με ταινία κόλλησης REHAU πάνω στην υφασμάτινη μεμβράνη.

6. Τοποθετήστε και στερεώστε την αυτοκόλλητη βάση της μεμβράνης της περιμε-
τρικής μονωτικής ταινίας REHAU πάνω στην πλάκα καρφωτής τοποθέτησης.

7. Συνδέστε το σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
8. Τοποθετήστε το σωλήνα σύμφωνα με το ράστερ τοποθέτησης και στε-

ρεώστε τον σε απόσταση περίπου 50 cm με το καρφωτικό τοποθέτησης 
στηριγμάτων multi. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείτε το καρφωτικό 
τοποθέτησης στηριγμάτων πάντοτε κάθετα πάνω από τους σωλήνες στην 
πλάκα καρφωτής τοποθέτησης.

Κατά την τοποθέτηση των καρφωτών στηριγμάτων πιέστε κάτω τη χειρολαβή 
ομοιόμορφα και στη συνέχεια τραβήξτε την εντελώς πίσω.
Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανική διαδικασία τοποθέτησης των στηριγμάτων.
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Τεχνικά στοιχεία

Πλάκα καρφωτής 
τοποθέτησης 20-2 25-3 30-2 30-3 30-2 50-2 70-2

Τύπος κατασκευής Μονωτικό υλικό σε ρολό Διπλωμένο μονωτικό υλικό
Υλικό βασικής 
πλάκας

EPS 040 
DES sg

EPS 045 
DES sg

EPS 040 
DES sg

EPS 045 
DES sg

EPS 040 
DES sg

EPS 040 
DES sg

EPS 035 
DES sg

Υλικό υφασμάτινης μεμβράνης PE PP PE PP PE PE PE
Διαστάσεις Μήκος [m] 12 12 12 12 2 2 2

Πλάτος [m] 1 1 1 1 1 1 1
Ύψος [mm] 20 25 30 30 30 50 70
Επιφάνεια [m²] 12 12 12 12 2 2 2

Αποστάσεις τοποθέτησης [cm] 5 και πολλαπλάσια 5 και πολλαπλάσια
Ανύψωση σωλήνα [mm] ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Τύπος κατασκευής κατά DIN 18560 και 
ÖNORM EN 13813

A A A A A A A

Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 0,040 0,045 0,040 0,045 0,040 0,040 0,035
Θερμική αντίσταση [m²K/W] 0,50 0,56 0,75 0,65 0,75 1,25 2,00
Κατηγορία δομικών υλικών κατά το 
ÖNORM DIN 41021) B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά 
ÖNORM EN 13501

E E E E E E E

Μέγιστο επιφανειακό φορτίο [kN/m²] 6,5 4,0 6,5 4,0 5,0 5,0 10,0
Δυναμική ακαμψία [MN/m³] 30 20 20 20 20 15 30
Βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης 
κτυπογενών ήχων ΔLw,R (dB)2) 26 28 28 30 28 29 26

1 Το στοιχείο της κατηγορίας δομικών υλικών αναφέρεται στον αρχικό συνδυασμό της βασικής πλάκας PS και της μεμβράνης PE
2 Σε περίπτωση συμπαγούς πλάκας και υποστρώματος δαπέδου πάνω σε ηχομόνωση κτυπογενών ήχων μάζας ≥ 70 kg/m²

3 4 1 Καρφωτό στήριγμα RAUTAC και καρφωτό στήριγμα

Τα καρφιά είναι σε γεμιστήρες των 30 καρφιών, θερμικά συγκολλημένα. 
Η γνωστή ταινία ασφαλείας και μια πιθανή παρεμπόδιση της διαδικασίας τοποθέ-
τησης λόγω μαγκώματος με τα κομμάτια της ταινίας ασφαλείας εκπίπτουν.

Καρφωτά στηρίγματα RAUTAC

Εικ. 3–25 Καρφωτό στήριγμα RAUTAC

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
 - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Περιγραφή
Τα καρφωτά στηρίγματα RAUTAC χάρη στις ειδικές διαμορφωμένες μύτες 
συγκράτησης εγγυούνται μια ασφαλή σταθεροποίηση των σωλήνων χωρίς να 
ανασηκώνονται.

Καρφωτά στηρίγματα

Εικ. 3–26 Καρφωτό στήριγμα

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 20 x 2,8 mm
 - RAUTITAN stabil 20 x 2,9 mm

Περιγραφή
Τα καρφωτά στηρίγματα χάρη στις ειδικές διαμορφωμένες μύτες συγκράτησης 
εγγυούνται μια ασφαλή σταθεροποίηση των σωλήνων.
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Καρφωτικό τοποθέτησης στηριγμάτων multi

Εικ. 3–27 Καρφωτικό τοποθέτησης στηριγμάτων multi

Χρησιμοποιούμενα καρφιά
 - Καρφωτό στήριγμα RAUTAC
 - Καρφωτό στήριγμα

Περιγραφή
Το καρφωτικό τοποθέτησης στηριγμάτων multi είναι κατασκευασμένο για την 
τοποθέτηση των καρφωτών στηριγμάτων RAUTAC ή των καρφωτών στηριγμάτων 
πάνω στις πλάκες καρφωτής τοποθέτησης. Με άλλα λόγια, χρειάζεται μόνο ένα 
εργαλείο τοποθέτησης για την επεξεργασία και των δύο τύπων καρφιών.

Τα καρφιά που βρίσκονται σε γεμιστήρες τοποθετούνται στο κανάλι του στελέ-
χους γεμιστήρα.

Ένας μηχανισμός προώθησης ενισχύει την πίεση πάνω στα καρφιά και εξα-
σφαλίζει ένα απρόσκοπτο κάρφωμα των καρφιών και έτσι σύντομους χρόνους 
τοποθέτησης.

Με την ομοιόμορφη πίεση προς τα κάτω της εργονομικά διαμορφωμένης λαβής 
ενεργοποίησης, εισέρχονται τα καρφιά (καρφωτά στηρίγματα) στην υφασμάτινη 
μεμβράνη των πλακών καρφωτής τοποθέτησης. Κατά την εκτόνωση της λαβής 
ενεργοποίησης επιστρέφει αυτή ξανά με τη βοήθεια ενός ελατηρίου στην αρχική 
της θέση και η διαδικασία του καρφώματος μπορεί αμέσως να επαναληφθεί.

3 4 2 Σετ μετεξοπλισμού για το καρφωτικό τοποθέτησης στηριγμά-
των RAUTAC και το καρφωτικό τοποθέτησης στηριγμάτων

Για να μπορεί κανείς να επεξεργάζεται τους θερμοσυγκολλημένους γεμιστήρες 
των καρφιών με τα αναφερόμενα πιο πάνω εργαλεία, είναι απαραίτητος ο 
εξοπλισμός του εργαλείου καρφώματος με ένα σετ μετεξοπλισμού. Αυτό το σετ 
μετεξοπλισμού μπορείτε να το προμηθευτείτε από την αντίστοιχη αντιπροσωπία 
της εταιρείας REHAU.

Το σετ μετεξοπλισμού συναρμολογείται με λίγες κινήσεις στο καρφωτικό τοποθέ-
τησης των στηριγμάτων. Για το σκοπό αυτό κάθε σετ μετεξοπλισμού συνοδεύεται 
από τις αντίστοιχες οδηγίες συναρμολόγησης.

Στο σετ μετεξοπλισμού υπάρχει και ένας μηχανισμός προώθησης για την ενίσχυ-
ση του βάρους των γεμιστήρων των καρφιών.

Τοποθετήστε το μηχανισμό προώθησης πάνω στο γεμάτο στέλεχος του γεμιστή-
ρα, για να εξασφαλίσετε μια ομοιόμορφα προώθηση των καρφιών και μια ιδανική 
πίεση οπλισμού.
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3–28 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης

K υπόγειο

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος 
R ≥ 0,75 m²K/W

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: Μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα θερμαινόμε-
νος υποκείμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο έδαφος R ≥ 1,25 m²K/W 
(με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m, η τιμή αυτή πρέπει να αυξηθεί)

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα 
σχεδιασμού:  
–5 °C >Ta ≥ –15 °C 
R ≥ 2,00 m²K/W

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm, το 
πάχος του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί 
κατά 5 mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP "Mini" REHAU, και 
 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2
20-2 25-3 30-3 30-2 20-2 25-3 30-3 30-2 50-2

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 10 Zd = 30 Zd = 20

EPS 040 DEO dm EPS 040 DEO dm
EPS 035 DEO 

dh
Ύψος μόνωσης [mm] b = 28 b = 32 b = 37 b = 28 b = 48 b = 52 b = 57 b = 48 b = 48 

Ύψος κατασκευής, 
επάνω ακμή σωλήνα [mm]

c14 = 42 c14 = 46 c14 = 51 c14 = 42 c14 = 62 c14 = 66 c14 = 71 c14 = 62 c14 = 62 
c16 = 44 c16 = 48 c16 = 53 c16 = 44 c16 = 64 c16 = 68 c16 = 73 c16 = 64 c16 = 64 
c17 = 45 c17 = 49 c17 = 54 c17 = 45 c17 = 65 c17 = 69 c17 = 74 c17 = 65 c17 = 65 
c20 = 48 c20 = 52 c20 = 57 c20 = 48 c20 = 68 c20 = 72 c20 = 77 c20 = 68 c20 = 68 

Περίπτωση μόνωσης 3
20-2 25-3 30-3 30-2 70-2

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 40 Zd = 50

PUR 024 DEO dh EPS 040 DEO dm
Ύψος μόνωσης [mm] b = 58 b = 62 b = 67 b = 78 b = 68 

Ύψος κατασκευής, 
επάνω ακμή σωλήνα [mm]

c14 = 72 c14 = 76 c14 = 81 c14 = 92 c14 = 82 
c16 = 74 c16 = 78 c16 = 83 c16 = 94 c16 = 84 
c17 = 75 c17 = 79 c17 = 84 c17 = 95 c17 = 85 
c20 = 78 c20 = 82 c20 = 87 c20 = 98 c20 = 88 

Πίν. 3-17 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης

D1 D3

D2

K

TP 30-2 b
c

TP 30-3 b
c

TP 70-2 b
c

TP 50-2 b
c
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Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
14x1,5 mm

RAUTITAN flex 
16x2,2 mm

RAUTHERM S 
17x2,0 mm

RAUTHERM S 
20x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm h = 65 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm h = 85 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 84 mm h = 86 mm h = 87 mm h = 90 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 89 mm h = 91 mm h = 92 mm h = 95 mm

Πίν. 3-18 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
14x1,5 mm

RAUTITAN flex 
16x2,2 mm

RAUTHERM S 
17x2,0 mm

RAUTHERM S 
20x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm h = 60 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm h = 75 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm h = 80 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm h = 85 mm

Πίν. 3-19 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
14x1,5 mm

RAUTITAN flex 
16x2,2 mm

RAUTHERM S 
17x2,0 mm

RAUTHERM S 
20x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm h = 60 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm h = 70 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm h = 80 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm h = 85 mm

Πίν. 3-20 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
14x1,5 mm

RAUTITAN flex 
16x2,2 mm

RAUTHERM S 
17x2,0 mm

RAUTHERM S 
20x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 49 mm h = 51 mm h = 52 mm h = 55 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm h = 65 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm h = 70 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm h = 75 mm

Πίν. 3-21 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
14x1,5 mm

RAUTITAN flex 
16x2,2 mm

RAUTHERM S 
17x2,0 mm

RAUTHERM S 
20x2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 49 mm h = 51 mm h = 52 mm h = 55 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm h = 60 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm h = 65 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm h = 70 mm

Πίν. 3-22 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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Θερμοτεχνικοί έλεγχοι
Το σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως 
προς τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά κατά το DIN EN 1264.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 027

Κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του συστήματος με πλάκα καρ-
φωτής τοποθέτησης πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις του προτύπου 
ÖNORM EN 1264, Μέρος 4.

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Εικ. 3–29 Πλάκα καρφωτής τοποθέτησης (συνδυασμένη θερμομόνωση και ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων) με καρφωτό στήριγμα για τη στερέωση του σωλήνα 
θέρμανσης RAUTHERM S

1 Εσωτερικό επίχρισμα

2 Σοβατεπί

3 Περιμετρική μονωτική ταινία

4 Πλάκες από φυσική ή τεχνητή πέτρα

5 Στρώμα κονιάματος (κόλλα)

6 Υπόστρωμα δαπέδου κατά το DIN 18560

7 Σωλήνας θέρμανσης RAUTHERM S

8 Καρφωτό στήριγμα
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3 5 Σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

Εικ. 3–30   Σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

Περιγραφή συστήματος

 - Μικρό ύψος κατασκευής χάρη στην πλάκα στήριξης σωλήνων πάχους 10 mm
 - Διπλούμενη πλάκα, αυτοκόλλητη ή μη
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχουσα μόνωση
 - Μπορεί να συνδυαστεί με συνήθεις τύπους θερμομόνωσης και ηχομόνωσης 
κτυπογενών ήχων

 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Σταθερή και ανθεκτική πλάκα χάρη στην υψηλή πυκνότητα πολυστυρένιου
 - Πολύ καλή στερέωση των καρφωτών στηριγμάτων σωλήνων
 - Τα καρφωτά στηρίγματα δεν διαπερνούν την πλάκα στήριξης σωλήνων
 - Ευκολία στη μεταφορά λόγω των διαστάσεων της διπλούμενης πλάκας, που 
ισούνται με αυτές της ευρωπαλέτας

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10
 - Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC 10
 - Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC 14-17
 - Εργαλείο τοποθέτησης για καρφωτά στηρίγματα σωλήνων

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 - RAUTHERM S 14,0 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17,0 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16,0 x 2,2 mm

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Ταινία κόλλησης
 - Συσκευή ξετυλίγματος της ταινίας κόλλησης

Εικ. 3–31 Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

Χρήση με υποστρώματα δαπέδου από τσιμεντοκονία ή ανυδρίτη για 
κατασκευές δαπέδου σε επιτόπια μόνωση ή σε ανθεκτικά υποστρώματα 

Το σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 είναι κατάλληλο τόσο για ανακαι-
νίσεις όσο και για νέες κατασκευές σε συνδυασμό με υποστρώματα δαπέδου 
από τσιμεντοκονία ή ανυδρίτη κατά το DIN 18560-2. Μπορεί να εφαρμοστεί 
είτε απευθείας σε ανθεκτικό υπόστρωμα χωρίς ρωγμές είτε σε ήδη επιτόπου 
υπάρχουσα μόνωση. Η μόνωση θα είναι συνήθως θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων από πολυστυρένιο, ορυκτές ίνες ή πολυουρεθάνη.

Εφαρμογή με κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425 για κατασκευές μικρού 
πάχους στρώματος

Το σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 είναι πρωτίστως κατάλληλο για 
ανακαινίσεις σε συνδυασμό με κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425 σε κατασκευές 
μικρού πάχους στρώματος με ελάχιστο ύψος κατασκευής έως 40 mm. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η πλάκα στήριξης σωλήνων τοποθετείται απευθείας στο ανθεκτικό 
υπόστρωμα χωρίς ρωγμές ή κολλάται σε αυτό. Η μονωτική πλάκα ινών ξύλου 
Knauf WF μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη θερμομόνωση και ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων κάτω από την πλάκα στήριξης RAUTAC 10.
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Περιγραφή
Χάρη στο μικρό ύψος κατασκευής, η πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για ανακαινίσεις κτιρίων. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε νέες 
κατασκευές πάνω σε επιτόπια μόνωση. Η πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 
είναι μια διπλούμενη, αυτοκόλλητη ή μη, πλάκα πάχους 10 mm από ελεγμένης 
ποιότητας διογκωμένο πολυστυρένιο DEO υψηλής πυκνότητας. 

Επιπλέον, είναι επικαλυμμένη με μια στεγανή και ανθεκτική υφασμάτινη μεμβρά-
νη, που στεγανοποιεί έναντι του νερού παρασκευής κονιάματος υποστρώματος 
δαπέδου και της υγρασίας. Η αυτοκόλλητη προεξοχή της μεμβράνης στη μεγάλη 
πλευρά αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας. 

Το τυπωμένο ράστερ τοποθέτησης καθιστά δυνατή μια γρήγορη και ακριβή 
τοποθέτηση των σωλήνων. Μπορούν να υλοποιηθούν αποστάσεις τοποθέτησης 
5 cm και πολλαπλάσια.

Λόγω του μικρού πάχους υλικού των 10 mm, πρέπει να ικανοποιούνται ορισμέ-
νες απαιτήσεις ως προς τη θερμοπροστασία και την ηχοπροστασία από την ήδη 
επιτόπου υπάρχουσα ή την πρόσθετη μόνωση.
Η τοποθέτηση των σωλήνων αντιστοιχεί στον τύπο κατασκευής A κατά το 
DIN 18560 και το DIN EN 13813.

Το σύστημα προβλέπεται για χρήση με υποστρώματα δαπέδου κατά το 
DIN 18560 ή με το κονίαμα επιπέδωσης υποστρώματος δαπέδου Knauf 425 για 
όσο το δυνατό μικρότερο ύψος κατασκευής δαπέδου σε ανακαινίσεις.

3 5 1 Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

Τεχνικά στοιχεία

Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10
Υλικό βασικής 
πλάκας

EPS 035 
DEO

Διαστάσεις Μήκος [m] 1,6
Πλάτος [m] 1,2
Ονομαστικό πάχος [mm] 10
Επιφάνεια [m²] 1,92

Αποστάσεις τοποθέτησης [cm] 5 και πολλαπλάσια
Ανύψωση σωλήνα [mm] ≤ 5
Τύπος κατασκευής κατά το DIN 18560 και το 
DIN EN 13813

A

Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] ≤ 0,035
Θερμική αντίσταση [m²K/W] 0,30
Κατηγορία δομικών υλικών κατά το DIN 41021) B2
Συμπεριφορά στη φωτιά κατά το DIN EN 13501 E
Μέγιστο επιφανειακό φορτίο [kN/m²] 45

1 Το στοιχείο της κατηγορίας δομικών υλικών αναφέρεται στον εργοστασιακό συνδυασμό 
βασικής πλάκας PS και υφασμάτινης μεμβράνης

Εικ. 3–32 Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

3 5 2 Καρφωτό στήριγμα σωλήνων

Εικ. 3–33 Στερέωση καρφωτού στηρίγματος σωλήνα RAUTAC

Χάρη στις ειδικά διαμορφωμένες μύτες συγκράτησης, τα καρφωτά στηρίγματα 
RAUTAC 10 εγγυώνται ασφαλή σταθεροποίηση των σωλήνων χωρίς κίνδυνο να 
ανασηκώνονται και χωρίς να διαπεραστεί η πλάκα στήριξης σωλήνων.

3 5 2 1 Καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC 10

Εικ. 3–34 Καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC 10

Χρησιμοποιούμενος σωλήνας
 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

3 5 2 2 Καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC 14-17

Εικ. 3–35 Καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC 14-17

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 14,0 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17,0 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16,0 x 2,2 mm
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3 5 3 Εργαλείο τοποθέτησης για καρφωτά στηρίγματα σωλήνων

Εικ. 3–36 Εργαλείο τοποθέτησης για καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC

Χρησιμοποιούμενα καρφιά
 - Καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC 10
 - Καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC 14-17

Περιγραφή
Το εργαλείο τοποθέτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με καρφωτά στηρίγ-
ματα σωλήνων RAUTAC 10 όσο και RAUTAC 14-17. Με άλλα λόγια, χρειάζεται 
μόνο ένα εργαλείο καρφώματος για την επεξεργασία και των δύο τύπων καρφιών.

Τα καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC παρέχονται σε γεμιστήρα όπου 
συγκρατώνται με κολλητική ταινία.
Αυτή πρέπει να αφαιρεθεί αφότου ο γεμιστήρας εισαχθεί στο εργαλείο τοποθέ-
τησης, προκειμένου να μην σφηνώσουν τα καρφωτά στηρίγματα RAUTAC στο 
κανάλι.

Κατά την τοποθέτηση των καρφωτών στηριγμάτων RAUTAC, πιέστε ομοιόμορφα 
προς τα κάτω τη χειρολαβή και, στη συνέχεια, τραβήξτε την προς τα πίσω μέχρι 
τέρμα.
Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανική διαδικασία τοποθέτησης των στηριγμάτων.

3 5 4 Χρήση με υποστρώματα δαπέδου από τσιμεντοκονία ή ανυδρίτη

Εικ. 3–37 Σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10, τοποθέτηση σε επιτόπια μόνωση

 - Διαχωριστικό στρώμα εργασιών και βάση στήριξης
 - Σε επιτόπια υπάρχουσα μόνωση
 - Προστασία της επιτόπια υπάρχουσας μόνωσης κατά τη φάση κατασκευής
 - Μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους συνήθεις τύπους θερμομόνωσης και 
ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων

 - Δυνατότητα τοποθέτησης σε υπάρχοντα υποστρώματα

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10
 - Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC 10
 - Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC 14-17
 - Εργαλείο τοποθέτησης για καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Ταινία κόλλησης
 - Συσκευή ξετυλίγματος της ταινίας κόλλησης

Σωλήνες
Σε αυτήν την εφαρμογή χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση οι εξής σωλήνες:
 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm 
 - RAUTHERM S 14,0 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17,0 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16,0 x 2,2 mm

Περιγραφή
Το σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 είναι κατάλληλο τόσο για ανακαι-
νίσεις όσο και για νέες κατασκευές σε συνδυασμό με υποστρώματα δαπέδου 
από τσιμεντοκονία ή ανυδρίτη κατά το DIN 18560-2. Μπορεί να εφαρμοστεί 
είτε απευθείας σε ανθεκτικό υπόστρωμα χωρίς ρωγμές είτε σε ήδη επιτόπου 
υπάρχουσα μόνωση. Η μόνωση είναι συνήθως θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων από πολυστυρένιο, ορυκτές ίνες ή πολυουρεθάνη.

Αν χρησιμοποιηθεί η αυτοκόλλητη πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10, πρέπει 
να ληφθεί πρόνοια ώστε η επιφάνεια του υποστρώματος να είναι σταθερή, καθα-
ρή και απαλλαγμένη από σκόνη, λιπαρές ουσίες και υπολείμματα καθαριστικών 
προϊόντων.
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Εικ. 3–38 Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC 10 και καρφωτό στήριγμα σωλήνων 
RAUTAC 14-17

Εικ. 3–39 Εργαλείο τοποθέτησης για καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC

Συναρμολόγηση
 - Τοποθετήστε την περιμετρική μονωτική ταινία
 - Τοποθετήστε την πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με ή χωρίς αυτοκόλλη-
τη κάτω πλευρά

 - Αν είναι απαραίτητο, κόψτε την πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με 
κόφτη 

 - Κολλήστε στεγανά τα άκρα με κολλητική ταινία
 - Χρησιμοποιώντας το εργαλείο τοποθέτησης, στερεώστε τους σωλήνες με τα 
καρφωτά στηρίγματα RAUTAC στην πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

 - Απόσταση των καρφωτών στηριγμάτων RAUTAC 
Διάσταση σωλήνα 10: μέγ. 30 cm 
Διάσταση σωλήνα 14: μέγ. 40 cm 
Διάσταση σωλήνα 16: μέγ. 50 cm 
Διάσταση σωλήνα 17: μέγ. 50 cm

Υποδείξεις εγκατάστασης

Υπόστρωμα
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, στεγνό και χωρίς ρωγμές, και η 
επιφάνειά του πρέπει να είναι σταθερή και καθαρή. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η 
πλάκα στήριξης σωλήνων εφαρμόζει σε όλη την επιφάνεια.

Απόσταση από κατακόρυφα δομικά μέρη
Οι σωλήνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 50 mm από κατακόρυφα δομικά 
μέρη.
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3 5 4 1 Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm

RAUTHERM S 
14 x 1,5 mm

RAUTITAN flex  
16 x 2,2 mm

RAUTHERM S 
17 x 2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 55 mm h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 75 mm h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 80 mm h = 84 mm h = 86 mm h = 87 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 85 mm h = 89 mm h = 91 mm h = 92 mm

Πίν. 3-23 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm

RAUTHERM S 
14 x 1,5 mm

RAUTITAN flex  
16 x 2,2 mm

RAUTHERM S 
17 x 2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 50 mm h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 65 mm h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 70 mm h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 75 mm h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm

Πίν. 3-24 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm

RAUTHERM S 
14 x 1,5 mm

RAUTITAN flex  
16 x 2,2 mm

RAUTHERM S 
17 x 2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 50 mm h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 60 mm h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 70 mm h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 75 mm h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm

Πίν. 3-25 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm

RAUTHERM S 
14 x 1,5 mm

RAUTITAN flex  
16 x 2,2 mm

RAUTHERM S 
17 x 2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 45 mm h = 49 mm h = 51 mm h = 52 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 55 mm h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 60 mm h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 65 mm h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm

Πίν. 3-26 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm

RAUTHERM S 
14 x 1,5 mm

RAUTITAN flex  
16 x 2,2 mm

RAUTHERM S 
17 x 2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 45 mm h = 49 mm h = 51 mm h = 52 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 50 mm h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h =55 mm h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 60 mm h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm

Πίν. 3-27 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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3 5 5 Εφαρμογή με κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425

Εικ. 3–40 Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10, τοποθέτηση σε υπάρχον υπόστρωμα

 - Μικρό ύψος κατασκευής 40 mm για οικιστικά κτίρια
 - Άμεση τοποθέτηση σε ανθεκτικό και καθαρό υπόστρωμα
 - Τοποθέτηση σε μονωτική πλάκα ινών ξύλου Knauf WF
 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Εύκολη κόλληση των πλακών σε στεγνά και καθαρά υπάρχοντα δάπεδα

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10
 - Καρφωτό στήριγμα σωλήνων 10
 - Καρφωτό στήριγμα σωλήνων 14-17
 - Εργαλείο τοποθέτησης για καρφωτά στηρίγματα σωλήνων

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Ταινία κόλλησης
 - Συσκευή ξετυλίγματος της ταινίας κόλλησης

Σωλήνες

Για μικρό ύψος κατασκευής χρησιμοποιείται κατά προτίμηση ο παρακάτω 
σωλήνας:
 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

Εκτός αυτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι παρακάτω σωλήνες:
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm

Περιγραφή
Το σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 είναι πρωτίστως κατάλληλο για 
ανακαινίσεις σε συνδυασμό με κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425 για κατασκευές 
μικρού πάχους στρώματος με ελάχιστο ύψος κατασκευής 40 mm. Στην περί-
πτωση αυτή, η πλάκα στήριξης σωλήνων τοποθετείται απευθείας στο ανθεκτικό 
υπόστρωμα χωρίς ρωγμές ή κολλάται σε αυτό. Η μονωτική πλάκα ινών ξύλου 
Knauf WF μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη θερμομόνωση και ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων κάτω από την πλάκα στήριξης RAUTAC 10.

Αν χρησιμοποιηθεί η αυτοκόλλητη πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10, πρέπει 
να ληφθεί πρόνοια ώστε η επιφάνεια του υποστρώματος να είναι σταθερή, καθα-
ρή και απαλλαγμένη από σκόνη, λιπαρές ουσίες και υπολείμματα καθαριστικών 
προϊόντων.

Εικ. 3–41 Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC 10 και καρφωτό στήριγμα σωλήνων 
RAUTAC 14-17

Εικ. 3–42 Εργαλείο τοποθέτησης για καρφωτά στηρίγματα σωλήνων RAUTAC

Συναρμολόγηση
 - Φροντίστε ώστε το υπόστρωμα να είναι ανθεκτικό και καθαρό
 - Τοποθετήστε την περιμετρική μονωτική ταινία
 - Ανάλογα με τις ανάγκες, πρόσθετη μόνωση (μονωτική πλάκα ινών ξύλου Knauf 
WF 10 mm)

 - Τοποθετήστε την πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με ή χωρίς αυτοκόλλη-
τη κάτω πλευρά

 - Κόψτε την πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με κόφτη 
 - Κολλήστε στεγανά τα άκρα με κολλητική ταινία
 - Χρησιμοποιώντας το εργαλείο τοποθέτησης, στερεώστε τους σωλήνες με τα 
καρφωτά στηρίγματα RAUTAC στην πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC

 - Απόσταση των καρφωτών στηριγμάτων
 - Διάσταση σωλήνα 10: μέγ. 30 cm
 - Διάσταση σωλήνα 14: μέγ. 40 cm
 - Διάσταση σωλήνα 16: μέγ. 50 cm
 - Διάσταση σωλήνα 17: μέγ. 50 cm

Υποδείξεις εγκατάστασης

Υπόστρωμα
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, στεγνό και χωρίς ρωγμές, και η 
επιφάνειά του πρέπει να είναι σταθερή και καθαρή. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η 
πλάκα στήριξης σωλήνων εφαρμόζει σε όλη την επιφάνεια.

Απόσταση από κατακόρυφα δομικά μέρη
Οι σωλήνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 50 mm από κατακόρυφα δομικά 
μέρη.

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες επεξεργασίας και το δελτίο δεδομένων προϊόντος 
του κονιάματος επιπέδωσης Knauf 425 και της μονωτικής πλάκας ινών ξύλου 
Knauf WF.
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3 5 5 1 Συνιστώμενο ελάχιστο ύψος υποστρώματος δαπέδου με κονία-
μα επιπέδωσης Knauf 425

Κατασκευή χωρίς πρόσθετη μόνωση

Εικ. 3–43 Σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 στην πλάκα του δαπέδου

1

2

3

4

5

6

Εικ. 3–44 Δάπεδο χωρίς πρόσθετη μόνωση

1 Επένδυση δαπέδου

2 Κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425

3 Σωλήνας θέρμανσης RAUTHERM S

4 Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC

5 Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

6 Πλάκα σκυροδέματος

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

Σημειακό φορτίο
[kN]

RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm

RAUTHERM S 
14 x 1,5 mm

RAUTITAN flex 
16 x 2,2 mm

RAUTHERM S 
17 x 2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 2 ≤ 2
Επικάλυψη c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm
Ύψος κατασκευής h = 30 mm h = 34 mm h = 36 mm h = 37 mm

≤ 3 ≤ 3
Επικάλυψη c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm
Ύψος κατασκευής h = 30 mm h = 34 mm h = 36 mm h = 37 mm

Συμμορφώνεται για χώρους κατά το DIN 1991-1-1/NA με την κατηγορία A2, A3, B1, B2 και D1
Πίν. 3-28 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425 χωρίς πρόσθετη μόνωση

c
h

Κατασκευή με πρόσθετη μόνωση

Εικ. 3–45 Σύστημα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 σε μονωτική πλάκα ινών ξύλου Knauf WF

1

2

3

4

5

6

7

Εικ. 3–46 Κατασκευή δαπέδου με επιτόπια πρόσθετη μόνωση 

1 Επένδυση δαπέδου

2 Κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425

3 Σωλήνας θέρμανσης RAUTHERM S

4 Καρφωτό στήριγμα σωλήνων RAUTAC

5 Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10

6 Μονωτική πλάκα ινών ξύλου Knauf WF

7 Πλάκα σκυροδέματος

Επιφανειακό 
φορτίο [kN/m²]

Σημειακό φορτίο
[kN]

RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm

RAUTHERM S 
14 x 1,5 mm

RAUTITAN flex 
16 x 2,2 mm

RAUTHERM S 
17 x 2,0 mm

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

≤ 21 ≤ 21 Επικάλυψη c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm
Ύψος κατασκευής h = 35 mm h = 39 mm h = 41 mm h = 42 mm

≤ 31 ≤ 21 Επικάλυψη c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm c = 20 mm
Ύψος κατασκευής h = 30 mm h = 34 mm h = 36 mm h = 37 mm

≤ 32 ≤ 32 Επικάλυψη c = 25 mm c = 25 mm c = 25 mm c = 25 mm
Ύψος κατασκευής h = 35 mm h = 39 mm h = 41 mm h = 42 mm

1 Συμμορφώνεται για χώρους κατά το DIN 1991-1-1/NA με την κατηγορία A2, A3, B1 και D1 
2 Συμμορφώνεται για χώρους κατά το DIN 1991-1-1/NA με την κατηγορία A2, A3, B1, B2 και D1

Πίν. 3-29 Ύψος υποστρώματος δαπέδου κονίαμα επιπέδωσης Knauf 425 με μονωτική πλάκα ινών ξύλου Knauf WF

c
h
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3–47 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης

K υπόγειο

Εικ. 3–48 1 Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με πρόσθετη μόνωση

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος 
R ≥ 0,75 m²K/W

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: Μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα θερμαινόμε-
νος υποκείμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο έδαφος R ≥ 1,25 m²K/W 
(με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m, η τιμή αυτή πρέπει να αυξηθεί)

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα 
σχεδιασμού:  
–5 °C >Ta ≥ –15 °C 
R ≥ 2,00 m²K/W

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm, το 
πάχος του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί 
κατά 5 mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP "Mini" REHAU, και 
 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

D1

D2

K

D3

b
c

b
c

b
c

b
c

Βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων ΔLW,R (dB) κατά το 
DIN 4109 πλωτών υποστρωμάτων δαπέδου σε συμπαγείς πλάκες

με σκληρή επένδυση δαπέδου με ελαστική επένδυση δαπέδου
Τα υποστρώματα δαπέδου κατά το DIN 18560 Μέρος 2 με επιφανειακή μάζα  
m ≥ 70 kg/m² σε μονωτικά στρώματα από μονωτικά υλικά DIN 18164  
Μέρος 2 ή DIN 18165 Μέρος 2 με δυναμική ακαμψία που δεν ξεπερνά τα 
40 MN/m2 24 25
30 MN/m2 26 27
20 MN/m2 28 30
15 MN/m2 29 33
10 MN/m2 30 34

Πίν. 3-30 Απόσπασμα από το DIN 4109

Κατά τη χρήση πρόσθετων μονώσεων πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία του προϊόντος που καθαρίζει ο κατασκευαστής σχετικά με τα ωφέλιμα, επιφανειακά και σημειακά 
φορτία, καθώς και ο βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων.
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Παραδείγματα κατασκευής δαπέδων με απαιτήσεις ως προς την ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων

Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 [mm] 10 10 10

Ηχομόνωση κτυπογενών ήχων Td [mm]
Td = 20-5
MW DES-sh

Td = 40-5
MW DES-sh

Td = 25 + 40-5
MW DES-sg + MW DES-sh

Δυναμική ακαμψία Td [MN/m3] ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 + ≤ 10
Ωφέλιμο φορτίο στο υπόστρωμα δαπέδου 
[kN/m3]

≤ 2 ≤ 2 ≤ 2

Συνολικό ύψος μόνωσης [mm] b = 25 b = 45 b = 70

Ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα 
[mm]

c10 = 35 c10 = 55 c10 = 80
c14 = 39 c14 = 59 c14 = 84
c16 = 41 c16 = 61 c16 = 86
c17 = 42 c17 = 62 c17 = 87

Πίν. 3-31 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων για ορυκτοβάμβακα

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων

Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 [mm] 10 10 10

Ηχομόνωση κτυπογενών ήχων Td [mm]
Td = 20-2
EPS 040 DES-sg

Td = 40-2
EPS 040 DES-sg

Td = 70-2
EPS 040 DES-sg

Δυναμική ακαμψία Td [MN/m3] ≤ 20 ≤ 20 ≤ 30
Ωφέλιμο φορτίο στο υπόστρωμα δαπέδου 
[kN/m3]

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Συνολικό ύψος μόνωσης [mm] b = 28 b = 48 b = 78

Ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα 
[mm]

c10 = 38 c10 = 58 c10 = 88
c14 = 42 c14 = 62 c14 = 92
c16 = 44 c16 = 64 c16 = 94
c17 = 45 c17 = 65 c17 = 95

Πίν. 3-32 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων για διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS)

Παραδείγματα κατασκευής δαπέδων χωρίς απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων
Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3

με πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων
Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 [mm] 10 10 10

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 20
EPS 035 DEO-dh

Zd = 35
EPS 035 DEO-dh

Zd = 60
EPS 035 DEO-dh

Συνολικό ύψος μόνωσης [mm] b = 30 b = 45 b = 70

Ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα 
[mm]

c10 = 40 c10 = 55 c10 = 80
c14 = 44 c14 = 59 c14 = 84
c16 = 46 c16 = 61 c16 = 86
c17 = 47 c17 = 62 c17 = 87

Πίν. 3-33 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης χωρίς απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων για διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS)

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων

Πλάκα στήριξης σωλήνων RAUTAC 10 [mm] 10 10 10

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 15
PUR 024 DEO-dh

Zd = 25
PUR 024 DEO-dh

Zd = 45
PUR 024 DEO-dh

Συνολικό ύψος μόνωσης [mm] b = 25 b = 35 b = 55

Ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα 
[mm]

c10 = 35 c10 = 45 c10 = 65
c14 = 39 c14 = 49 c14 = 69
c16 = 41 c16 = 51 c16 = 71
c17 = 42 c17 = 52 c17 = 72

Πίν. 3-34 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης χωρίς απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων για πολυουρεθάνη (PUR)
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3 6 Σύστημα RAUTHERM SPEED με velcro

Εικ. 3–49 Σύστημα RAUTHERM SPEED με velcro

Περιγραφή συστήματος

 - Πολύ γρήγορη τοποθέτηση
 - Άνετη και ξεκούραστη τοποθέτηση των σωλήνων
 - Ευελιξία στην επιλογή διαδρομής σωλήνων
 - Τοποθέτηση σωλήνων χωρίς εργαλεία
 - Καμία διάτρηση του φράγματος υγρασίας
 - Συνδυασμένη ηχομόνωση κτυπογενών ήχων και θερμομόνωση
 - Μονωτικό υλικό σε ρολό

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα RAUTHERM SPEED
 - Τάπητας RAUTHERM SPEED
 - Σωλήνες RAUTHERM SPEED K
 - Διάταξη ανέμης με κρίκο οδήγησης
 - Διαχωριστής πόρτας
 - Σύνδεσμος
 - Πρεσαριστός δακτύλιος
 - Κοχλιωτή σύνδεση
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα εξ. σπ. ½“

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K
 - RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Κολλητική ταινία
 - Συσκευή ξετυλίγματος της κολλητικής ταινίας
 - Προστατευτικά γάντια

Εικ. 3–50 Σωλήνας RAUTHERM SPEED K

Εικ. 3–51   Πλάκα RAUTHERM SPEED

Εικ. 3–52   Τάπητας RAUTHERM SPEED

Περιγραφή
Το σύστημα τοποθέτησης RAUTHERM SPEED αποτελείται από την πλάκα 
RAUTHERM SPEED και το σωλήνα RAUTHERM SPEED K. Ο σωλήνας τοποθετεί-
ται χωρίς τη χρήση εργαλείων πάνω στην πλάκα τοποθέτησης.

Η πλάκα RAUTHERM SPEED είναι μια πλάκα πολυστυρολίου με επίστρωση 
μεμβράνης velcro κατά το DIN EN 13163 και πληροί τις απαιτήσεις ως προς 
της ιδιότητες ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων και θερμομόνωσης κατά το 
DIN EN 1264 ή το DIN 4109.

Οι σωλήνες RAUTHERM SPEED K φέρουν σε σταθερή απόσταση μια ταινία 
γάντζων, δηλαδή τη σκληρή επιφάνεια velcro.

Το σύστημα RAUTHERM SPEED αντοιστοιχεί στον τύπο κατασκευής A κατά το 
DIN 18560 και το DIN EN 13813 και έχει προβλεφθεί για υπόστρωμα δαπέδου 
κατά το DIN 18560 για ενδοδαπέδια θέρμανση/ψύξη με σωλήνες.
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3 6 1 Πλάκα RAUTHERM SPEED

Εικ. 3–53   Σύστημα RAUTHERM SPEED

 - Συνδυασμένη θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων
 - Γρήγορη τοποθέτηση
 - Μεγάλη ευελιξία τοποθέτησης
 - Εκτυπωμένο ράστερ τοποθέτησης

Περιγραφή
Η πλάκα RAUTHERM SPEED αποτελείται από ελεγμένης ποιότητας πολυστυ-
ρόλιο κατά το DIN EN 13163. Εγγυάται τιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης 
κτυπογενών ήχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά το DIN EN 1264.
Η πλάκα RAUTHERM SPEED είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη velcro, η οποία 
στεγανοποιεί έναντι των υγρών από το νερό παρασκευής κονιάματος υπο-
στρώματος δαπέδου και της υγρασίας. Η κατά μήκος προεξοχή της μεμβράνης 
εμποδίζει τις γέφυρες θερμότητας και ήχου.

Η τοποθέτηση των σωλήνων αντιστοιχεί στον τύπο κατασκευής A κατά το 
DIN 18560 και το DIN EN 13813.

Χάρη στην ευκολία της εργασίας τοποθέτησης, η πλάκα RAUTHERM SPEED εί-
ναι ιδιαίτερα κατάλληλη σε χώρους με πολλές γωνίες. Μπορούν να υλοποιηθούν 
αποστάσεις τοποθέτησης 5 cm και πολλαπλάσια.

Εικ. 3–54 Πλάκα RAUTHERM SPEED

Το τυπωμένο ράστερ τοποθέτησης καθιστά δυνατή τη γρήγορη και ακριβή 
τοποθέτηση των σωλήνων.

Το σύστημα τοποθέτησης RAUTHERM SPEED προβλέπεται για χρήση με υπο-
στρώματα δαπέδου κατά το DIN 18560.

Συναρμολόγηση
1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε την πλάκα τοποθέτησης RAUTHERM SPEED αρχίζοντας από 

τη περιμετρική μονωτική ταινία REHAU. Η πλάκα τοποθέτησης RAUTHERM 
SPEED πρέπει να ακουμπά τεντωμένη στην περιμετρική μονωτική ταινία 
REHAU.

5. Κολλήστε την επικάλυψη της μεμβράνης της πλάκας τοποθέτησης 
RAUTHERM SPEED με ταινία κόλλησης REHAU πάνω στη μεμβράνη velcro.

6. Τοποθετήστε και στερεώστε τη βάση της μεμβράνης της περιμετρικής μο-
νωτικής ταινίας REHAU πάνω στην πλάκα τοποθέτησης RAUTHERM SPEED.

7. Συνδέστε το σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
8. Τοποθετήστε το σωλήνα σύμφωνα με το ράστερ τοποθέτησης.

Τεχνικά στοιχεία

Πλάκα RAUTHERM SPEED ως μονωτικό υλικό σε ρολό 25-2 30-2 30-3 35-3 30-3 G
Έκδοση EPS Λευκό EPS Γκρίζο EPS

Υλικό βασικής πλάκας
EPS 040 
DES sg

EPS 040 
DES sg

EPS 045 
DES sm

EPS 045 
DES sm

EPS 035 
DES sm

Διαστάσεις Μήκος [m] 12 12 12 12 12
Πλάτος [m] 1 1 1 1 1
Ύψος [mm] 25 30 30 35 30
Επιφάνεια [m²] 12 12 12 12 12

Αποστάσεις τοποθέτησης [cm] 5 και πολλαπλάσια
Ανύψωση σωλήνα [mm] ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Τύπος κατασκευής κατά το DIN 18560 και το DIN EN 13813 A A A A A
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] ≤ 0,040 ≤ 0,040 ≤ 0,045 ≤ 0,045 ≤ 0,035
Θερμική αντίσταση [m²K/W] ≥ 0,60 ≥ 0,75 ≥ 0,65 ≥ 0,75 ≥ 0,85
Κατηγορία δομικών υλικών κατά το DIN 41021) B2 B2 B2 B2 B2
Συμπεριφορά στη φωτιά κατά το DIN EN 13501 E E E E E
Μέγιστο επιφανειακό φορτίο [kN/m²] 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0
Δυναμική ακαμψία [MN/m³] ≤ 30 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15
Βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων 
ΔLw,R (dB)2) 26 28 29 29 29

1 Το στοιχείο της κατηγορίας δομικών υλικών αναφέρεται στον εργοστασιακό συνδυασμό EPS και μεμβράνης velcro
2 Σε περίπτωση συμπαγούς πλάκας και υποστρώματος δαπέδου πάνω σε ηχομόνωση κτυπογενών ήχων μάζας ≥ 70 kg/m²
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Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 84 mm h = 86 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 89 mm h = 91 mm

Πίν. 3-35 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm

Πίν. 3-36 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm

Πίν. 3-37 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 49 mm h = 51 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm

Πίν. 3-38 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 49 mm h = 51 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66mm

Πίν. 3-39 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3–55 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα τοποθέτησης RAUTHERM SPEED

K υπόγειο

D1 D3

D2

K

b c b c

b c

b c

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος
  R ≥ 0,75 m²K/W

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: Υποκείμενος μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα 
θερμαινόμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο έδαφος
  R ≥ 1,25 m²K/W
  (Σε περίπτωση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m η τιμή αυτή πρέπει 
να αυξηθεί.)

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα 
σχεδιασμού: 
  –5 °C >Ta ≥ –15 °C
  R ≥ 2,00 m²K/W

Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης είναι ανεξάρτητες από την απαιτούμενη 
κατά EnEV μόνωση στο περίβλημα του κτιρίου.

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm, το 
πάχος του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί 
κατά 5 mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP «Mini» της REHAU, 
και 

 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Περίπτωση μόνωσης 1
Λευκό EPS Γκρίζο EPS

25-2 30-3 30-2 35-3 30-3

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 10 

EPS 040 DEO dm
Ύψος μόνωσης [mm] b = 33 b = 37 b = 28 b = 32 b = 27 
Ύψος κατασκευής, 
επάνω ακμή σωλήνα [mm]

c14 = 47 c14 = 51 c14 = 42 c14 = 46 c14 = 41 
c16 = 49 c16 = 53 c16 = 44 c16 = 48 c16 = 43 

Πίν. 3-40 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης στην περίπτωση μόνωσης 1

Περίπτωση μόνωσης 2
Λευκό EPS Γκρίζο EPS

25-2 30-3 30-2 35-3 30-3

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 30 Zd = 20 Zd = 15

EPS 040 DEO dm EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh
Ύψος μόνωσης [mm] b = 53 b = 57 b = 48 b = 52 b = 42 
Ύψος κατασκευής, 
επάνω ακμή σωλήνα [mm]

c14 = 67 c14 = 71 c14 = 62 c14 = 66 c14 = 56 
c16 = 69 c16 = 73 c16 = 64 c16 = 68 c16 = 58 

Πίν. 3-41 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης στην περίπτωση μόνωσης 2

Περίπτωση μόνωσης 3
Λευκό EPS Γκρίζο EPS

25-2 30-3 30-2 35-3 30-3

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 35 Zd = 50 Zd = 45

PUR 024 DEO dh EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh
Ύψος μόνωσης [mm] b = 58 b = 62 b = 78 b = 82 b = 72 
Ύψος κατασκευής, 
επάνω ακμή σωλήνα [mm]

c14 = 72 c14 = 76 c14 = 92 c14 = 96 c14 = 86 
c16 = 74 c16 = 78 c16 = 94 c16 = 98 c16 = 88 

Πίν. 3-42 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης στην περίπτωση μόνωσης 3
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3 6 2 Σωλήνας RAUTHERM SPEED K

Εικ. 3–56 Σωλήνας RAUTHERM SPEED K της REHAU

 - Σωλήνας από RAU-PE-Xa
 - Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με υπεροξείδια (PE-Xa)
 - Με στρώμα φράγματος οξυγόνου
 - Στεγανότητα έναντι της διάχυσης οξυγόνου σύμφωνα με το πρότυπο 

DIN 4726
 - Συμμορφώνεται με το DIN 16892
 - Ελικοειδές τύλιγμα με ταινία velcro

 - Πεδίο εφαρμογής
 - Θέρμανση/ψύξη επιφανειών
 - Εγκατάσταση θέρμανσης σε κτίρια. Ο εξοπλισμός τεχνικής ασφαλείας 

της μονάδας παραγωγής θερμότητας πρέπει να ανταποκρίνεται στο 
DIN EN 12828.

Συσκευασία παράδοσης

D S Περιεχόμενα Συσκευασία Κατηγορία
κατά το 

ISO 10508

Πίεση

[mm] [mm] [l/m] [bar]

14 1,5 0,095 Κουλούρα 4 και 5 6

16 1,5 0,133 Κουλούρα 4 8

Πίν. 3-43 Συσκευασία παράδοσης σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

Εικ. 3–57 Διάμετρος/πάχος τοιχώματος

Ο σωλήνας RAUTHERM SPEED K της REHAU δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
σε εγκατάσταση νερού χρήσης!

d

s

RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K

Βάσει των διαστάσεών του, ο σωλήνας RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K της 
REHAU είναι κατάλληλος και για την κατηγορία εφαρμογής 4 θέρμανσης επιφα-
νειών κατά το ISO 10508, καθώς και για την κατηγορία 5 σύνδεσης θερμαντικού 
σώματος υψηλής θερμοκρασίας κατά το ISO 10508.

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι παραδοχές για τους χρόνους λειτουργίας σε 
περίπτωση διαφορετικών θερμοκρασιών για μια συνολική διάρκεια λειτουργίας 
50 χρόνων στο παράδειγμα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα υψηλής θερμο-
κρασίας (κατηγορία εφαρμογής 5 κατά το ISO 10508).

Θερμοκρασία σχεδιασμού 
TD [°C]

Πίεση 
[bar]

Διάρκεια λειτουργίας TD  
[έτη]

20 6    14
60 6 + 25
80 6 + 10
90 6 +   1
Σύνολο    50 χρόνια

Πίν. 3-44 Συνδυασμοί θερμοκρασίας-πίεσης για 50 χρόνια θερινής/χειμερινής 
λειτουργίας 
(κατηγορία εφαρμογής 5 κατά το ISO 10508) RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K

Το πρότυπο ISO 10508 λαμβάνει υπόψη για το μεταβλητό τρόπο λειτουργίας με 
θερινή και χειμερινή λειτουργία τις ακόλουθες μέγιστες τιμές λειτουργίας:
 - Μέγιστη θερμοκρασία υπολογισμού Tμέγ:    90 °C  
(1 χρόνος σε 50 χρόνια)

 - Σύντομη θερμοκρασία δυσλειτουργίας Tmal:          100 °C  
(100 ώρες σε 50 χρόνια)

 - Μέγιστη πίεση λειτουργίας:                   6 bar 
 - Διάρκεια λειτουργίας:                 50 χρόνια
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Τοποθέτηση σωλήνων RAUTHERM SPEED K της REHAU

Εικ. 3–58 Βρόχοι αντιστροφής και αλλαγή κατεύθυνσης

Παράδειγμα τοποθέτησης σωλήνα RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K της REHAU:

1  Σωλήνας RAUTHERM SPEED K της REHAU
2  Αλλαγή κατεύθυνσης 180° (βρόχος αντιστροφής)
3  Αλλαγή κατεύθυνσης 90°

Σε αλλαγή κατεύθυνσης 180° πρέπει να τηρείται διάμετρος απόστασης κέντρων 
≥ 200 mm.

Εξαρτήματα σύνδεσης για σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

Εικ. 3–59 Σταθερός σύνδεσμος για το σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

Εξαρτήματα σύνδεσης για το σωλήνα θέρμανσης 
RAUTHERM SPEED K της REHAU

Διαστάσεις
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm

Υλικό Ορείχαλκος με ασημί επιφανειακή επικάλυψη

Πίν. 3-46 Σταθερός σύνδεσμος για σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

1

2    

3

r ≥
 6 

x D

≥ 200 mm

RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K

Βάσει των διαστάσεών του, ο σωλήνας RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K της 
REHAU είναι κατάλληλος για την κατηγορία εφαρμογής 4 θέρμανσης επιφανειών 
κατά το ISO 10508.

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι παραδοχές για τους χρόνους λειτουργίας σε 
περίπτωση διαφορετικών θερμοκρασιών για μια συνολική διάρκεια λειτουργίας 
50 χρόνων στο παράδειγμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (κατηγορία εφαρμογής 4 
κατά το ISO 10508).

Θερμοκρασία σχεδιασμού 
TD [°C]

Πίεση 
[bar]

Διάρκεια λειτουργίας TD  
[έτη]

20 8       2,5
40 8 + 20,0
60 8 + 25,0
70 8 +   2,5
Σύνολο    50 χρόνια

Πίν. 3-45 Συνδυασμοί θερμοκρασίας-πίεσης για 50 χρόνια θερινής/χειμερινής 
λειτουργίας 
(κατηγορία εφαρμογής 4 κατά το ISO 10508) RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K

Το πρότυπο ISO 10508 λαμβάνει υπόψη για το μεταβλητό τρόπο λειτουργίας με 
θερινή και χειμερινή λειτουργία τις ακόλουθες μέγιστες τιμές λειτουργίας:
 - Μέγιστη θερμοκρασία υπολογισμού Tμέγ:    70 °C (2,5 χρόνια σε 50 χρόνια)
 - Σύντομη θερμοκρασία δυσλειτουργίας Tmal:          100 °C (100 ώρες σε 50 
χρόνια)

 - Μέγιστη πίεση λειτουργίας:                   8 bar 
 - Διάρκεια λειτουργίας:                 50 χρόνια
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Πρεσαριστός δακτύλιος για σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

Εικ. 3–60 Πρεσαριστοί δακτύλιοι για σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Χαρακτηριστικά

14 x 1,5
Δύο περιμετρικά αυλάκια, ορείχαλκος με ασημί 
επιφανειακή επικάλυψη

16 x 1,5
Δύο περιμετρικά αυλάκια, ορείχαλκος με ασημί 
επιφανειακή επικάλυψη

Πίν. 3-47 Πρεσαριστοί δακτύλιοι για σωλήνα θέρμανσης RAUTHERM SPEED K της 
REHAU

Οι πρεσαριστοί δακτύλιοι για τη θέρμανση/ψύξη επιφανειών μπορούν να τοποθε-
τηθούν μόνο από τη μια πλευρά πάνω στο εξάρτημα σύνδεσης.

Ενδιάμεσο εξάρτημα για σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

Εικ. 3–61 Ενδιάμεσο εξάρτημα εξ. σπ. ½“ για το σωλήνα RAUTHERM SPEED K της 
REHAU

Εξαρτήματα σύνδεσης για το σωλήνα θέρμανσης 
RAUTHERM SPEED K της REHAU

Διαστάσεις
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm

Υλικό Ορείχαλκος με ασημί επιφανειακή επικάλυψη

Πίν. 3-48 Ενδιάμεσο εξάρτημα εξ. σπ. ½“ για σωλήνα RAUTHERM SPEED K της REHAU

Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης για το σωλήνα RAUTHERM 
SPEED 14 x 1,5 K της REHAU

Εικ. 3–62 Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης για το σωλήνα RAUTHERM SPEED 14 x 
1,5 K της REHAU

Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης για το σωλήνα RAUTHERM 
SPEED 14 x 1,5 K της REHAU μέχρι να τερματίσει πάνω στο διανομέα κυκλωμά-
των θέρμανσης της REHAU.

Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης για το σωλήνα RAUTHERM 
SPEED 16 x 1,5 K της REHAU

Εικ. 3–63 Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης για το σωλήνα RAUTHERM SPEED 16 x 
1,5 K της REHAU

Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης REHAU για το σωλήνα 
RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K με μέγιστη ροπή σύσφιγξης 40 Nm.



47

3 6 3 Εργαλεία τοποθέτησης RAUTOOL για το RAUTHERM SPEED 

RAUTOOL K14 x 1,5

Εικ. 3–64 RAUTOOL K14 x 1,5

 - Χειροκίνητο συνδυασμένο εργαλείο για εκτόνωση και πρεσάρισμα του σωλήνα 
RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K της REHAU

 - Πεδίο εφαρμογής: Διάσταση 14 x 1,5

RAUTOOL K16 x 1,5

Εικ. 3–65 RAUTOOL K16 x 1,5

 - Χειροκίνητο συνδυασμένο εργαλείο για εκτόνωση και πρεσάρισμα του σωλήνα 
RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K της REHAU

 - Πεδίο εφαρμογής: Διάσταση 16 x 1,5

3 6 4 Εξαρτήματα για το RAUTHERM SPEED K

Προστατευτικά γάντια

Εικ. 3–66 Προστατευτικά γάντια

Τα προστατευτικά γάντια προφυλάσσουν τις παλάμες των χεριών από τραυματι-
σμούς εξαιτίας της ταινίας velcro των σωλήνων RAUTHERM SPEED K.

3 6 5 Σύστημα τάπητα RAUTHERM SPEED plus

Περιγραφή συστήματος

Εικ. 3-67 Πλάκα RAUTHERM SPEED plus

Εικ. 3-68 Ρολό RAUTHERM SPEED plus

Εικ. 3-69 Τάπητας RAUTHERM SPEED plus, πίσω πλευρά

Εικ. 3-70 Σωλήνας RAUTHERM SPEED K

- Μικρό ύψος κατασκευής χάρη στον τάπητα πάχους 3 mm
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα μονωτικά στρώματα και βάσεις
- Χωρίς επιπρόσθετη κόλληση των αρμών
- Χωρίς πρόκληση ζημιάς στη μόνωση
- Αποδοτική αξιοποίηση των υπολειμμάτων
- Εύκολη κοπή των πλακών με κόφτη
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- Έως και 90 % μικρότερος όγκος στη μεταφορά και αποθήκευση
- Ξεκάθαρός διαχωρισμός ανάμεσα σε εργασίες δόμησης και εξοπλισμού κτιρίου
- Πολύ γρήγορη τοποθέτηση
-  Άνετη και ξεκούραστη τοποθέτηση των σωλήνων
- Τοποθέτηση σωλήνων χωρίς εργαλεία

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα RAUTHERM SPEED plus
 - Ρολό RAUTHERM SPEED plus
 - Σωλήνες RAUTHERM SPEED K
 - Διάταξη ανέμης με κρίκο οδήγησης
 - Διαχωριστής πόρτας
 - Σταθερός σύνδεσμος
 - Πρεσαριστός δακτύλιος
 - Κοχλιωτή σύνδεση
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα εξ. σπ. ½“

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K
 - RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Κολλητική ταινία
 - Συσκευή ξετυλίγματος της κολλητικής ταινίας
 - Προστατευτικά γάντια

Περιγραφή
Ο τάπητας REHAU RAUTHERM SPEED plus παραδίδεται ως πλάκα και, για 
χώρους μεγάλης επιφάνειας, ως ρολό. Το στοιχείο τοποθέτησης αποτελείται από 
ένα προφίλ από πολυμερές υλικό, στο οποίο έχει εφαρμοστεί εργοστασιακά μια 
μεμβράνη velcro.

Χάρη στο χαμηλό πάχος των 3 mm και την παρουσία κολλητικής ουσίας σε 
όλη την κάτω επιφάνεια, ο τάπητας REHAU RAUTHERM SPEED plus μπορεί να 
τοποθετηθεί σε διάφορα στρώματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης κτυπογενών 
ήχων εντός των κτιρίων.  
Οι απαιτήσεις ως προς τη θερμομόνωση και ηχομόνωση πρέπει να ικανοποι-
ηθούν με τα άλλα μονωτικά στρώματα που υπάρχουν επί τόπου. Ο τάπητας 
REHAU RAUTHERM SPEED plus μπορεί να καλύψει πλήρως ένα μονωτικό στρώ-
μα από πολυστυρόλιο (EPS), πολυουρεθάνη (PU) ή ίνες ξύλου. Επίσης, σε έργα 
ανακαίνισης, το στοιχείο τοποθέτησης μπορεί να απλωθεί πάνω σε επιφάνειες 
που είναι κατάλληλες ως προς την ικανότητα στήριξης, την απουσία σκόνης και 
υγρασίας, όπως π.χ. σε κεραμικά δάπεδα, ξύλο ή υποστρώματα δαπέδου.

Κατά την τοποθέτηση τάπητα velcro, εφόσον τα στοιχεία αλληλοεπικαλύπτονται 
περιμετρικά κατά 5 cm τουλάχιστον, η επιφάνεια τοποθέτησης που δημιουρ-
γείται είναι στεγανή έναντι της υγρασίας από το νερό παρασκευής κονιάματος 
υποστρώματος δαπέδου, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον κόλληση κολλητικών 
ταινιών. Ως εκ τούτου, η τεχνική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη όταν χρησιμοποιού-
νται αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα. 
 -

Η ειδική εμφάνιση της επιφάνειας του τάπητα REHAU RAUTHERM 
SPEED plus με το ράστερ τοποθέτησης επιτρέπει γρήγορη και ακριβή 
τοποθέτηση των σωλήνων. Μπορούν να υλοποιηθούν αποστάσεις 
τοποθέτησης 5 cm και πολλαπλάσια. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων αντιστοιχεί στον τύπο κατασκευής A κατά 
το DIN 18560 και το DIN 13813. Το σύστημα προβλέπεται για χρήση σε 
ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη με σωλήνες σε υπόστρωμα δαπέδου 
κατά το DIN 18560.

3 6 6 Τάπητας RAUTHERM SPEED plus

Εικ. 3-71 Αλληλοεπικάλυψη συστήματος RAUTHERM SPEED plus

Τοποθετήστε τον τάπητα RAUTHERM SPEED plus με αλληλοεπικάλυψη τουλάχι-
στον 5 cm στις διαμήκεις και εγκάρσιες άκρες.

Τοποθετήστε το ρολό RAUTHERM SPEED plus με αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 
5 cm στις διαμήκεις άκρες και τουλάχιστον 10 cm στις εγκάρσιες άκρες.

Εικ. 3–72 Τοποθέτηση σωλήνα με RAUTHERM SPEED plus
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Συναρμολόγηση
1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε τη βάση της μεμβράνης της περιμετρικής μονωτικής ταινίας 

REHAU πάνω στην υπάρχουσα μόνωση, και διπλώστε την όπου χρειάζεται 
ώστε να απλωθεί κατά 7 cm το μέγιστο.

5. Τοποθετήστε τον τάπητα RAUTHERM SPEED plus αρχίζοντας από τη 
περιμετρική μονωτική ταινία REHAU. Τοποθετήστε τον τάπητα RAUTHERM 
SPEED plus σε απόσταση περίπου 2 cm από την κατακόρυφη περιμετρική 
μονωτική ταινία REHAU, ώστε να καλύπτει κατά περίπου 5 cm τη βάση της 
μεμβράνης.

6. Τοποθετήστε τον τάπητα RAUTHERM SPEED plus τηρώντας την ελάχιστη 
αλληλοεπικάλυψη (βλ. πίνακα στοιχείων).

7. Συνδέστε το σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
8. Τοποθετήστε το σωλήνα σύμφωνα με το ράστερ τοποθέτησης.

Τάπητας velcro RAUTHERM SPEED plus της REHAU
Τύπος κατασκευής Πλάκα Ρολό

Υλικό στοιχείου 
στηρίγματος

PE / PP PE / PP

Διαστάσεις Μήκος (m) 1,175 16,13
Πλάτος (m) 0,93 0,93
Ύψος (mm) 3,0 3,0

Διαστάσεις τοποθέτησης *1 Μήκος (m) 1,13 16,03
Πλάτος (m) 0,88 0,88
Επιφάνεια (m2) 0,99 14,11

Αποστάσεις τοποθέτησης (cm) 5 cm και πολλαπλάσια
Ανύψωση σωλήνα (mm) 1,0 1,0
Τύπος κατασκευής κατά το DIN 18560 και 
το DIN EN 13813

A A

Κατηγορία δομικών υλικών κατά 
το DIN 4102

B2 B2

Κατηγορία δομικών υλικών κατά 
το DIN 13501

E E

*1: Διάσταση μετά από αφαίρεση των αλληλοεπικαλύψεων (βλ. πίνακα στοιχείων)
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Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 62 mm h = 64 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 82 mm h = 84 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 87 mm h = 89 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 92 mm h = 94 mm

Πίν. 3-49 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 57 mm h = 59 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 72 mm h = 74 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 77 mm h = 79 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 82 mm h = 84 mm

Πίν. 3-50 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 57 mm h = 59 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 67 mm h = 69 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 77 mm h = 79 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 82 mm h = 84 mm

Πίν. 3-51 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 52 mm h = 54 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 62 mm h = 64 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 67 mm h = 69 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 72 mm h = 74 mm

Πίν. 3-52 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο
[kN/m²] RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 K RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 52 mm h = 54 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 57 mm h = 59 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 62 mm h = 64 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 67 mm h = 69 mm

Πίν. 3-53 Ύψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3-73 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης με RAUTHERM SPEED plus σε συνδυασμό με 
πρόσθετη μόνωση

K υπόγειο

D1

D2

K

D3

a
b

a
b

a b

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος
  R ≥ 0,75 m²K/W

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: Υποκείμενος μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα 
θερμαινόμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο έδαφος
  R ≥ 1,25 m²K/W
  (Σε περίπτωση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m η τιμή αυτή πρέπει 
να αυξηθεί.)

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα 
σχεδιασμού: 
  –5 °C >Ta ≥ –15 °C
  R ≥ 2,00 m²K/W

Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης είναι ανεξάρτητες από την απαιτούμενη 
κατά EnEV μόνωση στο περίβλημα του κτιρίου.

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm, το 
πάχος του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί 
κατά 5 mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP «Mini» της REHAU, 
και 

 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων ΔLW,R (dB) κατά το 
DIN 4109 πλωτών υποστρωμάτων δαπέδου σε συμπαγείς πλάκες

με σκληρή επένδυση δαπέδου με ελαστική επένδυση δαπέδου
Υποστρώματα δαπέδου κατά το DIN 18560, Μέρος 2 με επιφανειακή μάζα 
m ≥ 70 kg/m² σε μονωτικά στρώματα από μονωτικά υλικά κατά το DIN 18164, 
Μέρος 2 ή το DIN 18165, Μέρος 2 με δυναμική ακαμψία που δεν ξεπερνά τα:

40 MN/m2 24 25
30 MN/m2 26 27
20 MN/m2 28 30
15 MN/m2 29 33
10 MN/m2 30 34

Πίν. 3-54 Απόσπασμα από το DIN 4109

Κατά τη χρήση πρόσθετων μονώσεων πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία του προ-
ϊόντος που καθορίζει ο κατασκευαστής σχετικά με τα ωφέλιμα, επιφανειακά και 
σημειακά φορτία, καθώς και ο βαθμός βελτίωσης της ηχομόνωσης κτυπογενών 
ήχων.
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Παραδείγματα κατασκευής δαπέδων με απαιτήσεις ως προς την ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με RAUTHERM SPEED plus

RAUTHERM SPEED plus [mm] 3 3 3

Ηχομόνωση κτυπογενών ήχων Td [mm]
Td = 30 – 2

EPS 040 DES-sg
Td = 50 – 2

EPS 040 DES-sg
Td = 80 – 2

EPS 040 DES-sg

Δυναμική ακαμψία Td [MN/m3] ≤ 20 ≤ 20 ≤ 30
Ωφέλιμο φορτίο στο υπόστρωμα δαπέδου 
[kN/m3]

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Συνολικό ύψος μόνωσης συμπερ.  
τάπητα RAUTHERM SPEED plus 1) [mm]

a = 34 a = 54 a = 84

Ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα 2) 
[mm]

b14 = 45 b14 = 65 b14 = 95
b16 = 47 b16 = 67 b16 = 97

1) για το συνολικό ύψος έχει ληφθεί υπόψη η αλληλοεπικάλυψη του τάπητα RAUTHERM SPEED plus

2) στο ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα δεν λαμβάνεται υπόψη η αλληλοεπικάλυψη του τάπητα RAUTHERM SPEED plus

Πίν. 3-55 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης με απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων για διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS)

Παραδείγματα κατασκευής δαπέδων χωρίς απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με RAUTHERM SPEED plus

RAUTHERM SPEED plus [mm] 3 3 3

Πρόσθετη μόνωση Zd [mm]
Zd = 30

EPS 035 DEO-dh
Zd = 50

EPS 035 DEO-dh
Zd = 70

EPS 035 DEO-dh

Συνολικό ύψος μόνωσης συμπερ.  
τάπητα RAUTHERM SPEED plus 1) [mm]

a = 36 a = 56 a = 76

Ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα 2) 
[mm]

b14 = 47 b14 = 67 b14 = 87
b16 = 49 b16 = 69 b16 = 89

1) για το συνολικό ύψος έχει ληφθεί υπόψη η αλληλοεπικάλυψη του τάπητα RAUTHERM SPEED plus

2) στο ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα δεν λαμβάνεται υπόψη η αλληλοεπικάλυψη του τάπητα RAUTHERM SPEED plus

Πίν. 3-56 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης χωρίς απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων για διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS)

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με RAUTHERM SPEED plus

RAUTHERM SPEED plus [mm] 3 3 3
Πρόσθετη μόνωση Zd [mm] Zd = 20

PUR 024 DEO-dh
Zd = 30

PUR 024 DEO-dh
Zd = 50

PUR 024 DEO-dh
Συνολικό ύψος μόνωσης συμπερ.  
τάπητα RAUTHERM SPEED plus 1) [mm] a = 26 a = 36 a = 56

Ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα 2) 
[mm]

b14 = 37 b14 = 47 b14 = 67
b16 = 39 b16 = 49 b16 = 69

1) για το συνολικό ύψος έχει ληφθεί υπόψη η αλληλοεπικάλυψη του τάπητα RAUTHERM SPEED plus

2) στο ύψος κατασκευής, επάνω ακμή σωλήνα δεν λαμβάνεται υπόψη η αλληλοεπικάλυψη του τάπητα RAUTHERM SPEED plus

Πίν. 3-57 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης χωρίς απαίτηση ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων για πολυουρεθάνη (PUR)
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3 7 Σύστημα RAUFIX

Εικ. 3–74 Σύστημα RAUFIX

 - Ανθεκτική στερέωση των σωλήνων
 - Συναρμολόγηση των ραγών χωρίς εργαλείο
 - Ακριβής στερέωση των ραγών
 - Απλή τοποθέτηση του συστήματος

Στοιχεία του συστήματος
 - Ράγα RAUFIX 12/14
 - Ράγα RAUFIX 16/17/20
 - Καρφωτό στήριγμα

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
Με ράγα RAUFIX 12/14:
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

Με ράγα RAUFIX 16/17/20:
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
 - RAUTITAN flex 20 x 2,8 mm
 - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm
 - RAUTITAN stabil 20 x 2,9 mm

Εξαρτήματα
 - Ταινία κόλλησης
 - Συσκευή ξετυλίγματος της ταινίας κόλλησης
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Μονωτικά υλικά συστήματος
 - Μεμβράνη κάλυψης

Περιγραφή

Η ράγα RAUFIX από πολυπροπυλένιο αντιστοιχεί με ανύψωση σωλήνων 5 mm 
στον τύπο κατασκευής A κατά το DIN 18560 και το ÖNORM EN 13813. 
Στη διάταξη σωλήνων απλού και διπλού μαιάνδρου μπορούν να υλοποιηθούν 
αποστάσεις τοποθέτησης από 5 cm και πολλαπλάσια.

Οι διαμορφωμένοι στη ράγα RAUFIX βυσματούμενοι σύνδεσμοι καθιστούν δυνατή 
μια σύνδεση του στηρίγματος του σωλήνα χωρίς εργαλείο. Το κλιπ συγκράτησης 
στην επάνω πλευρά εξασφαλίζει τη σταθερή στερέωση των σωλήνων χωρίς κίν-
δυνο να ανασηκώνονται. Τα άγκιστρα στα κλιπ συγκράτησης στην επάνω πλευρά 
της ράγας RAUFIX εγγυώνται την καλή προσαρμογή των σωλήνων. Η ασφάλεια 
στη βυσματούμενη σύνδεση καθιστά δυνατή μια αξιόπιστη και γρήγορη σύνδεση 
ραγών RAUFIX μήκους 1m. Τα άγκιστρα στην κάτω πλευρά της ράγας RAUFIX 
εγγυώνται μια ακριβή στερέωση στην πρόσθετη μόνωση REHAU.

Το σύστημα RAUFIX προβλέπεται για χρήση με υποστρώματα δαπέδου κατά το 
DIN 18560.

Η διάτρητη κάτω πλάκα της ράγας RAUFIX χρησιμεύει στην υποδοχή του καρφω-
τού στηρίγματος. Οι ειδικά διαμορφωμένες αιχμές των καρφωτών στηριγμάτων 
φροντίζουν για μια σταθερή στερέωση της ράγας RAUFIX στο δάπεδο.

Η μεμβράνη επικάλυψης από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο (PE) καλύπτει τις απαιτή-
σεις του DIN 18560 και του ÖNORM EN 1264. Στεγανοποιεί έναντι του νερού 
παρασκευής κονιάματος υποστρώματος δαπέδου. Οι γέφυρες θερμότητας και 
ήχου αποφεύγονται. Το στιβαρό κάλυμμα προσφέρει στα καρφωτά στηρίγματα 
ιδανική συγκράτηση.

Εικ. 3–77 Μεμβράνη κάλυψης

Η μεμβράνη επικάλυψης REHAU δεν αντικαθιστά ένα ενδεχομένως απαραίτητο 
φράγμα ατμού.

Εικ. 3–75 Ράγα Raufix Εικ. 3–76 Καρφωτό στήριγμα
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Συναρμολόγηση

Σε θερμοκρασίες κάτω από +10 °C και/ή απόσταση τοποθέτησης ≤ 15 cm 
πρέπει να τοποθετούνται θερμά οι σωλήνες RAUTHERM S 17 x 2,0 mm και 
20 x 2,0 mm καθώς και ο σωλήνας RAUTITAN flex (εύκαμπτος) 16 x 2,2 mm, 
με τη διάταξη ανέμης θερμής τοποθέτησης REHAU και μια συσκευή θέρμανσης.

1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε το μονωτικό υλικό συστήματος REHAU, αν είναι απαραίτητο.

Οι ζημιές της μεμβράνης επικάλυψης REHAU περιορίζουν τη λειτουργία της.
 - Μην προκαλέσετε ζημιά στη μεμβράνη επικάλυψης REHAU κατά την τοποθέτηση.
 - Ενδεχομένως κολλήστε εντελώς τις τρύπες ή τις ρωγμές στη μεμβράνη επικά-
λυψης REHAU με ταινία κόλλησης REHAU.

5. Τοποθετήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU έτσι, ώστε να επικαλύπτεται 
στις ενώσεις το λιγότερο 8 cm.

6. Κολλήστε εντελώς τις ενώσεις της μεμβράνης επικάλυψης REHAU με ταινία 
κόλλησης REHAU.

7. Κολλήστε την αυτοκόλλητη βάση της μεμβράνης της περιμετρικής μονωτι-
κής ταινίας REHAU χωρίς τάση πάνω στη μεμβράνη επικάλυψης REHAU.

8. Συνδέστε τις ράγες RAUFIX στο απαραίτητο μήκος και πιέστε τες σε από-
σταση 1 m παράλληλα στο δάπεδο.

Σε περίπτωση χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος πρέπει ενδεχομένως να 
μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στις ράγες RAUFIX.

Εικ. 3–78 Πιέστε τη ράγα RAUFIX στο δάπεδο

9. Ασφαλίστε τη ράγα RAUFIX με το καρφωτό στήριγμα σε απόσταση 40 cm.
10. Πιέστε τα καρφωτά στηρίγματα μέσα από τις ράγες RAUFIX στο δάπεδο.

Εικ. 3–79 Πιέστε το καρφωτό στήριγμα στο δάπεδο.

11. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
12. Τοποθετήστε το σωλήνα στα κλιπ στήριξης.
13. Συνδέστε το σωλήνα με την άλλη άκρη στο συλλέκτη REHAU.
14. Στερεώστε το σωλήνα στην περιοχή αλλαγής κατεύθυνσης με πρόσθετα 

καρφωτά στηρίγματα RAUTAC ή καρφωτά στηρίγματα.
15. Συναρμολογήστε το προφίλ αρμού διαστολής REHAU.

Τεχνικά στοιχεία ραγών RAUFIX

Υλικό ράγας Πολυπροπυλένιο
Μήκος ράγας 1 m

Ύψος ράγας (χωρίς άγκιστρα στην 
κάτω πλευρά)
Ράγα 12/14
Ράγα 16/17/20

24 mm
27 mm

Πλάτος ράγας
Ράγα 12/14
Ράγα 16/17/20

40 mm
50 mm

Ανύψωση σωλήνα 5 mm
Αποστάσεις τοποθέτησης 5 cm και πολλαπλάσια

Τεχνικά στοιχεία καρφωτού στηρίγματος

Υλικό καρφωτού στηρίγματος Πολυπροπυλένιο
Μήκος καρφωτού στηρίγματος 50 mm
Απόσταση των αιχμών 20 mm
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3–80 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα RAUFIX

1 με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

2 χωρίς ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

K υπόγειο

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: Υποκείμενος θερμαινόμενος/ψυχόμενος χώρος 
R ≥ 0,75 m²K/W

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: Μη θερμαινόμενος/ψυχόμενος ή κατά διαστήματα 
θερμαινόμενος/ψυχόμενος υποκείμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο 
έδαφος 
R ≥ 1,25 m²K/W 
(με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m αυτή η τιμή πρέπει να αυξηθεί )

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα 
σχεδιασμού:  
–5 °C >Ta ≥ –15 °C  
R ≥ 2,00 m²K/W

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm το πάχος 
του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί κατά 5 
mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν 
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP "Mini" REHAU, και 
 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με ηχομόνωση 

κτυπογενών ήχων
χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

Πρόσθετη μόνωση 
Zd / ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων Td

[mm] Td = 30-2
EPS 040 DES sg

Zd = 30
EPS 040 DEO dm

Td = 50-2
EPS 040 DES sg

Zd = 50
EPS 040 DEO dm

Td = 70-2 
EPS 035 DES sg

Zd = 50 
PUR 024 DEO dh

Ύψος μόνωσης [mm] b = 28 b = 30 b = 48 b = 50 b = 68 b = 50 

Ύψος κατασκευής
Επάνω ακμή σωλήνα [mm]

c14 = 47 
c16 = 49 
c17 = 50 
c20 = 53 

c14 = 49 
c16 = 51 
c17 = 52 
c20 = 55 

c14 = 67 
c16 = 69 
c17 = 70 
c20 = 73 

c14 = 69 
c16 = 71 
c17 = 72 
c20 = 75 

c14 = 87 
c16 = 89 
c17 = 90 
c20 = 93 

c14 = 69 
c16 = 71 
c17 = 72 
c20 = 75 

Πίν. 3-58 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης

Zd b
c

Zd b
c Zd b
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Zd b
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Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm

a = 5 mm

Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm h = 70 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 84 mm h = 86 mm h = 87 mm h = 90 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 89 mm h = 91 mm h = 92 mm h = 95 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 94 mm h = 96 mm h = 97 mm h = 100 mm

Πίν. 3-59 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm

a = 5 mm

Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm h = 65 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm h = 80 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm h = 85 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 84 mm h = 86 mm h = 87 mm h = 90 mm

Πίν. 3-60 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm

a = 5 mm

Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm h = 65 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm h = 75 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 79 mm h = 81 mm h = 82 mm h = 85 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 84 mm h = 86 mm h = 87 mm h = 90 mm

Πίν. 3-61 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm

a = 5 mm

Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm h = 60 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm h = 70 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm h = 75 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 74 mm h = 76 mm h = 77 mm h = 80 mm

Πίν. 3-62 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm

a = 5 mm

Ύψος κατασκευής h = 54 mm h = 56 mm h = 57 mm h = 60 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 59 mm h = 61 mm h = 62 mm h = 65 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 64 mm h = 66 mm h = 67 mm h = 70 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 69 mm h = 71 mm h = 72 mm h = 75 mm

Πίν. 3-63 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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Θερμοτεχνικοί έλεγχοι
Το σύστημα RAUFIX έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως προς τα θερμοτεχνικά 
χαρακτηριστικά κατά το DIN EN 1264.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 026

Κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του συστήματος RAUFIX πρέπει να 
τηρηθούν οι απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 1264, Μέρος 4.

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Εικ. 3–81 Ράγα RAUFIX ως βάση στήριξης των σωλήνων με τοποθετημένο σωλήνα 
RAUTHERM S

1 Εσωτερικό επίχρισμα

2 Σοβατεπί

3 Περιμετρική μονωτική ταινία

4 Πλάκες από φυσική ή τεχνητή πέτρα

5 Στρώμα κονιάματος (κόλλα)

6 Υπόστρωμα δαπέδου κατά το DIN 18560

7 Σωλήνας θέρμανσης RAUTHERM S

8 Ράγα RAUFIX

9 Μεμβράνη επικάλυψης κατά το DIN 18560, μεμβράνη PE ή πισσόχαρτο

10 Θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 

11 Φράγμα υγρασίας (κατά το DIN 18195)

12 Πλάκα σκυροδέματος

13 Έδαφος
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3 8 Σύστημα μεταλλικού πλέγματος στερέωσης σωλήνων

Εικ. 3–82 Σύστημα μεταλλικού πλέγματος στερέωσης σωλήνων

 - Απόσταση τοποθέτησης ανεξάρτητα από το ράστερ του μεταλλικού πλέγματος 
στερέωσης σωλήνων

 - Γρήγορη τοποθέτηση των κλιπ μέσω χρήσης γεμιστήρων
 - Μόνο ένα κλιπ για σωλήνες θέρμανσης με εξωτερική διάμετρο 14 mm έως 
20 mm

 - Μόνο ένα κλιπ απαραίτητο πριν και μετά από ένα σημείο αλλαγής κατεύθυνσης
 - Στερέωση κατ' επιλογή στο σημείο διασταύρωσης, στο διάμηκες ή το εγκάρσιο 
σύρμα

 - Πολύ καλή στερέωση του κλιπ πάνω στο μεταλλικό πλέγμα
 - Πολύ καλή στερέωση των σωλήνων μέσω ανθεκτικής σύνδεσης
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά και ανεξάρτητα από την επιλεγμένη μόνωση
 - Σε περίπτωση χρήσης πάνω σε μόνωση πολυουρεθάνης (PUR) κατάλληλο για 
περιοχές μεγάλων φορτίων

 - Δυνατότητα χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος

Στοιχεία του συστήματος
 - Περιστρεφόμενο κλιπ quattro
 - Εργαλείο τοποθέτησης περιστρεφόμενου κλιπ quattro
 - Πλέγμα στερέωσης σωλήνων RTM 100
 - Πλέγμα στερέωσης σωλήνων RTM 150
 - Συνδετήρες πλέγματος
 - Εργαλείο σύνδεσης των συνδετήρων πλέγματος
 - Καρφωτό στήριγμα
 - Μεμβράνη κάλυψης

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
 - RAUTITAN flex 20 x 2,8 mm
 - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm
 - RAUTITAN stabil 20 x 2,9 mm

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Προφίλ αρμού διαστολής
 - Ταινία κόλλησης
 - Συσκευή ξετυλίγματος της ταινίας κόλλησης
 - Μονωτικά υλικά συστήματος

Περιγραφή
Το σύστημα μεταλλικού πλέγματος στερέωσης σωλήνων προβλέπεται για χρήση 
με υποστρώματα δαπέδου κατά το DIN 18560.

Το τοποθετούμενο σε γεμιστήρα περιστρεφόμενο κλιπ quattro χάρη στην 
υποδοχή σύσφιγξης του σύρματος από την κάτω πλευρά με ανάποδα άγκιστρα 
εξασφαλίζει μια ασφαλή στερέωση πάνω στο μεταλλικό πλέγμα στερέωσης 
των σωλήνων. Τα διαμορφωμένα στην επάνω πλευρά στηρίγματα των σωλήνων 
καθιστούν δυνατό ένα εύκολο κούμπωμα του σωλήνα με ταυτόχρονη ασφαλή 
στερέωση.

Εικ. 3–83 Περιστρεφόμενο κλιπ quattro

Για το γρήγορο γέμισμα του εργαλείου τοποθέτησης τα οκτώ κλιπ είναι τοποθε-
τημένα σε ένα γεμιστήρα.

Εικ. 3–84 Γεμιστήρας περιστρεφόμενων κλιπ quattro

Το περιστρεφόμενο κλιπ quattro διαθέτει δύο κατευθύνσεις για την υποδοχή του 
σωλήνα:
 - Εγκάρσια στην κατεύθυνση του ποδιού:  
Υποδοχή για σωλήνα εξωτερικού διαμέτρου 14–17 mm

 - Στην κατεύθυνση του ποδιού: 
Υποδοχή για σωλήνα εξωτερικού διαμέτρου 20 mm

Εικ. 3–85 Υποδοχή σωλήνα εγκάρσια 
στην κατεύθυνση του ποδιού

Εικ. 3–86 Υποδοχή στην κατεύθυνση του 
ποδιού
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Το περιστρεφόμενο κλιπ quattro μπορεί να τοποθετηθεί τόσο στο σημείο δια-
σταύρωσης (κόμβος) όσο και σε ένα ξεχωριστό σύρμα του μεταλλικού πλέγματος 
στερέωσης των σωλήνων. 

Για σωλήνες με μια εξωτερική διάμετρο 14-17 mm, η απόσταση τοποθέτη-
σης δεν εξαρτάται από το ράστερ του μεταλλικού πλέγματος στερέωσης των 
σωλήνων. 

Εικ. 3–87 Υποδοχή σωλήνα 14-17 mm εγκάρσια στην κατεύθυνση του ποδιού

Εικ. 3–88 Υποδοχή σωλήνα 20 mm στην κατεύθυνση του ποδιού

το περιστρεφόμενο κλιπ quattro καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαστάσεων σωλήνων 
και αποστάσεων τοποθέτησης με μόνο ένα κλιπ.

Το εργαλείο τοποθέτησης παραλαμβάνει τα περιστρεφόμενα κλιπ τοποθετημένα 
σε γεμιστήρα για γρήγορη συναρμολόγηση. Το περιστρεφόμενο κλιπ quattro 
συναρμολογείται με μια απλή περιστροφική κίνηση.

Εικ. 3–89 Εργαλείο τοποθέτησης περιστρεφόμενου κλιπ quattro

Το μεταλλικό πλέγμα στερέωσης των σωλήνων χρησιμεύει στη στερέωση του 
περιστρεφόμενου κλιπ quattro στην προκαθορισμένη απόσταση τοποθέτησης. 
Το μεταλλικό πλέγμα στερέωσης των σωλήνων RTM 100 με ένα ράστερ 100 mm 
έχει σε μια κατά μήκος και σε μια εγκάρσια πλευρά ένα στενότερο ράστερ (περι-
μετρικοί κόμβοι) 50 mm και τοποθετείται επικαλυπτόμενο.

Εικ. 3–90 Πλέγμα στερέωσης σωλήνων RTM 100

Η μεμβράνη επικάλυψης από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο (PE) καλύπτει τις απαιτή-
σεις του DIN 18560 και του ÖNORM EN 1264. Στεγανοποιεί έναντι του νερού 
παρασκευής κονιάματος υποστρώματος δαπέδου. Οι γέφυρες θερμότητας και 
ήχου αποφεύγονται.

Εικ. 3–91 Μεμβράνη κάλυψης

Η μεμβράνη επικάλυψης REHAU δεν αντικαθιστά ένα ενδεχομένως απαραίτητο 
φράγμα ατμού.

Το καρφωτό στήριγμα ασφαλίζει το πλέγμα στερέωσης σωλήνων σε περίπτωση 
χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος από τυχόν ανασήκωμα των σωλήνων. 

Εικ. 3–92 Καρφωτό στήριγμα
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Συναρμολόγηση

Η χρήση των συνηθισμένων πλεγμάτων δομικού χάλυβα δεν επιτρέπεται για τη 
θέρμανση/ψύξη δαπέδου REHAU.

1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε το μονωτικό υλικό συστήματος REHAU, αν είναι απαραίτητο.
5. Τοποθετήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU έτσι, ώστε να επικαλύπτεται 

στις ενώσεις το λιγότερο 8 cm.
6. Κολλήστε εντελώς τις ενώσεις της μεμβράνης επικάλυψης REHAU με ταινία 

κόλλησης REHAU.

Οι ζημιές της μεμβράνης επικάλυψης REHAU περιορίζουν τη λειτουργία της.
Κολλήστε εντελώς τις μεγάλες τρύπες ή τις ρωγμές στη μεμβράνη επικάλυψης 
REHAU ενδεχομένως με ταινία κόλλησης REHAU.

7. Κολλήστε την αυτοκόλλητη βάση της μεμβράνης της περιμετρικής μονωτι-
κής ταινίας χωρίς τάση με τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU.

8. Τοποθετήστε τα μεταλλικά πλέγματα στερέωσης των σωλήνων με την πλευ-
ρά του στενού ράστερ στην περιμετρική μονωτική ταινία.

9. Τοποθετήστε τα πλέγματα στερέωσης των σωλήνων και στερεώστε τα με 
συνδετήρες πλέγματος REHAU.

Σε περίπτωση χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος υπάρχει κίνδυνος να 
μετατοπιστεί το πλέγμα στερέωσης σωλήνων.
Ασφαλίστε το πλέγμα στερέωσης σωλήνων με περίπου 5 τεμ./m² καρφωτά 
στηρίγματα REHAU.

Στην περιοχή των αρμών διαστολής της κατασκευής δαπέδου το πλέγμα στήρι-
ξης σωλήνων πρέπει να χωρίζεται.

10. Στερεώστε τα περιστρεφόμενα κλιπ REHAU με το εργαλείο τοποθέτησης 
REHAU πάνω στο μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων αντίστοιχα με την 
προγραμματισμένη διάταξη των σωλήνων. 
Σε αυτή την περίπτωση προσέξτε τα ακόλουθα:

 - Προσέξτε την ευθυγράμμιση του περιστρεφόμενου κλιπ με την κατεύθυνση 
τοποθέτησης.

 - Η απόσταση των περιστρεφόμενων κλιπ στα ευθεία τμήματα των σωλήνων 
πρέπει να ανέρχεται περίπου στα 50 cm. 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα μπορεί να είναι 
απαραίτητη μια μικρότερη απόσταση, για να μην ανασηκώνεται ο σωλήνας.

 - Στις περιοχές αλλαγής κατεύθυνσης πρέπει το περιστρεφόμενο κλιπ να 
τοποθετηθεί σε ένα σημείο διασταύρωσης (κόμβος) του μεταλλικού πλέγματος 
στερέωσης των σωλήνων.

 - Η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας για τον εκάστοτε τοποθετούμενο σωλήνα 
πρέπει να τηρηθεί.

Το περιστρεφόμενο κλιπ τοποθετείται διαγωνίως πάνω από το σύρμα του 
μεταλλικού πλέγματος στερέωσης των σωλήνων και στερεώνεται με μια απλή 
δεξιόστροφη περιστροφική κίνηση.

Εικ. 3–93 Σωστή θέση του εργαλείου τοποθέτησης με περιστρεφόμενα κλιπ σε γεμιστήρα

Εικ. 3–94 Τοποθέτηση του κλιπ με μια περιστροφική κίνηση

11. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
12. Τοποθετήστε το σωλήνα στα περιστρεφόμενα κλιπ REHAU.
13. Συνδέστε το σωλήνα με την άλλη άκρη στο συλλέκτη.
14. Συναρμολογήστε το προφίλ αρμού διαστολής REHAU.
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Τεχνικά στοιχεία

Πλέγμα 
στερέωσης 
σωλήνων  
RTM 100

Πλέγμα 
στερέωσης 
σωλήνων  
RTM 150

Υλικό
Χαλύβδινο σύρμα, 

επιψευδαργυρωμένο
Χαλύβδινο σύρμα, 

επιψευδαργυρωμένο
Πάχος σύρματος 3 mm 3 mm
Μήκος συμπεριλαμβανομένων 
και των περιμετρικών κόμβων

2050 mm 1950 mm

Πλάτος συμπεριλαμβανομένων 
και των περιμετρικών κόμβων

1050 mm 900 mm

Πλάτος των περιμετρικών 
κόμβων σε μια κατά μήκος και 
εγκάρσια πλευρά

50 mm –

Ωφέλιμη επιφάνεια τοποθέτησης 2 m² 1,75 m²

Μέγεθος ράστερ 100 mm 150 mm
Αποστάσεις τοποθέτησης για 
διαστάσεις σωλήνα 14-17 mm

οποιεσδήποτε οποιεσδήποτε

Αποστάσεις τοποθέτησης για 
διάσταση σωλήνα 20 mm

10 cm  
και πολλαπλάσια

15 cm και 
πολλαπλάσια

Εικ. 3–95 Βρόχοι αντιστροφής και αλλαγή κατεύθυνσης στο πεδίο θερμαντικών σωλήνων, 
παράδειγμα τοποθέτησης RAUTHERM S 17 x 2,0 VA 100 mm πάνω σε 
RTM 100

1 Αλλαγή κατεύθυνσης 90°

2 Περιοχή κορυφής

3 Περιστρεφόμενο κλιπ

4 Πλέγμα στερέωσης σωλήνων

5 Σωλήνας
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3–96 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα με μεταλλικό πλέγμα στερέωσης των 
σωλήνων

1 με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

2 χωρίς ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

K υπόγειο

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: Υποκείμενος θερμαινόμενος/ψυχόμενος χώρος 
R ≥ 0,75 m²K/W

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: Μη θερμαινόμενος/ψυχόμενος ή κατά διαστήματα 
θερμαινόμενος/ψυχόμενος υποκείμενος χώρος ή απευθείας πάνω στο έδαφο 
R ≥ 1,25 m²K/W 
(με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m αυτή η τιμή πρέπει να αυξηθεί )

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα 
σχεδιασμού: 
–5 °C >Ta ≥ –15 °C  
R ≥ 2,00 m²K/W

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm, το 
πάχος του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί 
κατά 5 mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν 
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP "Mini" REHAU, και 
 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με ηχομόνωση 

κτυπογενών ήχων
χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

Πρόσθετη μόνωση 
Zd / ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων Td

[mm] Td = 30-2 
EPS 040 DES sg

Zd = 30 
EPS 040 DEO dm

Td = 50-2 
EPS 040 DES sg

Zd = 50 
EPS 040 DEO dm

Td = 7-2 
EPS 035 DES sg

Zd = 50 
PUR 024 DEO dh

Ύψος μόνωσης [mm] b = 28 b = 30 b = 48 b = 50 b = 68 b = 50 

Ύψος κατασκευής
Επάνω ακμή σωλήνα [mm]

c14 = 53 
c16 = 55 
c17 = 56 
c20 = 59 

c14 = 55 
c16 = 57 
c17 = 58 
c20 = 61 

c14 = 73 
c16 = 75 
c17 = 76 
c20 = 79 

c14 = 75
c16 = 77 
c17 = 78 
c20 = 81 

c14 = 93 
c16 = 95 
c17 = 96 
c20 = 99 

c14 = 75
c16 = 77 
c17 = 78 
c20 = 81 

Πίν. 3-64 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης

Zd b
c

Zd b
c Zd b

c

Zd b
c

Zd b
c

Zd b
c

D1 D3

D2

K

1 2

1 2

1 2
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Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 70 mm h = 72 mm h = 73 mm h = 76 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 90 mm h =92 mm h = 93 mm h = 96 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm c = 70 mm
Ύψος κατασκευής h = 95 mm h = 97 mm h = 98 mm h = 101 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm c = 75 mm
Ύψος κατασκευής h = 100 mm h = 102 mm h = 103 mm h = 106 mm a = 11 mm

Πίν. 3-65 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 65 mm h = 67 mm h = 68 mm h = 71 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 80 mm h = 82 mm h = 83 mm h = 86 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 85 mm h = 87 mm h = 88 mm h = 91 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 90 mm h = 92 mm h = 93 mm h = 96 mm a = 11 mm

Πίν. 3-66 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για τσιμεντοκονία CT της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 65 mm h = 67 mm h = 68 mm h = 71 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 75 mm h = 77 mm h = 78 mm h = 81 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm c = 60 mm
Ύψος κατασκευής h = 85 mm h = 87 mm h = 88 mm h = 91 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm c = 65 mm
Ύψος κατασκευής h = 90 mm h = 92 mm h = 93 mm h = 96 mm a = 11 mm

Πίν. 3-67 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F4 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 60 mm h = 62 mm h = 63 mm h = 66mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 70 mm h = 72 mm h = 73 mm h = 76 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 75 mm h = 77 mm h = 78 mm h = 81 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm c = 55 mm
Ύψος κατασκευής h = 80 mm h = 82 mm h = 83 mm h = 86 mm a = 11 mm

Πίν. 3-68 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F5 κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό φορτίο RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης[kN/m²] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm

≤ 2
Επικάλυψη c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm c = 35 mm
Ύψος κατασκευής h = 60 mm h = 62 mm h = 63 mm h = 66 mm

≤ 3
Επικάλυψη c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm c = 40 mm
Ύψος κατασκευής h = 65 mm h = 67 mm h = 68 mm h = 71 mm

≤ 4
Επικάλυψη c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm c = 45 mm
Ύψος κατασκευής h = 70 mm h = 72 mm h = 73 mm h = 76 mm

≤ 5
Επικάλυψη c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm c = 50 mm
Ύψος κατασκευής h = 75 mm h = 77 mm h = 78 mm h = 81 mm a = 11 mm

Πίν. 3-69 Ύψος υποστρώματος δαπέδου για αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF της κατηγορίας αντοχής σε κάμψη F7 κατά το DIN 18560-2
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Θερμοτεχνικοί έλεγχοι
Το σύστημα μεταλλικού πλέγματος στερέωσης σωλήνων έχει ελεγχθεί και πιστο-
ποιηθεί ως προς τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά κατά DIN EN 1264.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 025

Κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του συστήματος μεταλλικού πλέγμα-
τος στερέωσης των σωλήνων πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις του προτύπου 
ÖNORM EN 1264, μέρος 4.

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Εικ. 3–97 Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης των σωλήνων με περιστρεφόμενο κλιπ για τη 
στερέωση του σωλήνα θέρμανσης RAUTHERM S

1 Εσωτερικό επίχρισμα

2 Σοβατεπί

3 Περιμετρική μονωτική ταινία

4 Πλάκες από φυσική ή τεχνητή πέτρα

5 Στρώμα κονιάματος (κόλλα)

6 Υπόστρωμα δαπέδου κατά το DIN 18560

7 Σωλήνας θέρμανσης RAUTHERM S

8 Περιστρεφόμενο κλιπ quattro

9 Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης των σωλήνων από γαλβανισμένο χαλύβδινο 
σύρμα

10 Μεμβράνη κάλυψης κατά DIN 18560, DIN EN 1264

11 Θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 

12 Φράγμα υγρασίας (κατά το DIN 18195)

13 Πλάκα σκυροδέματος

14 Έδαφος
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3 9 Σύστημα Ξηρής Τποθέτησης TS 16

Εικ. 3–98 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης

 - Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς τραυματισμούς χάρη στην εργοστασιακή επένδυση 
με θερμοαγώγιμα ελάσματα

 - Εύκολη και γρήγορη κοπή χάρη στα ενσωματωμένα σημεία θραύσης
 - Χωρίς ανασήκωμα των θερμοαγώγιμων ελασμάτων κατά την εισαγωγή των 
σωλήνων θέρμανσης

 - Υψηλή αντοχή στο περπάτημα πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης
 - Χαμηλό ύψος κατασκευής

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα τοποθέτησης

 - VA 12,5 (για περιφερειακές περιοχές)
 - VA 25 (για ζώνες διαμονής)

 - Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης
 - VA 12,5 (για περιφερειακές περιοχές)
 - VA 25 (για ζώνες διαμονής)

 - Ενδιάμεση πλάκα
 - Πλάκα πλήρωσης
 - Κοπτικό οδηγού σωλήνα
 - Έλασμα κάλυψης

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
 - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Μεμβράνη κάλυψης
 - Μονωτικά υλικά συστήματος

Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης προβλέπεται για χρήση με στοιχεία υποστρώμα-
τος δαπέδου ξηρού τύπου (βλέπε κεφάλαιο 3.2.3, σελ. 14). Είναι εφικτός ο 
συνδυασμός με υποστρώματα δαπέδου υγρού τύπου κατά το DIN 18560.

Αν το σύστημα ξηρής τοποθέτησης χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με υπόστρωμα 
δαπέδου ξηρού τύπου σε εγκαταστάσεις ψύξης, ενδέχεται να εμφανίζεται νερό 
υγροποίησης στο σωλήνα ή στην εμπρός ή πίσω πλευρά των γυψοσανίδων. 
Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της υγροποίησης, χρησιμοποιήστε ένα σύστημα 
ελέγχου θέρμανσης/ψύξης σε συνδυασμό με επιτηρητή σημείου δρόσου ή άλλη 
κατάλληλη τεχνολογία ελέγχου και επιτήρησης.

Περιγραφή
Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης επιτρέπει την υλοποίηση ενδοδαπέδιας θέρμαν-
σης του τύπου κατασκευής B κατά το DIN 18560 και το ÖNORM EN 13813 σε 
συμπαγή δάπεδα ή δάπεδα πάνω σε ξύλινα δοκάρια.
Όλες οι πλάκες συστήματος ξηρής τοποθέτησης αποτελούνται από διογκωμένο 
πολυστυρένιο EPS και πληρούν τις απαιτήσεις του ÖNORM EN 13163.

Οι πλάκες τοποθέτησης είναι εργοστασιακά εξοπλισμένες με επένδυση από 
θερμοαγώγιμα αλουμινένια προφίλ όπου φωλιάζουν οι σωλήνες θέρμανσης και 
τα στοιχεία εγκάρσιας διανομής θερμότητας. Χάρη στα ενσωματωμένα σημεία 
θραύσης, η κοπή των πλακών τοποθέτησης γίνεται γρήγορα και χωρίς πρόβλημα 
στο εργοτάξιο. Οι πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης χρησιμοποιούνται για την αλλαγή 
κατεύθυνσης των σωλήνων θέρμανσης κοντά στους τοίχους.

Για τη μετάβαση από VA 12,5 cm σε VA 25 cm χρησιμοποιείται η ενδιάμεση 
πλάκα.

Για καλύτερη εγκάρσια διανομή θερμότητας στις πλάκες πλήρωσης, τις πλάκες 
αλλαγής κατεύθυνσης και τις ενδιάμεσες πλάκες, αυτές εξοπλίζονται με ένα 
έλασμα κάλυψης.

Αν το σύστημα ξηρής τοποθέτησης χρησιμοποιηθεί με υπόστρωμα δαπέδου 
υγρού ή ξηρού τύπου, πρέπει πάνω στις πλάκες του συστήματος να εφαρμόζεται 
μεμβράνη κάλυψης REHAU με αλληλοεπικάλυψη. Οι περιοχές αλληλοεπικάλυψης 
της μεμβράνης και η βάση μεμβράνης στην περιμετρική μονωτική ταινία πρέπει 
να κολλούνται επιμελώς.
Δεν ισχύουν εδώ οι απαιτήσεις για πρόσθετη θερμομόνωση ή ηχομόνωση κτυπο-
γενών ήχων που αναφέρονται στην περίπτωση χρήσης στοιχείων υποστρώματος 
δαπέδου ξηρού τύπου. 
Για πρακτικούς λόγους κατά την τοποθέτηση, η μέγιστη ικανότητα συμπίεσης 
της θερμομόνωσης ή/και της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων σε συνδυασμό με 
υποστρώματα δαπέδου υγρού τύπου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 mm.

Εικ. 3–99 Πλάκα τοποθέτησης VA 12,5 Εικ. 3–100 Πλάκα τοποθέτησης VA 25

Εικ. 3–101 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης 
VA 12,5

Εικ. 3–102 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης 
VA 25

Εικ. 3–103 Ενδιάμεση πλάκα Εικ. 3–104 Έλασμα κάλυψης
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Οι πλάκες πλήρωσης προβλέπονται για τις παρακάτω περιοχές:
 - Πριν από το συλλέκτη (εντός απόστασης 1 m περίπου)
 - Κοντά σε προεξοχές, κολόνες, στόμια αερισμού κ.τ.λ.
 - Για την κάλυψη κενών επιφανειών που δεν έχουν ορθογώνιο σχήμα.

Εικ. 3–105 Πλάκα πλήρωσης

Με το κοπτικό οδηγού σωλήνα κόβονται επί τόπου επιμέρους οδηγοί σωλήνων 
στις πλάκες πλήρωσης.

Εικ. 3–106 Κοπτικό οδηγού σωλήνα

Τεχνικά στοιχεία

Πλάκες συστήματος / Ονομασία Πλάκες τοποθέτησης  
VA 12,5 και 25

Πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης  
VA 12,5 και 25 / ενδιάμεση πλάκα

Πλάκα πλήρωσης

EPS 035 DEO dh 
με επένδυση από θερμο- 

αγώγιμα αλουμινένια προφίλ

EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh

Μήκος [mm] 1000 250 1000
Πλάτος [mm] 500 500 / 375 500
Πάχος [mm] 30 30 30
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 0,035 0,035 0,035
Θερμική αντίσταση [m²K/W] 0,80 0,80/0,70 0,85
Τάση συμπίεσης στα 2 % [kPa] 45,0 45,0 60,0
Κατηγορία δομικών υλικών κατά το 
ÖNORM DIN 4102

B2 B1 B1

Συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά 
ÖNORM EN 13501

E E E
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Συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος εγκαύματος και πυρκαγιάς!
 - Μην απλώνετε ποτέ τα χέρια σας πάνω στη καυτή λάμα του κοπτικού οδηγού 
σωλήνα.

 - Μην αφήνετε το κοπτικό οδηγού σωλήνα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
 - Μην αφήνετε το κοπτικό οδηγού σωλήνα πάνω σε εύφλεκτα αντικείμενα.

Αν χρησιμοποιηθούν στοιχεία υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου, δεν επιτρέ-
πεται να εφαρμοστεί ηχομόνωση κτυπογενών ήχων της REHAU με το σύστημα 
ξηρής τοποθέτησης.
 - Αν συνδυαστεί ηχομόνωση κτυπογενών ήχων με θερμομόνωση από EPS, 
πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα η θερμομόνωση.

 - Αν συνδυαστεί ηχομόνωση κτυπογενών ήχων με θερμομόνωση από PUR, 
πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα η ηχομόνωση κτυπογενών ήχων.

 - Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία του κατασκευαστή των στοι-
χείων υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου στη χρησιμοποιούμενη ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων.

Όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών ξηρής επί-
στρωσης, πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του υποστρώματος 
δαπέδου ξηρού τύπου για χρήση σε συνδυασμό με το σύστημα ξηρής τοποθέτη-
σης.

1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε το μονωτικό υλικό συστήματος REHAU, αν είναι απαραίτητο.
5. Τοποθετήστε τις πλάκες συστήματος σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης 

(βλ. Εικ. 3–107) χωρίς κενά. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το 
κοπτικό οδηγού σωλήνων REHAU για να δημιουργήσετε αυλακώσεις στις 
πλάκες πλήρωσης.

6. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
7. Τοποθετήστε το σωλήνα χωρίς τάσεις στις αυλακώσεις οδήγησης στις 

πλάκες συστήματος.
8. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
9. Αν είναι απαραίτητο, πιέστε τις συνδέσεις πρεσαριστών δακτυλίων - σε πε-

ριοχές πλακών αλλαγής κατεύθυνσης - ώστε να έρθουν σύρριζα με το πάνω 
μέρος της πλάκας αλλαγής κατεύθυνσης, ή τοποθετήστε τες - σε περιοχές 
πλακών τοποθέτησης - κόβοντας το θερμοαγώγιμο έλασμα με δίσκο κοπής.

10. Τοποθετήστε ελάσματα κάλυψης σε πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης, ενδιάμε-
σες πλάκες και, όπου είναι απαραίτητο, σε πλάκες πλήρωσης.

11. Τοποθετήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU στο σύστημα ξηρής τοποθέ-
τησης πάνω από το σωλήνα.

Σε δάπεδο πάνω σε ξύλινα δοκάρια είναι απαραίτητο, λόγω του κινδύνου ανά-
πτυξης μούχλας, να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά προστατευτικό διαρροής που 
αναπνέει (π.χ. διττανθρακικό νάτριο ή πισσασφαλτούχο χαρτί).

12. Κολλήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU ή το προστατευτικό διαρροής 
στη βάση μεμβράνης της περιμετρικής μονωτικής ταινίας REHAU.

Εικ. 3–107 Παράδειγμα σχεδίου τοποθέτησης για το σύστημα ξηρής τοποθέτησης

1 Πλάκα τοποθέτησης VA 12,5

2 Πλάκα τοποθέτησης VA 25

3 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης VA 12,5

4 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης VA 25

5 Ενδιάμεση πλάκα

6 Πλάκα πλήρωσης

7 Έλασμα κάλυψης
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3–108 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα ξηρής τοποθέτησης

1 με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

2 χωρίς ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

K υπόγειο

D1 Περίπτωση μόνωσης 1:  
R ≥ 0,75 m²K/W 
Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: 
R ≥ 1,25 m²K/W 
(με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m, η τιμή αυτή πρέπει να αυξηθεί) 
Μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα θερμαινόμενος υποκείμενος χώρος ή 
απευθείας πάνω στο έδαφος

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: 
R ≥ 2,00 m²K/W 
Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα σχεδιασμού:  
–5 °C >Ta ≥ –15 °C

Κατά το DIN 18560-2, Πίνακες 1–4, σε στρώματα μόνωσης ≤ 40 mm, το 
πάχος του υποστρώματος δαπέδου από τσιμεντοκονιάματα μπορεί να μειωθεί 
κατά 5 mm.

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στον πίνακα, μπορεί να μειωθεί 
κατά 10 mm, αν 
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP "Mini" REHAU, και 
 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3
με ηχομόνωση 

κτυπογενών ήχων
χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

χωρίς ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων

Πρόσθετη μόνωση 
Zd / ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων Td

[mm]

Td = 20-2  
μόνωση ινών ξύλου/

ορυκτοβάμβακα 
WLG 040

– Td = 20-2  
μόνωση ινών ξύλου/

ορυκτοβάμβακα 
WLG 040

Zd = 20  
EPS 035 DEO dh

Td 2 = 20-2 
μόνωση ινών ξύλου/

ορυκτοβάμβακα 
WLG 040
Zd 1 = 30 

EPS 040 DEO dm

Zd = 50 
EPS 040 DEO dm

Ύψος μόνωσης/ ύψος 
κατασκευής επάνω 
ακμή σωλήνα

[mm] b = 48 b = 30 b = 48 b = 50 b = 78 b = 80 

Πίν. 3-70 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης

Οι περιοχές χρήσης και το ύψος κατασκευής των στοιχείων υποστρώματος δαπέ-
δου ξηρού τύπου παριστάνονται ξεχωριστά (βλέπε Πίν. 3-2, σελ. 14).

D1

Zd

Zd Zd

Zd
Zd 1

Zd 2b
b b

b

b b

D3

D2

K

1 2

1 2

1 2
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Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο 
[kN/m²]

Υπόστρωμα δαπέδου τσιμεντοκονίας CT 
Κατηγορία αντοχής σε κάμψη

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF 
Κατηγορία αντοχής σε κάμψη

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

 F4  F5 F4 F5 F7
≤ 2 h = 45 mm h = 40 mm h = 40 mm h = 35 mm h = 35 mm
≤ 3 h = 65 mm h = 55 mm h = 50 mm h = 45 mm h = 40 mm
≤ 4 h = 70 mm h = 60 mm h = 60 mm h = 50 mm h = 45 mm
≤ 5 h = 75 mm h = 65 mm h = 65 mm h = 55 mm h = 50 mm

Πίν. 3-71 'Υψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2 (με σωλήνα RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm ή RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm)

Θερμοτεχνικοί έλεγχοι
Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως προς τα 
θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά κατά το DIN EN 1264.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 106

Κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του συστήματος ξηρής τοποθέτησης 
πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 1264, Μέρος 4.

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Εικ. 3–109 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης με τοποθετημένο σωλήνα RAUTITAN

1 Εσωτερικό επίχρισμα

2 Σοβατεπί

3 Περιμετρική μονωτική ταινία

4 Πλάκες από φυσική ή τεχνητή πέτρα

5 Στρώμα κονιάματος (κόλλα)

6 Υπόστρωμα δαπέδου ξηρού τύπου

7 Μεμβράνη επικάλυψης κατά το DIN 18560, μεμβράνη PE ή πισσόχαρτο

8 Θερμοαγώγιμο έλεσμα, επικολλημένο στο στοιχείο 9

9 RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm, RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

10 Πλάκα τοποθέτησης REHAU από αφρό πολυστυρένιου PS

11 Θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 

12 Φράγμα υγρασίας (κατά το DIN 18195)

13 Πλάκα σκυροδέματος

14 Έδαφος
h

1
2
3

4
5

6

9

10

11

12

13

14
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3 10 Σύστημα Ξηρής Τποθέτησης TS 14

Εικ. 3–110 Σύστημα βασικής πλάκας TS-14

 - Μικρό ύψος κατασκευής
 - Εύκολη και γρήγορη κοπή χάρη στα προετοιμασμένα σημεία θραύσης στα 
θερμοαγώγιμα ελάσματα

 - Αποτελεσματική σύσφιξη των ελασμάτων αλλαγής κατεύθυνσης TS-14 με 
κεκαμμένους πείρους συγκράτησης 

Στοιχεία του συστήματος
 - Βασική πλάκα TS-14
 - Θερμοαγώγιμο έλασμα TS-14
 - Έλασμα αλλαγής κατεύθυνσης TS-14
 - Πλάκα πλήρωσης TS-14

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

Εξαρτήματα
 - Κοπτικό οδηγού σωλήνα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Μεμβράνη κάλυψης
 - Μονωτικά υλικά συστήματος

Η βασική πλάκα TS-14 προβλέπεται για χρήση με στοιχεία υποστρώματος 
δαπέδου ξηρού τύπου (βλέπε Πίν. 3-3, σελ. 15). Είναι εφικτός ο συνδυασμός 
με υποστρώματα δαπέδου υγρού τύπου κατά το DIN 18560.

Αν η βασική πλάκα TS-14 χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με υπόστρωμα 
δαπέδου ξηρού τύπου σε εγκαταστάσεις ψύξης, ενδέχεται να εμφανίζεται νερό 
υγροποίησης στο σωλήνα ή στην εμπρός ή πίσω πλευρά των γυψοσανίδων.

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της υγροποίησης, χρησιμοποιήστε ένα σύστημα 
ελέγχου θέρμανσης/ψύξης σε συνδυασμό με επιτηρητή σημείου δρόσου ή άλλη 
κατάλληλη τεχνολογία ελέγχου και επιτήρησης.

Αν η βασική πλάκα TS-14 χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με υπόστρωμα δαπέ-
δου υγρού τύπου, πρέπει πάνω στις πλάκες του συστήματος να εφαρμόζεται 
μεμβράνη κάλυψης REHAU με αλληλοεπικάλυψη. Οι περιοχές αλληλοεπικάλυψης 
της μεμβράνης και η βάση μεμβράνης στην περιμετρική μονωτική ταινία πρέπει 
να κολλούνται επιμελώς.
Δεν ισχύουν εδώ οι απαιτήσεις για πρόσθετη θερμομόνωση ή ηχομόνωση κτυπο-
γενών ήχων που αναφέρονται στην περίπτωση χρήσης στοιχείων υποστρώματος 
δαπέδου ξηρού τύπου.
Για πρακτικούς λόγους κατά την τοποθέτηση, η μέγιστη ικανότητα συμπίεσης 
της θερμομόνωσης ή/και της ηχομόνωσης κτυπογενών ήχων σε συνδυασμό με 
υποστρώματα δαπέδου υγρού τύπου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 mm.

Περιγραφή
Η βασική πλάκα TS-14 επιτρέπει την υλοποίηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης του 
τύπου κατασκευής B κατά το DIN 18560 και το DIN EN 13813 σε συμπαγή 
δάπεδα ή δάπεδα πάνω σε ξύλινα δοκάρια.
Η βασική πλάκα TS-14 και η πλάκα πλήρωσης TS-14 αποτελούνται από διογκω-
μένο πολυστυρένιο EPS και πληρούν τις απαιτήσεις του DIN EN 13163.

Με τη βασική πλάκα TS-14 είναι εφικτή η τοποθέτηση απλού μαιάνδρου με 
απόσταση τοποθέτησης 12,5 cm.

Εικ. 3–111 Βασική πλάκα TS-14

Η εγκάρσια διανομή θερμότητας εκτελείται σχεδόν σε όλη την επιφάνεια των 
θερμοαγώγιμων ελασμάτων 
TS-14 και μέσω των ελασμάτων αλλαγής κατεύθυνσης TS-14.
Χάρη στα προετοιμασμένα σημεία θραύσης η κοπή των θερμοαγώγιμων ελασμά-
των TS-14 γίνεται γρήγορα και χωρίς πρόβλημα στο εργοτάξιο.
Τα θερμοαγώγιμα ελάσματα TS-14 με αυλάκωση Ω στερεώνονται σταθερά στη 
βασική πλάκα TS-14 με αυλάκωση Ω.
Στην περιοχή αλλαγής κατεύθυνσης τοποθετούνται τα ελάσματα αλλαγής κατεύ-
θυνσης TS-14.

Εικ. 3–112 Θερμοαγώγιμο έλασμα TS-14 Εικ. 3–113 Έλασμα αλλαγής κατεύθυνσης 
TS-14
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Οι πλάκες πλήρωσης TS-14 προβλέπονται για τις παρακάτω περιοχές:
 - Πριν από το συλλέκτη (εντός απόστασης 1 m περίπου)
 - Κοντά σε προεξοχές, κολόνες, στόμια αερισμού κ.τ.λ.
 - Για την κάλυψη κενών επιφανειών που δεν έχουν ορθογώνιο σχήμα

Εικ. 3–114 Πλάκα πλήρωσης

Με το κοπτικό οδηγού σωλήνα κόβονται επί τόπου επιμέρους οδηγοί σωλήνων 
στις πλάκες πλήρωσης.

Εικ. 3–115 Κοπτικό οδηγού σωλήνα

Τεχνικά στοιχεία

Πλάκες συστήματος/ Ονομασία Βασική πλάκα TS-14 VA 12,5 cm Πλάκα πλήρωσης TS-14
Υλικό EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh
Μήκος [mm] 1000 1000
Πλάτος [mm] 500 500
Πάχος [mm] 25 25
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 0,035 0,035
Θερμική αντίσταση [m²K/W] 0,50 0,70
Τάση συμπίεσης στα 2 % [kPa] 60,0 60,0
Κατηγορία δομικών υλικών κατά το DIN 4102 B1 B1
Συμπεριφορά στη φωτιά κατά το DIN EN 13501 E E
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Συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος εγκαύματος και πυρκαγιάς!
 - Μην απλώνετε τα χέρια σας πάνω στη καυτή λάμα του κοπτικού οδηγού 
σωλήνα.

 - Μην αφήνετε το κοπτικό οδηγού σωλήνα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
 - Μην αφήνετε το κοπτικό οδηγού σωλήνα πάνω σε εύφλεκτα αντικείμενα.

Αν χρησιμοποιηθούν στοιχεία υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου, δεν επι-
τρέπεται να εφαρμοστεί ηχομόνωση κτυπογενών ήχων της REHAU με τη βασική 
πλάκα TS-14.
 - Αν συνδυαστεί ηχομόνωση κτυπογενών ήχων με θερμομόνωση από EPS, 
πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα η θερμομόνωση.

 - Αν συνδυαστεί ηχομόνωση κτυπογενών ήχων με θερμομόνωση από PUR, 
πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα η ηχομόνωση κτυπογενών ήχων.

 - Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία του κατασκευαστή των στοι-
χείων υποστρώματος δαπέδου ξηρού τύπου στη χρησιμοποιούμενη ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων.

Όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών ξηρής επί-
στρωσης, πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του υποστρώματος 
δαπέδου ξηρού τύπου για χρήση σε συνδυασμό με το σύστημα ξηρής τοποθέτη-
σης.

1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Τοποθετήστε το μονωτικό υλικό συστήματος REHAU, αν είναι απαραίτητο.
5. Τοποθετήστε τις πλάκες συστήματος σύμφωνα με το σχέδιο (βλ. Εικ. 

3–116) χωρίς κενά. 
Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το κοπτικό οδηγού σωλήνων REHAU 
για να δημιουργήσετε αυλακώσεις στις πλάκες πλήρωσης. 

6. Σφηνώστε τα θερμοαγώγιμα ελάσματα TS-14 στις πλάκες βάσης TS-14.
7. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
8. Εισαγάγετε το σωλήνα χωρίς τάσεις μέσα στις αυλακώσεις Μ των θερμοαγώ-

γιμων ελασμάτων και - στις περιφερειακές περιοχές - στα ελάσματα αλλαγής 
κατεύθυνσης TS-14.

9. Αν χρειαστούν συνδέσεις πρεσαριστών δακτυλίων, μην τις τοποθετείτε σε 
περιοχές των ελασμάτων αλλαγής κατεύθυνσης TS-14 ούτε στην περιοχή 
των θερμοαγώγιμων ελασμάτων TS-14.

10. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
11. Τοποθετήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU στις πλάκες συστήματος 

πάνω από το σωλήνα.

Σε δάπεδο πάνω σε ξύλινα δοκάρια είναι απαραίτητο, λόγω του κινδύνου ανά-
πτυξης μούχλας, να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά προστατευτικό διαρροής που 
αναπνέει (π.χ. διττανθρακικό νάτριο ή πισσασφαλτούχο χαρτί).

12. Κολλήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU ή το προστατευτικό διαρροής 
στη βάση μεμβράνης της περιμετρικής μονωτικής ταινίας REHAU.

Εικ. 3–116 Παράδειγμα του σχεδίου τοποθέτησης για τη βασική πλάκα TS-14

1 Βασική πλάκα TS-14 με τοποθετημένα θερμοαγώγιμα ελάσματα και 
ελάσματα αλλαγής κατεύθυνσης TS-14

2 Πλάκα πλήρωσης REHAU
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Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Εικ. 3–117 Ελάχιστο στρώμα μόνωσης στο σύστημα βασικής πλάκας TS-14

1 με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

2 χωρίς ηχομόνωση κτυπογενών ήχων

K υπόγειο

D1 Περίπτωση μόνωσης 1: 
R ≥ 0,75 m²K/W 
Υποκείμενος θερμαινόμενος χώρος

D2 Περίπτωση μόνωσης 2: 
R ≥ 1,25 m²K/W 
(με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m αυτή η τιμή πρέπει να αυξηθεί ) 
Μη θερμαινόμενος ή κατά διαστήματα θερμαινόμενος υποκείμενος χώρος ή 
απευθείας πάνω στο έδαφος

D3 Περίπτωση μόνωσης 3: 
R ≥ 2,00 m²K/W 
Υποκείμενη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα σχεδιασμού:  
–5 °C >Ta ≥ –15 °C

Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης είναι ανεξάρτητες από την απαιτούμενη 
κατά EnEV μόνωση στο περίβλημα του κτιρίου (βλέπε «Απαιτήσεις στη θερμομό-
νωση κατά EnEV και ÖNORM EN 1264» σελ. 12).

Κατά το DIN 18560, το πάχος του υποστρώματος δαπέδου πάνω από το σωλήνα, 
που επισημαίνεται για κονιάματα CT F4 και CT F5 στους πίνακες 1–4, μπορεί να 
μειωθεί κατά 10 mm, αν 
 - χρησιμοποιείται η επίστρωση υποστρώματος δαπέδου NP "Mini" REHAU, και 
 - η ανάμειξη εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις μας, και
 - η τοποθέτηση εκτελείται με άρτια μηχανική επεξεργασία επιφάνειας.

Περίπτωση μόνωσης 1 Περίπτωση μόνωσης 2 Περίπτωση μόνωσης 3

με ηχομόνωση 
κτυπογενών 

ήχων

χωρίς 
ηχομόνωση 
κτυπογενών 

ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών 

ήχων

χωρίς 
ηχομόνωση 
κτυπογενών 

ήχων

με ηχομόνωση 
κτυπογενών 

ήχων

χωρίς 
ηχομόνωση 
κτυπογενών 

ήχων

Πρόσθετη μόνωση 
Zd / ηχομόνωση 
κτυπογενών ήχων Td

[mm]

Td = 20-2  
μόνωση ινών ξύλου/

ορυκτοβάμβακα 
WLG 040

Zd = 10 
EPS 040 DEO dm

Td 2 = 20-2 
μόνωση ινών ξύλου/

ορυκτοβάμβακα 
WLG 040 
Zd 1 = 10 

EPS 035 DEO dh

Zd = 30 
EPS 035 DEO dh

Td 2 = 20-2
μόνωση ινών ξύλου/

ορυκτοβάμβακα 
WLG 040
Zd 1 = 30

EPS 035 DEO dh

Zd = 40 
PUR 024 DEO dh

Ύψος μόνωσης/ ύψος 
κατασκευής  
επάνω ακμή σωλήνα

[mm] b = 43 b = 35 b = 53 b = 55 b = 73 b = 65

Πίν. 3-72 Συνιστώμενο ελάχιστο στρώμα μόνωσης

Οι περιοχές χρήσης και το ύψος κατασκευής των στοιχείων υποστρώματος δαπέ-
δου ξηρού τύπου παριστάνονται ξεχωριστά (βλέπε Πίν. 3-2, σελ. 14).

D1
b

Zd

b

Zd

b

Zd

b

Zd 1

b

Zd

Zd 2

b

Zd 1
Zd 2

D3

D2

K

1 2

1 2

1 2
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Συνιστώμενα ελάχιστα ύψη υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2

Επιφανειακό 
φορτίο 
[kN/m²]

Υπόστρωμα δαπέδου τσιμεντοκονίας CT 
Κατηγορία αντοχής σε κάμψη

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα θειικού ασβεστίου CAF 
Κατηγορία αντοχής σε κάμψη

Σχεδιάγραμμα 
εγκατάστασης

F4 F5 F4 F5 F7
≤ 2 h = 45 mm h = 40 mm h = 40 mm h = 35 mm h = 35 mm
≤ 3 h = 65 mm h = 55 mm h = 50 mm h = 45 mm h = 40 mm
≤ 4 h = 70 mm h = 60 mm h = 60 mm h = 50 mm h = 45 mm
≤ 5 h = 75 mm h = 65 mm h = 65 mm h = 55 mm h = 50 mm

Πίν. 3-73 'Υψος κατασκευής υποστρώματος δαπέδου κατά το DIN 18560-2 (με σωλήνα RAUTHERM S 14x1,5 mm)

Θερμοτεχνικοί έλεγχοι
Το σύστημα βασικής πλάκας TS-14 έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως προς τα 
θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά κατά το DIN EN 1264.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 186

Κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του συστήματος βασικής πλάκας TS-
14 πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 1264, Μέρος 4.

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Εικ. 3–118 Το σύστημα βασικής πλάκας TS-14 με τοποθετημένο σωλήνα θέρμανσης 
RAUTHERM S

1 Εσωτερικό επίχρισμα

2 Σοβατεπί

3 Περιμετρική μονωτική ταινία

4 Πλάκες από φυσική ή τεχνητή πέτρα

5 Στρώμα κονιάματος (κόλλα)

6 Υπόστρωμα δαπέδου ξηρού τύπου

7 Μεμβράνη επικάλυψης κατά το DIN 18560, μεμβράνη PE ή πισσόχαρτο

8 Θερμοαγώγιμο έλεσμα, σφηνωμένο στο στοιχείο 9

9 Σωλήνας RAUTHERM S

10 Πλάκα τοποθέτησης REHAU από αφρό πολυστυρένιου PS

11 Θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 

12 Φράγμα υγρασίας (κατά το DIN 18195)

13 Πλάκα σκυροδέματος

14 Έδαφος

h

1
2
3

4
5

6

9

10

11

12

13

14

8 
7
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3 11 Σύστημα χαμηλού ύψους 10

Εικ. 3–119 Ράγα στερέωσης στο δάπεδο στην υγρή κατασκευή

 - Γρήγορη και ευέλικτη τοποθέτηση των σωλήνων
 - Ευέλικτες δυνατότητες σύνδεσης των πεδίων θέρμανσης δαπέδου
 - Χαμηλό ύψος δαπέδου
 - Ασφαλής στερέωση των σωλήνων

Πεδίο εφαρμογής
Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, ειδικά σε μικρούς χώρους σε υπάρχοντα κεραμικά 
δάπεδα στα λουτρά και στις κουζίνες ή σε δάπεδα τσιμεντοκονίας. Ιδιαίτερα 
για τη χρήση με υδατικά υλικά εξομάλυνσης και υλικά οριζοντιοποίησης για την 
κατασκευή επίστρωσης χαμηλού ύψους. 

Στοιχεία του συστήματος
 - Ράγα στερέωσης 10
 - Διπλό στήριγμα 10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα 10 x R ½"
 - Σταθερός σύνδεσμος 10
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 10
 - Συστολικός σύνδεσμος 17 - 10
 - Συστολικός σύνδεσμος 20 - 10
 - Ταφ 17- 10 - 17
 - Ταφ 20- 10 - 20

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm ως συνδετικός σωλήνας
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm ως συνδετικός σωλήνας

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία 80 mm
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας 12/14
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας 17
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας 20
 - Προφίλ αρμού διαστολής

Περιγραφή
Η ράγα στερέωσης 10 αποτελείται από ανθεκτικό στα χτυπήματα και πολύ 
σταθερό πολυπροπυλένιο. Αυτή χρησιμεύει στη σταθεροποίηση των σωλήνων 
κυκλοφορίας του μέσου πάνω σε υπάρχοντα ανθεκτικά δάπεδα, π.χ. πλακάκια 
και δάπεδα τσιμεντοκονίας. Είναι δυνατές αποστάσεις τοποθέτησης 2,5 cm και 
πολλαπλάσια. 
Η άκαμπτη κάτω πλάκα της ράγας στερέωσης έχει ένα πάχος 4 mm σε ένα 
συνολικό ύψος 13 mm.
Στην περιοχή των αλλαγών κατεύθυνσης των σωλήνων χρησιμεύει το διπλό 
στήριγμα 10 για την ασφαλή στερέωση των σωλήνων.
Τα πεδία θέρμανσης/ψύξης δαπέδου κατασκευάζονται με το σωλήνα 
RAUTHERM S με ονομαστική διάμετρο 10,1 x 1,1 mm. 

Εικ. 3–120 Ράγα στερέωσης 10

Με τα τεμάχια Τ μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερα πεδία θέρμανσης/
ψύξης δαπέδου στο σύστημα Tichelmann σε ένα κύκλωμα θέρμανσης και να 
συνδεθούν σε μια έξοδο του συλλέκτη του κυκλώματος θέρμανσης. 
Η περιμετρική μονωτική ταινία χρησιμεύει στην παραλαβή της διαστολής του 
χρησιμοποιούμενου υλικού εξομάλυνσης. Ανάλογα με τα στοιχεία του κατασκευα-
στή του υλικού εξομάλυνσης στερεώνεται περιμετρικά στο χώρο την περιμετρική 
μονωτική ταινία.
Με τους σωλήνες (σπιράλ) προστασίας οδηγούνται οι συνδετικοί σωλήνες με 
ασφάλεια και χωρίς ζημιά του σωλήνα έξω από το υλικό εξομάλυνσης μέσα στο 
ερμάριο του συλλέκτη.

Υποδείξεις συναρμολόγησης δαπέδου

Η τοποθέτηση των σωλήνων πραγματοποιείται σε σχήμα απλού ή διπλού μαιάν-
δρου.

1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU.
3. Στερεώστε περιμετρικά στο χώρο η περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.

Για τη στερέωση της ράγας στερέωσης 10 και του διπλού στηρίγματος 10 μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν συνηθισμένα καρφιά ή βύσματα 6 x 40 ή κατάλληλα 
για την εκάστοτε περίπτωση υλικά στερέωσης.

Εικ. 3–121 Διπλό στήριγμα 10 Εικ. 3–122 Εξαρτήματα και προσαρτήματα
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4. Προετοιμάστε το υπόστρωμα του δαπέδου χωρίς σκόνη.
5. Στερεώστε τις ράγες στερέωσης πάνω το υπάρχον υπόστρωμα του δαπέδου. 

Κρατήστε εδώ τις ακόλουθες αποστάσεις:
 - Ανάμεσα σε δύο ράγες: ≤ 40 cm 
 - Ανάμεσα στη ράγα και στη γωνία του χώρου ή την αρχή του πεδίου 
θέρμανσης: ≥ 20 cm

 - Ανάμεσα στα σημεία στήριξης της ράγας: ≤ 20 cm
6. Στερεώστε τους ξεχωριστούς σωλήνες παροχής, όταν χρειάζεται, σε κομμά-

τια από ράγες στερέωσης 10.
7. Στερεώστε το διπλό στήριγμα πάνω στο υπόστρωμα του δαπέδου.
8. Κατασκευάστε το πεδίο θέρμανσης/ψύξης δαπέδου με την προγραμματισμέ-

νη απόσταση τοποθέτησης.
9. Κουμπώστε το σωλήνα RAUTHERM S στη ράγα στερέωσης 10 και στο διπλό 

στήριγμα 10.
10. Μονώστε τους συνδετικούς σωλήνες, όταν χρειάζεται, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς.
11. Συνδέστε τους συνδετικούς σωλήνες στο συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης.

Σε περίπτωση χρήσης υδατικών υλικών εξομάλυνσης πρέπει να προσέξετε για μια 
επίπεδη τοποθέτηση των σωλήνων. Η τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει γι’ αυτό 
να μην παρουσιάζει συστροφή. 

Για την αποφυγή ανεπίτρεπτων ανυψώσεων των σωλήνων στην περιοχή αλλαγής 
κατεύθυνσης, είναι απαραίτητή η σταθερή στερέωση των στηριγμάτων αλλαγής 
κατεύθυνσης στο υπόστρωμα του δαπέδου. 

Εικ. 3–123 Εκτέλεση σε σχήμα απλού μαιάνδρου, VA 10 (κάτοψη επιφανείας δαπέδου)

Εικ. 3–124 Εκτέλεση σε σχήμα διπλού μαιάνδρου, VA 5 cm (κάτοψη επιφανείας δαπέδου)

Σχεδιασμός και συντονισμός
Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να τύχουν προσοχής εκ των προτέρων:
 - Έγκαιρος συντονισμός του συνεργείου εγκατάστασης της θέρμανσης και του 
συνεργείου τοποθέτησης του δαπέδου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την 
προετοιμασία της προς κάλυψη επιφάνειας

 - Επαρκείς χρόνοι ξήρανσης των υλικών εξομάλυνσης

Απαιτήσεις από το υπόστρωμα του δαπέδου

Το υπόστρωμα του δαπέδου πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου 
ÖNORM DIN 18202.

Το υπόστρωμα του δαπέδου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - Να είναι επίπεδο, να μην παρουσιάζει κραδασμούς
 - Να είναι ανθεκτικό και σταθερό
 - Να μην παραμορφώνεται και να είναι αντιολισθηρό
 - Να είναι ελεύθερο από διαλύτες
 - Να είναι καθαρό
 - Τα φθαρμένα υποστρώματα του δαπέδου πρέπει να απομακρύνονται
 - Οι παλιές επενδύσεις δαπέδου, όπως μοκέτες, laminate, λινοτάπητες κτλ. 
πρέπει να απομακρύνονται χωρίς υπολείμματα

 - Να παρουσιάζει ομοιόμορφη απορροφητικότητα
 - Να είναι τραχύ, στεγνό και χωρίς σκόνη
 - Ελάχιστη θερμοκρασία δαπέδου από 5 έως 15 °C ανάλογα με τον κατασκευα-
στή του υλικού εξομάλυνσης

 - Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου 5 έως 18 °C ανάλογα με τον κατασκευαστή του 
υλικού εξομάλυνσης

Προετοιμασία του υποστρώματος
Η προετοιμασία το υποστρώματος του δαπέδου χρησιμεύει στη σταθερή και 
μόνιμη σύνδεση ανάμεσα στο υλικό εξομάλυνσης ή στο υλικό οριζοντιοποίησης 
και στο υπόστρωμα και πρέπει να αποφασιστεί πριν την εγκατάσταση μεταξύ του 
εγκαταστάτη της θέρμανσης και του τεχνίτη τοποθέτησης του δαπέδου.
Εδώ πρέπει να εναρμονιστούν τα ακόλουθα σημεία:
 - Πριν την επίστρωση με αστάρι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες 
εξομάλυνσης και τρυπήματος

 - Έλεγχος του υπάρχοντος υποστρώματος του δαπέδου
 - Τα χαλασμένα σημεία και οι ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν σωστά
 - Η απομάκρυνση/προστασία των επικίνδυνων για διάβρωση μεταλλικών τεμαχίων
 - Η απομάκρυνση της σκόνης
 - Επίστρωση του ασταριού/δαπέδου σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή 

Πάντοτε πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία των κατασκευαστών των υλικών εξομά-
λυνσης σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προϊόντων.

Επιφανειακές θερμοκρασίες
Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες μέγιστες επιτρεπτές επιφανειακές θερμοκρα-
σίες κατά το DIN EN 1264:
 - Θέρμανση δαπέδου:

 - Ζώνη διαμονής 29 °C
 - Λουτρά 33 °C
 - Περιμετρικές ζώνες 35 °C

 - Ψύξη δαπέδου: 
 - Θερμοκρασία επιφάνειας ≥ 19 °C

Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες 
και μέγιστες επιτρεπτές θερμοκρασίες λειτουργίας σύμφωνα με τους κατασκευα-
στές των υλικών εξομάλυνσης.

≥ 0.2 m

≤ 0.4 m

≤
 0

.2
 m

≥ 0.2 m

≥ 0.2 m ≤ 0.4 m

≥ 0.2 m

0.2 m

≤
 0

.2
 m

0.2 m
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Θερμομόνωση/ηχομόνωση κτυπογενών ήχων 

Κατά βάση ισχύουν οι απαιτήσεις στη θερμομόνωση σύμφωνα EnEV, στην απα-
ραίτητη ηχομόνωση κτυπογενών ήχων κατά το DIN 4109, το ÖNORM B 8115 
και οι τρέχουσες τεχνικές πληροφορίες της κατασκευής κτιρίων.

Αυτό το σύστημα είναι σχεδιασμένο για χρήση σε υπάρχοντα ανθεκτικά υποστρώ-
ματα, που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. 

Μεγέθη πεδίων θέρμανσης δαπέδου και υδραυλική σύνδεση
Τα μέγιστα μεγέθη πεδίων θέρμανσης και οι υδραυλικές παραλλαγές σύνδεσης 
όπως προβλέπονται στη θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή. 
Βλέπε σελίδα 82.

Στοιχεία απόδοσης

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Για τη ράγα στερέωσης 10 για τη θέρμανση/ψύξη δαπέδου σε υγρή κατασκευή 
παρουσιάζονται στα διαγράμματα και τους πίνακες απόδοσης οι αλληλοεξαρτή-
σεις ανάμεσα στην ψυκτική/θερμική ισχύ (απόδοση), απόσταση τοποθέτησης και 
ή επένδυση δαπέδου δαπέδου.
Τα διάγραμμα και οι πίνακες είναι δημιουργημένα για υλικά εξομάλυνσης με τις 
παραμέτρους πάνω από την κορυφή του σωλήνα:
 - Θερμική αγωγιμότητα λ ≤ 1,2 W/mK
 - καθώς και για επικάλυψη υλικού εξομάλυνσης ≤ 10 mm

Σύστημα αυτόματης ρύθμισης
Το χρησιμοποιούμενο σύστημα αυτόματης ρύθμισης αντιστοιχεί με τη ρύθμιση 
στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU.

Υπολογισμός της πτώσης πίεσης
Οι πτώσεις πίεσης των σωλήνων από VPE ειδικά για το σωλήνα θέρμανσης 
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm απεικονίζονται στο διάγραμμα πτώσης πίεσης 
(βλέπε κεφάλαιο 15.6 στη σελίδα 82).

Υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία
Η θέση σε λειτουργία της ράγας στερέωσης στο δάπεδο 10 σε υγρή κατασκευή 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 - Ξέπλυμα, πλήρωση και εξαέρωση
 - Έλεγχος της πίεσης
 - Λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης

Πρέπει να προσέξετε τις ειδικές υποδείξεις, όπως αυτές στη θέρμανση/ψύξη 
τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή αναφορικά με τα υλικά εξομάλυνσης.

Υλικά εξομάλυνσης

Οι προδιαγραφές επεξεργασίας και οι επιτρεπτές περιοχές χρήσης που ανα-
φέρονται στα στοιχεία των κατασκευαστών των υλικών εξομάλυνσης πρέπει να 
τηρηθούν οπωσδήποτε. 

Για υγρούς χώρους τα δεμένα με γύψο υλικά εξομάλυνσης είναι κατάλληλα μόνο 
υπό προϋποθέσεις. 
Στα ξύλινα υποστρώματα δαπέδου είναι η χρήση των υλικών εξομάλυνσης περιο-
ρισμένη, εδώ πρέπει να τηρηθούν υποχρεωτικά τα στοιχεία των κατασκευαστών 
των υλικών εξομάλυνσης.
Οι θερμοκρασίες συνεχούς λειτουργίας των υλικών εξομάλυνσης και επιπέδω-
σης με βάση το τσιμέντο βρίσκονται μεταξύ +45 °C και +50 °C. Τα υλικά με 
βάση το γύψο μπορούν να θερμανθούν μόνο μέχρι και μια μέγιστη θερμοκρασία 
συνεχούς λειτουργίας +45 °C. 

Διάταξη των αρμών

Η λάθος διάταξη και διαμόρφωση των αρμών είναι η συχνότερη αιτία για τις 
ζημιές στο υπόστρωμα δαπέδου.

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18560 και ÖNORM EN 1264 ισχύει:
 - Ο μελετητής πρέπει να κατασκευάσει ένα σχεδιάγραμμα αρμών και να το 
παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό ως συστατικό της περιγραφής των 
εργασιών. 

 - Τα θερμαινόμενα υλικά εξομάλυνσης εκτός από τον περιμετρικό διαχωρισμό με 
την περιμετρική μονωτική ταινία πρέπει να χωριστούν πρόσθετα στα ακόλουθα 
σημεία με αρμούς: 
 - σε επιφάνειες > 40 m² ή
 - σε μήκος πλευρών > 8 m ή
 - σε αναλογίες πλευρών a/b > 1/2
 - επάνω από αρμούς διαστολής του κτιρίου
 - σε πεδία με έντονες υψομετρικές διαφορές

Επενδύσεις δαπέδου
Στις σκληρές επενδύσεις πρέπει οι αρμοί να φθάνουν μέχρι την επάνω ακμή της 
επένδυσης. Αυτό συνιστάται επίσης και για τις μαλακές επενδύσεις δαπέδου. 
Η προσυνεννόηση με το συνεργείο τοποθέτησης της επένδυσης δαπέδου είναι 
πάντοτε υποχρεωτικά απαραίτητη.
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Οροφή ψύξης σε ξηρή κατασκευή

Θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου σε υγρή κατασκευή

Θέρμανση/ψύξη τοίχου σε ξηρή κατασκευή

4 ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟ
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4 1 Οροφή Ψύξης

4 1 1 Περιγραφή συστήματος

 - Υψηλή ισχύς ψύξης έως 66 W/m²
 - Κατάλληλες για θέρμανση και ψύξη
 - Υψηλός βαθμός κάλυψης με τέσσερα μεγέθη πλακών
 - Ευκολία στο χειρισμό χάρη στη σταθερή πολυστρωματική δομή
 - Εύκολη στερέωση χάρη στο προτρυπημένο ράστερ στερέωσης
 - Σύντομος χρόνος τοποθέτησης χάρη στο προκατασκευασμένο στοιχείο οροφής

4 1 1 1 Στοιχεία του συστήματος

 - Οροφή ψύξης
 - Στοιχείο οροφής 2000 × 1250 × 30 mm/2,5 m²
 - Στοιχείο οροφής 1500 × 1250 × 30 mm/1,88 m²
 - Στοιχείο οροφής 1000 × 1250 × 30 mm/1,25 m²
 - Στοιχείο οροφής 500 × 1250 × 30 mm/0,63 m²
 - Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης 10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με ρακόρ 10
 - Σταθερός σύνδεσμος 10
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 10
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 17, 20, 25, 32
 - Σύνδεσμος συστολικός 17–10, 20–10, 25–10, 32–10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με εξωτερικό σπείρωμα 10–R ½ 
 - Ταφ 17–10–17/20–10–20/25–10–25/32–10–32
 - Κλιπαριστό ημικέλυφος 16/17/20/25/32

4 1 1 2 Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες

 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 - RAUTHERM S ως συνδετικός σωλήνας:

 - 17 × 2,0 mm
 - 20 × 2,0 mm
 - 25 × 2,3 mm
 - 32 × 2,9 mm

Εικ. 4–1 Οροφή ψύξης σε ξηρή κατασκευή

Εικ. 4–2 Διαθέσιμα μεγέθη πλακών

4 1 1 3 Περιγραφή

Τη βάση της οροφής ψύξης αποτελούν βιομηχανικές γυψοσανίδες κατά το 
DIN 18180/DIN EN 520 με ή χωρίς ενσωματωμένο γραφίτη. Η οροφή ψύξης 
αποτελείται από γυψοσανίδες με φρεζαρισμένες αυλακώσεις και ενσωματωμένους 
σωλήνες RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm σε απόσταση τοποθέτησης 45 mm ως 
διπλός μαίανδρος. Η τοποθετημένη στην πίσω πλευρά μόνωση πολυστυρένιου 
EPS 035 και οι λωρίδες ενίσχυσης από γυψοσανίδα εξασφαλίζουν μια απλή 
συναρμολόγηση. Με τέσσερα στοιχεία οροφής διαφορετικού μεγέθους μπορεί 
να επιτευχθεί ακόμα και σε πολύπλοκους χώρους υψηλός βαθμός κάλυψης με 
ενεργό επιφάνεια ψύξης. Οι ανενεργές περιοχές της ψευδοροφής μπορούν να 
καλυφτούν με συνηθισμένες πλάκες γυψοσανίδας με πάχος πλάκας 15 mm σε 
κατασκευή διπλής κάλυψης. Οι ημικυκλικές λεπτές ακμές HRAK στις παράλλη-
λες προς τις τοποθετημένες λωρίδες ενίσχυσης πλευρές καθιστούν δυνατή την 
απλή κατασκευή της ψευδοροφής.

4 1 1 4 Τομείς εφαρμογής

Η οροφή ψύξης προβλέπεται για την κατασκευή κρεμαστών ψευδοροφών για τη 
χρήση εντός των κτιρίων.

Η οροφή ψύξης ταξινομείται ως προς τη συμπεριφορά στη φωτιά στην κλάση 
B-s1, d0 κατά το DIN EN 13501. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για την κατα-
σκευή οροφών πυρασφάλειας της κατηγορίας αντοχής σε φωτιά F30 έως F90 ή 
ανώτερης! Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της προληπτικής κατασκευαστικής 
πυροπροστασίας ως προς τις εξόδους διαφυγής και κινδύνου!

Τα στοιχεία οροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οικίες και σε επαγγελμα-
τικούς χώρους, όπως π.χ. σε κτίρια γραφείων ή διοίκησης όπου δεν υπάρχει 
φορτίο υγρασίας. Το σύστημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους 
οποιασδήποτε φύσεως, όπως είναι π.χ. επαγγελματικοί υγροί χώροι, σάουνες και 
πισίνες. Εξαίρεση αποτελούν τουαλέτες και χώροι τουαλετών χωρίς ντους, καθώς 
και λουτρά συνηθισμένης οικιακής χρήσης. 
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Μονάδα Οροφή ψύξης
Κανονική απόδοση ψύξης  
κατά το DIN EN 14240 (8 K)1) W/m² 51,7

Κανονική απόδοση ψύξης  
κατά το DIN EN 14240 (10 K)1) W/m² 66,0

Κανονική απόδοση θέρμανσης 
σύμφωνα με το DIN EN 14037 (10 K)1) W/m² 53,3

Κανονική απόδοση θέρμανσης 
σύμφωνα με το DIN EN 14037 (15 K)1) W/m² 82,6

Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά  
κατά το DIN EN 13501

– B-s1, d0

Επιφάνεια στοιχείου m² 2,50 1,88 1,25 0,63
Θερμικά ενεργή επιφάνεια στοιχείου m² 2,10 1,60 1,00 0,50
Μήκος2) (μεγάλη πλευρά) mm 2000 1500 1000 500
Πλάτος2) (μικρή πλευρά) mm 1250 1250 1250 1250
Πάχος2) mm 30 30 30 30
Βάρος στοιχείου kg 42,5 32,0 21,0 10,7
Μήκη σωλήνων m 48 37 23 11
Πτώση πίεσης στοιχείου με m = 25 kg/
m²·h

Pa  
(mbar)

17.800 
(178)

8.500 
(85)

2.700 
(27)

415 
(4)

Ψυκτική ισχύς στοιχείου (8 K)3) W 108 83 52 26
Ψυκτική ισχύς στοιχείου (10 K)3) W 138 105 66 33
Θερμαντική στοιχείου (10 K)3) W 112 85 53 27
Θερμαντική στοιχείου (15 K)3) W 173 132 82 41

1 Σύμφωνα με το πρότυπο θέρμανσης/ψύξης, οι τιμές αναφέρονται σε 1 m² ενεργής επιφάνειας
2 Οι αναφερόμενες διαστάσεις και ανοχές  αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του DIN EN 520
3 Η ισχύς θέρμανσης/ψύξης αναφερόμενη στη συνολική επιφάνεια του στοιχείου

Ψυκτική ισχύς κατά το DIN EN 14240
Η ψυκτική ισχύς αναφέρεται σε 1 m² ενεργή επιφάνεια ψύξης.
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Ψυκτική ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14037
Η θερμαντική ισχύς αναφέρεται σε 1 m² ενεργή επιφάνεια θέρμανσης.
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4 1 2 Συναρμολόγηση

4 1 2 1 Κλιματικές συνθήκες τοποθέτησης

Η πολυετής πείρα έδειξε ότι για την επεξεργασία των γυψοσανίδων οι ευνοϊκότε-
ρες κλιματικές συνθήκες βρίσκονται μεταξύ 40 % και 70 % σχετική υγρασία του 
αέρα και με θερμοκρασία χώρου πάνω από +10 °C.

Οι εργασίες κάλυψης με προϊόντα με βάση τις γυψοσανίδες δεν πρέπει να 
εκτελούνται σε περίπτωση συνεχούς σχετικής υγρασίας του αέρα στο κτίριο πάνω 
από 70 %.

Μετά τη συναρμολόγηση πρέπει να προστατεύονται τα στοιχεία οροφής από 
μεγάλης χρονικής διάρκειας επίδραση της υγρασίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο 
εντός των κτιρίων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης να 
φροντίζει κανείς για έναν επαρκή αερισμό. Ένα απευθείας φύσημα της εμφανούς 
πλευράς της ψευδοροφής με καυτό ή θερμό αέρα πρέπει να αποφεύγεται. Όταν 
προβλέπεται καυτή άσφαλτος ως υπόστρωμα δαπέδου, οι εργασίες σπατουλαρί-
σματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται, αφού πρώτα κρυώσει το υπόστρωμα 
δαπέδου. Η γρήγορη, απότομη θέρμανση των χώρων το χειμώνα πρέπει να 
αποφεύγεται, επειδή διαφορετικά λόγω των αλλαγών του μήκους μπορούν να 
δημιουργηθούν ρωγμές ή εξογκώματα στην εμφανή πλευρά της ψευδοροφής.

Ιδιαίτερα οι εργασίες υποστρώματος δαπέδου και επιχρίσεως οδηγούν σε σημα-
ντική αύξηση της σχετικής υγρασίας του αέρα και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
πριν από τις εργασίες ξηρής δόμησης.

4 1 2 2 Αποθήκευση

Η οροφή ψύξης και τα παρελκόμενά της πρέπει να προστατεύονται από την 
επίδραση της υγρασίας. Τα προϊόντα γύψου πρέπει να αποθηκεύονται πάντοτε 
στεγνά. Για την αποφυγή παραμορφώσεων και θραύσης τα στοιχεία οροφής 
πρέπει να αποθηκεύονται σε επίπεδη θέση, π.χ. πάνω σε παλέτες ή πάνω σε 
δοκάρια εναπόθεσης σε απόσταση περίπου 35 cm. Η ακατάλληλη αποθήκευση 
των στοιχείων οροφής, όπως π.χ. η όρθια τοποθέτηση, οδηγεί σε παραμορφώ-
σεις, που μπορεί να εμποδίσουν την άψογη συναρμολόγηση.

Κατά την αποθήκευση των γυψοσανίδων μέσα στο κτίριο πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η αντοχή των δαπέδων/οροφών. Είκοσι στοιχεία οροφής στις διαστάσεις 
2.000 x 1.250 mm έχουν ένα βάρος περίπου 850 kg. 

4 1 2 3 Διαδικασία συναρμολόγησης

1. Στερέωση του δικτύου των σωλήνων διανομής στην αδιαμόρφωτη πλάκα 
σκυροδέματος

2. Κατασκευή της υποδομής (σκελετός)
3. Στερέωση των ενεργών στοιχείων οροφής στην υποδομή
4. Σύνδεση των στοιχείων οροφής στους σωλήνες διανομής
5. Ξέπλυμα και εκτέλεση της δοκιμής πίεσης
6. Αν είναι απαραίτητο, πλήρης μόνωση των σωλήνων διανομής και σύνδεσης
7. Συναρμολόγηση των ανενεργών περιοχών της οροφής
8. Σπατουλάρισμα της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής
9. Επεξεργασία της επιφάνειας της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής

Υποδομή (σκελετός)
Η οροφή ψύξης είναι κατάλληλη για συναρμολόγηση πάνω σε μεταλλικές 
υποδομές σύμφωνα με το DIN 18181. Οι υποδομές (σύστημα ανάρτησης της 
ψευδοροφής) με βάση τα μεταλλικά προφίλ μπορούν να κατασκευαστούν σε δύο 
διαφορετικές παραλλαγές:
 - Απευθείας στερεωμένη μεταλλική υποδομή (σκελετός) (βλέπε Εικ. 4–3)
 - Κρεμαστή μεταλλική υποδομή (βλέπε Εικ. 4–4)

Η υποδομή (σκελετός) στον τύπο μεταλλικής υποδομής πρέπει να είναι κατάλ-
ληλη για να παραλάβει το βάρος ανά μονάδα επιφανείας της οροφής ψύξης που 
ανέρχεται περίπου στα 17 kg/m².
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Εικ. 4–3 Απευθείας στερεωμένη μεταλλική υποδομή κατά το DIN 18181 
Επιτοίχιες συνδέσεις βλέπε Εικ. 4–9

Εικ. 4–4 Κρεμαστή μεταλλική υποδομή κατά το DIN 18181 
Επιτοίχιες συνδέσεις βλέπε Εικ. 4–9

Έκδοση υποκατασκευής Απευθείας στερεωμένη μεταλλική υποδομή 
(βλέπε Εικ  3-3)

Κρεμαστή μεταλλική υποδομή
(βλέπε Εικ  3-4)

Εξαρτήματα 
ανάρτησης

a 1000 mm 750 mm

Βασικό προφίλ b εκπίπτει 1000 mm

Φέρον προφίλ c
417 mm  
παράλληλο με τη μεγάλη πλευρά της πλάκας

417 mm 
παράλληλο με τη μεγάλη πλευρά της πλάκας

Πίν. 4-1 Αποστάσεις στήριξης σε μεταλλική υποδοχή για οριζόντιες επιφάνειες και κλίσεις στέγης 10–50°

Για την εκτέλεση της μεταλλικής κατασκευής συνιστάται η χρήση προφίλ CD 
60 × 27 × 0,6 mm

Για τις κρεμαστές κατασκευές οροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνη-
θισμένα εξαρτήματα ανάρτησης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18181, όπως 
αναρτήσεις πεταλούδας, σιδηροταινίες με τρύπες ή εγκοπές, ντίζες ανάρτησης 
ή απευθείας αναρτήσεις. Για τη στερέωση αυτών των υποδομών σε συμπαγείς 
οροφές πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για κάθε περίπτωση χρήσης και 
φορτίου, εγκεκριμένα βύσματα και υλικά στερέωσης. 

Η σύνδεση των μεταλλικών κύριων δοκών και των δοκών στήριξης μεταξύ τους 
πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα εξαρτήματα των κατασκευαστών των προφίλ 
CD. Λεπτομέρειες για την κατασκευή θα βρείτε στα εκάστοτε τεχνικά εγχειρίδια 
των κατασκευαστών των προφίλ CD. 

Τις απαιτήσεις για τους διαφορετικούς τρόπους κατασκευής των υποδομών 
(σκελετών) ως προς τις διαστάσεις των κύριων και φερόντων προφίλ καθώς και 
των επιτρεπτών αποστάσεων στήριξης παρουσιάζει ο Πίν. 4-1.

Τα φέροντα προφίλ της υποδομής πρέπει να είναι πάντοτε παράλληλα προς τις 
τοποθετημένες λωρίδες ενίσχυσης της οροφής ψύξης. Η στερέωση των φερό-
ντων προφίλ επιτρέπεται να γίνει αποκλειστικά πάνω στις λωρίδες γυψοσανίδας 
που είναι τοποθετημένες στην επάνω πλευρά των στοιχείων της οροφής ψύξης. 

Εικ. 4–5 Συναρμολογημένο στοιχείο οροφής

Μεταφορά
Τα στοιχεία οροφής παραδίδονται πάνω σε παλέτες. Στο εργοτάξιο πρέπει να 
μεταφέρονται όρθια ή με κατάλληλα μεταφορικά μέσα.

Πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά των στοιχείων οροφής ψύξης με τη μόνωση 
πολυστυρένιου "προς τα κάτω".

1/3 a

a

a

max. 100 mm

c c c

max. 100 mm

1/3 a a a

ccc

100 mm
b

b
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Στερέωση των στοιχείων οροφής ψύξης 
Για τη συναρμολόγηση των στοιχείων οροφής είναι σκόπιμη η χρήση ενός μηχα-
νικού ανυψωτήρα σανίδων. Με τη χρήση αυτής της συσκευής, ένα μόνο άτομο 
είναι αρκετό για τη συναρμολόγηση των στοιχείων ψύξης.

Η στερέωση της οροφής ψύξης επιτρέπεται να γίνεται μόνο με στάνταρ βίδες 
ξηρής δόμησης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά στις προβλεπόμενες γι’ αυτόν 
το σκοπό προκατασκευασμένες τρύπες στην εμφανή πλευρά:
 - Μήκος βίδας:  55 mm
 - Διάμετρος:  3,9 mm
 - Τύπος σπειρώματος: Χοντρό σπείρωμα

Χρησιμοποιήστε περίπου 20 βίδες ανά m².

Συνιστάται η χρήση μιας βίδας ξηρής δόμησης με αναστολέα βάθους.

Οι κοχλιωτές συνδέσεις εκτός των προβλεπόμενων σημείων στήριξης μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε ζημιά των ενσωματωμένων σωλήνων RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm. Η συναρμολόγηση των στοιχείων οροφής πραγματοποιείται με 
την εμφανή πλευρά των πλακών προς την πλευρά του χώρου. Η στερέωση των 
στοιχείων οροφής με βίδες ξηρών κατασκευών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στην 
περιοχή των λωρίδων γυψοσανίδας που βρίσκονται τοποθετημένες στην πίσω 
πλευρά. Μια κοχλιωτή σύνδεση στις ζώνες της τοποθετημένης στην πίσω πλευρά 
μόνωσης πολυστυρένιου μπορεί να οδηγήσει στη θραύση της γυψοσανίδας.

Κατά τη συναρμολόγηση της οροφής ψύξης δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται 
καθόλου σταυρωτοί αρμοί. Μια πλευρική μετατόπιση το ελάχιστο 400 mm 
πρέπει να τηρείται.

Εικ. 4–6 Σωστή στερέωση των στοιχείων οροφής

1 Μόνωση

2 Λωρίδες γυψοσανίδας

3 Προφίλ CD

Ανενεργές περιοχές της οροφής
Οι ανενεργές περιοχές της οροφής μπορούν να κατασκευαστούν με συνηθισμέ-
νες πλάκες γυψοσανίδας με πάχος s = 15 mm σε κατασκευή διπλής κάλυψης. 
Οι υποκατασκευές σε αυτές τις περιοχές πρέπει να διαθέτουν την αντίστοιχη 
αντοχή. 

Τα ενσωματωμένα στοιχεία, όπως π.χ. φωτιστικά, στόμια αέρα ή καταιονητήρες, 
μπορούν να ενσωματωθούν μόνο στις θερμικά ανενεργές περιοχές της οροφής. 
Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη έγκαιρα κατά το σχεδιασμό της εμφανούς πλευράς 
της ψευδοροφής.

Κατά τον προγραμματισμό των ενσωματωνόμενων στοιχείων πρέπει ενδεχομένως 
να τηρηθούν αποστάσεις ασφαλείας από τα στοιχεία οροφής ψύξης. Τα στοιχεία 
του κατασκευαστή των ενσωματωνόμενων στοιχείων πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Σπατουλάρισμα
Οι ημικυκλικές στρογγυλεμένες ακμές της οροφής ψύξης και οι κεφαλές των 
βιδών γενικά δεν πρέπει να σπατουλάρονται.  Οι εγκάρσιες ακμές των γυψοσανί-
δων πρέπει να κοπούν πλάγια και πριν το σπατουλάρισμα να καθαριστούν με ένα 
υγρό πινέλο ή σφουγγάρι. Βασικά όλοι οι αρμοί των γυψοσανίδων πρέπει να είναι 
χωρίς σκόνη.

Τη βάση για την οροφή ψύξης REHAU αποτελεί η γυψοσανίδα "LaPlura" της 
εταιρείας LaFarge. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα χρησιμοποιούμενα 
υλικά ανάλογα με το κάθε βήμα εργασίας.

Βήμα εργασίας Υλικό
1. Πρώτο σπατουλάρισμα LaFillfresh B45/B90
2. Τοποθέτηση των ταινιών ενίσχυσης Χάρτινες ταινίες ενίσχυσης1)

3. Δεύτερο σπατουλάρισμα LaFillfresh B45/B90
4. Εάν χρειαστεί Finish LaFinish

1 Οι χάρτινες ταινίες ενίσχυσης πρέπει να υγρανθούν πριν από τη χρήση τους, διαφορετικά 
δημιουργούνται φουσκάλες

HR AK-Kante

1. Spachtelgang

Bewehrungsstreifen

2. Spachtelgang

bei Bedarf Finish

Πλευρά HR AK

Εάν χρειαστεί φινίρισμα

Ενισχυτικές λωρίδες

1. Σπατουλάρισμα

2. Σπατουλάρισμα

Εικ. 4–7 Σπατουλάρισμα με ταινίες ενίσχυσης

321
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Ξέπλυμα, πλήρωση και εξαέρωση
Η διαδικασία του ξεπλύματος πρέπει να λάβει χώρα αμέσως μετά από τη 
συναρμολόγηση των ενεργών στοιχείων οροφής ψύξης. Στο τέλος της διαδικασίας 
πλήρωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μια υδραυλική εξισορρόπηση των ξεχω-
ριστών δεσμών των σωλήνων σε περίπτωση σύνδεσης με τη μέθοδο Tichelmann 
ή των ξεχωριστών κυκλωμάτων θέρμανσης σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης σ’ 
ένα συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης. 

Για την απομάκρυνση των φυσαλίδων του αέρα πρέπει για τη διαδικασία του εξα-
ερισμού να είναι εξασφαλισμένη μια ελάχιστη τιμή για την ογκομετρική παροχή. 
Αυτή η τιμή ανέρχεται στα 0,8 l/min, που αντιστοιχεί με ταχύτητα ροής 0,2 m/s.

Έλεγχος της πίεσης
Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τον εξαερισμό του 
συστήματος των σωληνώσεων. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο δοκιμής πίεσης θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU. Σε 
περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πάγου πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, 
για την αποφυγή των ζημιών από τον πάγο στο σύστημα των σωληνώσεων. Αυτό 
μπορεί π.χ. να γίνει με μια θέρμανση του κτιρίου ή με τη χρήση αντιπηκτικών 
μέσων.

Ο εξαερισμός του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και ο έλεγχος της πίεσης 
είναι υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία των οροφών ψύξης.

4 1 3 Επεξεργασία επιφάνειας

4 1 3 1 Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα, δηλ. η πλευρά του στοιχείου οροφής που είναι στραμμένη προς 
το χώρο μαζί με τους αρμούς, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις στην επιπεδότητα 
των επιφανειών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18202. Επιπλέον πρέπει να είναι 
στεγνό, ανθεκτικό, χωρίς σκόνη και δίχως ρύπανση. 

Σε περίπτωση χρήσης ειδικής ταπετσαρίας, γυαλιστερών επιχρισμάτων, έμμεσου 
ή πλάγιου φωτισμού προκύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στην επιπεδότητα του 
υποστρώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο ένα πλήρες σπατου-
λάρισμα της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής.

Οι οδηγίες εκτέλεσης των βαθμίδων ποιότητας Q3 ή Q4 πρέπει οπωσδήποτε να 
ληφθούν υπόψη. 

4 1 3 2 Αστάρι

Πριν από την περαιτέρω επίστρωση με χρώμα ή ταπετσαρία πρέπει να περαστεί 
κατάλληλο αστάρι στα στοιχεία οροφής και τις σπατουλαρισμένες επιφάνειες. 
Η διαφορετική συμπεριφορά απορρόφησης του υλικού σπατουλαρίσματος 
επιφανειών και αρμών εξομαλύνεται με το αστάρι. Όταν οι πλάκες γυψοσανίδας 
επιχρίζονται απευθείας με χρώμα διασποράς εσωτερικής χρήσης, τότε μπορούν 
να προκύψουν προβλήματα στο χρώμα και σκιές λόγω της συμπεριφοράς απορ-
ρόφησης. Σε περίπτωση επανειλημμένου επιχρίσματος μπορούν να παρουσια-
στούν σκασίματα του χρώματος. 

4 1 3 3 Ταπετσαρίες και σοβάδες

Πριν από την τοποθέτηση της ταπετσαρίας συνιστάται το βάψιμο με ένα ειδικό 
αστάρι αλλαγής ταπετσαρίας. Αυτό διευκολύνει στις μετέπειτα εργασίες επιδιόρ-
θωσης την απομάκρυνση της ταπετσαρίας. 

Κατά τις εργασίες τοποθέτησης της ταπετσαρίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά κόλλες στη βάση καθαρής μεθυλοκυτταρίνης.
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4 1 3 4 Χρώματα και βερνίκια

Η οροφή ψύξης μπορεί να επιχριστεί με σπατουλαριστό ή τριφτό σοβά με σύνδε-
ση συνθετικού υλικού. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν αστάρια ή 
επιχρίσματα πρόσφυσης σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

Η μείωση της απόδοσης λόγω χρήσης σπατουλαριστού ή τριφτού σοβά πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό.

Τα περισσότερα συνηθισμένα χρώματα διασποράς είναι κατάλληλα. Το χρώμα 
μπορεί να επιχριστεί με πινέλο, ρολό ή με ένα πιστόλι ψεκασμού μετά από ένα 
επίχρισμα με αστάρι. 

Οι βαφές με ανόργανη βάση, όπως π.χ. ασβεστόχρωμα, χρώματα υδρυάλου και 
πυριτικά χρώματα δεν είναι κατάλληλα. 

Οι ίνες χαρτονιού, οι οποίες δεν έχουν σταθεροποιηθεί με το αστάρι, πρέπει να 
απομακρύνονται πριν την επίστρωση του χρώματος. Στα βερνικώματα συνιστάται 
μια επικάλυψη 2 στρώσεων, οι οδηγίες σχετικά με το ειδικό σπατουλάρισμα της 
βαθμίδας ποιότητας Q4 πρέπει να τύχουν οπωσδήποτε προσοχής. 

4 1 3 5 Εύρεση των σωλήνων του κυκλώματος

Οι σωλήνες του θερμοψυκτικού κυκλώματος μπορούν να βρεθούν μέσω θερ-
μομεμβράνης στα πλαίσια μιας διαδικασίας θέρμανσης. Γι’ αυτό τοποθετείται η 
θερμομεμβράνη πάνω στην αντίστοιχη περιοχή και το στοιχείο οροφής τίθεται σε 
λειτουργία. Οι θερμομεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές.

Εικ. 4–8 Εύρεση των σωλήνων του θερμοψυκτικού κυκλώματος μέσω θερμομεμβράνης

4 1 4 Αρμοί και συνδέσεις

Οι αρμοί και συνδέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη στη φάση του σχεδιασμού. Οι 
βασικές αρχές για το σχέδιο αρμών εξηγούνται στο κεφάλαιο 4.2.4, σελ. 87. 
Πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες βασικές αρχές ως προς την κατασκευή και 
το σχεδιασμό:

 - Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου πρέπει κατασκευαστικά να παραλαμβάνονται 
με την ίδια δυνατότητα κίνησης μέσω αρμών διαστολής ή αρμών διαστολής 
στην εμφανή πλευρά της ψευδοροφής.

 - Οι επιφάνειες της οροφής πρέπει να περιορίζονται κάθε 10 m σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 18181 τόσο στην κατά μήκος κατεύθυνση όσο και στην εγκάρσια 
κατεύθυνση μέσω αρμών διαστολής. 

 - Οι κρεμαστές επενδύσεις των οροφών πρέπει να χωρίζονται κατασκευαστικά 
από τα στηρίγματα και τα ενσωματωμένα τμήματα, όπως π.χ. φωτιστικά.

 - Σε περίπτωση σημαντικών διαφορών διατομής της εμφανούς πλευράς της 
ψευδοροφής, όπως π.χ. επεκτάσεις διαδρόμου ή προεξέχοντες τοίχοι, πρέπει 
να προβλέπονται αρμοί. 

Κατά την κατασκευή της οροφής ψύξης μπορούν να προκύψουν οι ακόλουθοι 
τρόποι αρμών ή τρόποι σύνδεσης για υλοποίηση.

4 1 4 1 Ολισθαίνουσα επιτοίχια σύνδεση

Η επιτοίχια σύνδεση των στοιχείων οροφής στις επιφάνειες που περικλείουν το 
χώρο πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφωθεί σε ολισθαίνοντα τύπο. Η οριζόντια 
διαστολή λόγω της θερμοκρασίας των στοιχείων οροφής αντισταθμίζεται σε αυτές 
τις ολισθαίνουσες συνδέσεις. Το προφίλ σύνδεσης της οροφής στην περιοχή του 
ολισθαίνοντος αρμού είναι εμφανές. Η μετωπική ακμή της οροφής ψύξης μπορεί 
να καλυφτεί με ένα προφίλ ακμής. 

Τα φέροντα δοκάρια επιτρέπεται να απέχουν το πολύ 10 cm από τη γειτονική 
επιφάνεια του τοίχου. 

Εικ. 4–9 Ολισθαίνουσα επιτοίχια σύνδεση

1 Οροφή ψύξης

2 Μεταλλική υποδομή

3 Προφίλ ακμής

4 Προφίλ σύνδεσης

5 Στεγανοποίηση σύνδεσης

5
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 ≤ 100 mm

 ≥ 15 mm
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4 1 4 2 Αρμός διαστολής

Στην περιοχή ενός αρμού διαστολής είναι απαραίτητος ο χωρισμός της συνολικής 
κατασκευής της οροφής. Αυτός ο αρμός χρησιμοποιείται κατά την επιγεφύρωση 
των κατασκευαστικών αρμών της κτιριακής κατασκευής ή σε περίπτωση που το 
μήκος της οροφής καθιστά απαραίτητη μια διαίρεση σε μικρότερες ενότητες. 
Αυτό είναι απαραίτητο το λιγότερο κάθε 10 m. 

Εικ. 4–10 Αρμός διαστολής (σε mm)

1 Οροφή ψύξης

2 Προφίλ ακμής

4 2 Σχεδιασμός

4 2 1 Βασικά στοιχεία σχεδιασμού

Για την εξασφάλιση της σωστής κατασκευής της οροφής ψύξης, πρέπει να λάβει 
χώρα ο σχεδιασμός πάνω σε ένα εναρμονισμένο μεταξύ αρχιτέκτονα και ειδικού 
μελετητή σχέδιο οροφής. Τα ενσωματωμένα στην οροφή στοιχεία, όπως π.χ. 
φωτιστικά σώματα, στόμια αέρα ή καταιονητήρες, πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 
σχεδιασμό, για τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργών περιοχών της οροφής 
ψύξης. Ένας συνολικός για όλη την οικοδομή, έγκαιρος συντονισμός είναι απα-
ραίτητος. Ο υπολογισμός του φορτίου θέρμανσης και ψύξης πρέπει να υπάρχει.

4 2 2 Απόδοση θέρμανσης/ψύξης

Η θερμική/ψυκτική ισχύς (απόδοση) της οροφής ψύξης έχει προσδιοριστεί σε 
ανεξάρτητο πιστοποιημένο ινστιτούτο ελέγχου για την περίπτωση της θέρμανσης 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14037 και για την περίπτωση ψύξης σύμφωνα 
με το πρότυπο DIN EN 14240.

Στην περίπτωση θέρμανσης περιορίζεται η μέγιστη επιτρεπτή συνεχής θερ-
μοκρασία λειτουργίας της οροφής ψύξης στους +45 °C. Τυχόν υψηλότερες 
θερμοκρασίες οδηγούν σε καταστροφή των στοιχείων οροφής.

4 2 3 Σύνδεση

Εικ. 4–11 Σχηματική παράσταση της ξεχωριστής σύνδεσης

Εικ. 4–12 Σχηματική παράσταση της μεθόδου Tichelmann

2

25≥

ca. 100

20≤
25≥

20≤ 20≤
25≥

1
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Για την οροφή ψύξης η υδραυλική σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο των ξεχωριστών 
στοιχείων οροφής είναι σκόπιμη στη μέθοδο Tichelmann. 
Η ξεχωριστή σύνδεση των μεμονωμένων στοιχείων οροφής ψύξης στους συλλέ-
κτες κυκλωμάτων θέρμανσης χρησιμοποιείται κανονικά μόνο σε περίπτωση πολύ 
μικρών ενεργών πεδίων ψύξης. 

Η σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο με τη μέθοδο Tichelmann προϋποθέτει, ότι θα 
τοποθετηθούν μόνο στοιχεία οροφής ψύξης ενός μεγέθους ή πεδία με τα ίδια 
μήκη σωλήνων.

4 2 4 Βασικές αρχές για το σχέδιο αρμών

Οι αρμοί και συνδέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη στη φάση του σχεδια-
σμού. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες βασικές αρχές 
ως προς την κατασκευή και το σχεδιασμό:

 - Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου πρέπει κατασκευαστικά να παραλαμβάνονται 
με την ίδια δυνατότητα κίνησης μέσω αρμών διαστολής ή αρμών διαστολής 
στην εμφανή πλευρά της ψευδοροφής.

 - Οι επιφάνειες της οροφής πρέπει να περιορίζονται κάθε 10 m σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 18181 τόσο στην κατά μήκος κατεύθυνση όσο και στην εγκάρσια 
κατεύθυνση μέσω αρμών διαστολής. 

 - Οι κρεμαστές επενδύσεις των οροφών πρέπει να χωρίζονται κατασκευαστικά 
από τα ενσωματωμένα τμήματα, όπως π.χ. στηρίγματα, φωτιστικά.

 - Σε περίπτωση σημαντικών διαφορών διατομής της εμφανούς πλευράς της 
ψευδοροφής, όπως π.χ. επεκτάσεις διαδρόμου ή προεξέχοντες τοίχοι, πρέπει 
να προβλέπονται αρμοί. 

Εικ. 4–13 Προεξέχων τοίχος

Εικ. 4–14 Ψευδοροφή με στηρίγματα

Εικ. 4–15 Οροφή διαδρόμου με εσοχές

4 2 5 Σύστημα αυτόματης ρύθμισης

Για τη λειτουργία της οροφής ψύξης είναι απαραίτητη η χρήση των ελεγκτών 
επιμέρους χώρων. Για την αποφυγή της δημιουργίας νερού υγροποίησης στη 
γυρισμένη προς το χώρο εξωτερική επιφάνεια της οροφής στην περίπτωση 
ψύξης, είναι απαραίτητη η επιτήρηση της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου της 
κατάστασης του αέρα του χώρου. Στην περίπτωση ψύξης υπάρχει η αναγκαιότη-
τα να ρυθμίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής για την οροφή ψύξης με απόσταση 
ασφαλείας +2 K από τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου:

Tπροσαγωγή = Tσημείο δρόσου + 2 K

Η δημιουργία υγρασίας συμπυκνώματος στις επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει σε 
ανωμαλίες στην επιφάνεια των γυψοσανίδων. Σε περίπτωση τακτικά εμφανιζόμε-
νης ύγρανσης της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής μπορεί αυτό να οδηγήσει 
μέχρι και την καταστροφή των στοιχείων ψύξης. 

4 2 6 Άνεση

Για την εξασφάλιση ευχάριστης ατμόσφαιρας του χώρου στην περίπτωση 
θέρμανσης κατά τη χρήση ακουστικής οροφής ψύξης και ακουστικής οροφής 
ψύξης υψηλής απόδοσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό οι 
θερμοκρασίες της επιφάνειας του στοιχείου οροφής.

Σε χώρους με καθαρό ύψος χώρου ≤ 2,6 m είναι απαραίτητος ο περιορισμός 
της θερμοκρασίας της επιφάνειας της οροφής ψύξης, της ακουστικής οροφής 
ψύξης και της ακουστικής οροφής ψύξης υψηλής απόδοσης για τη λειτουργία 
θέρμανσης στους +29 °C.

4 2 7 Εξαέρωση

Συνιστάται η χρήση συσκευών εξαέρωσης για να αφαιρεθούν υπολείμματα αέρα 
από το δίκτυο σωληνώσεων.
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4 3 Θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή

Εικ. 4–16 Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή

4 3 1 Περιγραφή συστήματος

 - Γρήγορη και ευέλικτη τοποθέτηση των σωλήνων
 - Δυνατότητα τοποθέτησης οροφής
 - Ευέλικτες δυνατότητες σύνδεσης των πεδίων θέρμανσης οροφής ή τοίχου
 - Μικρά πάχη σοβά
 - Ασφαλής στερέωση των σωλήνων

Στοιχεία του συστήματος
 - Ράγα στερέωσης 10
 - Διπλό στήριγμα 10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα 10 x R ½"
 - Γωνία οδηγός σωλήνων 90°
 - Σταθερός σύνδεσμος 10
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 10
 - Συστολικός σύνδεσμος 17–10
 - Συστολικός σύνδεσμος 20–10
 - Ταφ 17–10–17
 - Ταφ 20–10-20

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm ως συνδετικός σωλήνας
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm ως συνδετικός σωλήνας

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας 12/14
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας 17
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας 20

Περιγραφή
Η ράγα στερέωσης 10 αποτελείται από ανθεκτικό στα χτυπήματα και πολύ 
σταθερό πολυπροπυλένιο. Αυτή χρησιμεύει για τη στερέωση των σωλήνων 
κυκλοφορίας του μέσου στον ασοβάντιστο τοίχο ή στην πλάκα σκυροδέματος. 
Είναι δυνατές αποστάσεις τοποθέτησης 2,5 cm και πολλαπλάσια. Η άκαμπτη 
κάτω πλάκα της ράγας στερέωσης έχει ένα πάχος 4 mm σε ένα συνολικό ύψος 
της διάταξης συγκράτησης 13 mm.
Στην περιοχή των αλλαγών κατεύθυνσης των σωλήνων χρησιμεύει το διπλό 
στήριγμα για την ασφαλή στερέωση των σωλήνων.
Τα πεδία θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου κατασκευάζονται με το σωλήνα 
RAUTHERM S ονομαστικής διαμέτρου 10,1 x 1,1 mm. Οι συνδετικοί σωλήνες με 
το συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU κατασκευάζονται με τους σωλήνες 
RAUTHERM S με ονομαστική διάμετρο 17 x 2,0 mm ή 20 x 2,0 mm.
Η γωνία οδηγός σωλήνων 90° από ενισχυμένο με υαλόινες πολυαμίδιο καθιστά 
δυνατή την ιδανική, χωρίς τσακίσματα αλλαγή κατεύθυνσης του σωλήνα από 
το επίπεδο θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου στο επίπεδο των συνδετικών 
σωλήνων.

Χάρη στο διαμορφωμένο προφίλ συγκράτησης είναι δυνατή μια ασφαλής 
στερέωση.

Εικ. 4–17 Ράγα στερέωσης 10

Με τα ταφ μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερα πεδία θέρμανσης/ψύξης 
οροφής ή τοίχου στο σύστημα Tichelmann σε ένα κύκλωμα θέρμανσης και να 
συνδεθούν σε μια έξοδο του συλλέκτη του κυκλώματος θέρμανσης REHAU. 
Ανάλογα με το επίχρισμα του θερμαινόμενου οροφής ή τοίχου πρέπει να προ-
βλεφθούν διαχωριστικοί αρμοί ή προφίλ επιχρίσματος ή η περιμετρική μονωτική 
ταινία REHAU για την παραλαβή της θερμικής διαστολής. 
Με τους σωλήνες (σπιράλ) προστασίας REHAU οδηγούνται οι συνδετικοί σωλήνες 
με ασφάλεια και χωρίς ζημιά του σωλήνα έξω από το υπόστρωμα δαπέδου μέσα 
στο ερμάριο του συλλέκτη.

Εικ. 4–18 Διπλό στήριγμα 10 Εικ. 4–19 Γωνία οδηγός σωλήνων 90°
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4 3 1 1 Υποδείξεις συναρμολόγησης οροφής ή τοίχου

1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU.
3. Στερεώστε τις ράγες στερέωσης παράλληλα πάνω στον ασοβάντιστο τοίχο ή οροφή.  

Κρατήστε εδώ τις ακόλουθες αποστάσεις:
 -  Ανάμεσα σε δύο ράγες: Τοίχος: ≤ 0,50 m, οροφή: ≤ 0,33 m
 -  Ανάμεσα στη ράγα και στη γωνία του χώρου ή την αρχή του πεδίου 

θέρμανσης: ≥ 0,2 m
 -  Ανάμεσα στα σημεία στήριξης της ράγας: Τοίχος: ≤ 0,2 m  

οροφή: ≤ 0,1 m
4. Κουμπώστε το διπλό στήριγμα 10 στη ράγα στερέωσης 10 στις απαραίτητες 

αποστάσεις των αυλακιών των σωλήνων και στερεώστε το. 
5. Κουμπώστε το σωλήνα RAUTHERM S στη ράγα στερέωσης 10 και στο διπλό 

στήριγμα 10.
6. Κατασκευάστε το πεδίο θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου με την προγραμ-

ματισμένη απόσταση τοποθέτησης.
7. Στερεώστε τους ξεχωριστούς σωλήνες παροχής, όταν χρειάζεται, σε τμήματα 

ράγας στερέωσης 10.
8. Στερεώστε τη γωνία οδηγό σωλήνων 90° για μετάβαση από το επίπεδο 

θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου στο επίπεδο των συνδετικών σωλήνων.
9. Κουμπώστε τους συνδετικούς σωλήνες στις γωνίες οδηγούς των σωλήνων 90°.
10. Μονώστε τους συνδετικούς σωλήνες, όταν χρειάζεται.
11. Συνδέστε τους συνδετικούς σωλήνες στο συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης.

Η τοποθέτηση των σωλήνων πραγματοποιείται σε σχήμα απλού ή διπλού μαιάνδρου: 
 - Οριζόντια 
 - Ερχόμενοι από την προσαγωγή
 - Από κάτω προς τα επάνω

Για τη στερέωση της ράγας στερέωσης 10 και του διπλού στηρίγματος 10 μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν συνηθισμένα καρφιά ή βύσματα 6 x 40 ή κατάλληλα 
για την εκάστοτε περίπτωση υλικά στερέωσης.

Εικ. 4–20 Εκτέλεση σε σχήμα απλού μαιάνδρου, VA 10 (όψη επιφανείας τοίχου) 

Εικ. 4–21 Εκτέλεση σε σχήμα διπλού μαιάνδρου, VA 5 cm (όψη επιφανείας τοίχου)

Εικ. 4–22 Σχηματική παράσταση της διάταξης μιας θέρμανσης/ψύξης τοίχου σε υγρή κατασκευή

1 Ράγα στερέωσης   2 Ράγα στερέωσης 10

3 Διπλό στήριγμα 10   4 RAUTHERM S 10,1 x 1,1

5 Πρώτη στρώση επιχρίσματος  6 Οπλισμός επιχρίσματος

7 Δεύτερη στρώση επιχρίσματος

Το επίχρισμα μπορεί να αποτελείται από μία στρώση φρέσκου γυψοσοβά ή από 
περισσότερες στρώσεις, π.χ. σοβάντισμα με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

≥ 0.2 m

≤ 0.5 m

≤
 0
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4 3 1 2 Επιχρίσματα για θέρμανση οροφής ή τοίχου

Η σωστή εκτέλεση των επιχρισμάτων για θέρμανση οροφής τοίχου είναι προϋπό-
θεση για μια λειτουργία της θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου χωρίς ζημιές.

Τα στοιχεία των κατασκευαστών του επιχρίσματος σχετικά με τη χρήση και την 
επεξεργασία των προϊόντων τους πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη, ιδιαίτε-
ρα ως προς τις εργασίες που ακολουθούν, όπως το ταπετσάρισμα ή τοποθέτηση 
πλακιδίων.

Στις περιοχές χωρίς σύστημα θέρμανσης/ψύξης οροφής πρέπει να εφαρμοστεί 
επιπλέον βάση επιχρίσματος σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του 
επιχρίσματος. 

Τύποι επιχρίσματος
Τα επιχρίσματα για τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου πρέπει 
να παρουσιάζουν καλή θερμική αγωγιμότητα. Για αυτό το λόγο τα επιχρίσματα 
ελαφρού τύπου ή τα θερμομονωτικά επιχρίσματα είναι ακατάλληλα. 

Για τα συστήματα θέρμανσης οροφής ή τοίχου είναι κατάλληλα μόνο τα ειδικά 
κονιάματα επιχρίσματος με τα πιο κάτω συνδετικά υλικά:
 - Γύψος/Ασβέστης
 - Ασβέστης
 - Ασβέστης/Τσιμέντο
 - Τσιμέντο
 - Τα συνιστώμενα από τους κατασκευαστές ειδικά επιχρίσματα, όπως π.χ. επιχρί-
σματα πηλού, επιχρίσματα για θέρμανση τοίχου.

Για τα συστήματα ψύξης οροφής ή τοίχου είναι κατάλληλα μόνο τα ειδικά κονιά-
ματα επιχρίσματος με τα πιο κάτω συνδετικά υλικά:
 - Ασβέστης/Τσιμέντο
 - Τσιμέντο

Το γενικό πεδίο εφαρμογής των επιχρισμάτων για θέρμανση οροφής ή τοίχου 
εξαρτάται από
 - τη χρήση του χώρου
 - την επιβάρυνση του χώρου από την υγρασία
 - Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας
 - τη μετέπειτα και τελική επεξεργασία της επιφάνειας της οροφής ή του τοίχου

Πεδίο εφαρμογής Επιχρίσματα

Εσωτερικοί χώροι σε κατοικίες με μικρή 
μέχρι καθόλου επιβάρυνση υγρασίας

Κονιάματα πηλού 
Γυψοκονιάματα/
Ασβεστοκονιάματα 
Ασβεστοκονιάματα 
Ασβεστοκονιάματα/
Τσιμεντοκονιάματα
Τσιμεντοκονιάματα

Υγροί χώροι των σπιτιών, όπως κουζίνες 
ή λουτρά με προσωρινά εμφανιζόμενη 
επιβάρυνση υγρασίας και ψύξη οροφής 
ή τοίχου

Ασβεστοκονιάματα/
Τσιμεντοκονιάματα 
Τσιμεντοκονιάματα

Υγροί χώροι καθώς και δημόσιοι υγροί 
χώροι με υψηλή επιβάρυνση υγρασίας 
και ψύξη οροφής ή τοίχου

Τσιμεντοκονιάματα 
Ειδικά κονιάματα

Πίν. 4-2 Περιοχές χρήσης των επιχρισμάτων

Απαιτήσεις στο υπόστρωμα του επιχρίσματος

Οι επιτρεπτές ανοχές σχετικά με την επιπεδότητα, την καθετότητα και την ορθο-
γωνικότητα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18202.

Το υπόστρωμα του επιχρίσματος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - Να είναι επίπεδο
 - Να είναι ανθεκτικό και σταθερό
 - Δεν παραμορφώνεται
 - Να μην είναι υδροαπωθητικό
 - Να είναι ομοιογενές
 - Να παρουσιάζει ομοιόμορφη απορροφητικότητα
 - Να είναι τραχύ και στεγνό
 - Να μην έχει σκόνη
 - Να είναι καθαρό
 - Να προστατεύεται από την παγωνιά
 - Να έχει θερμοκρασία πάνω από +5 °C

Προετοιμασία του υποστρώματος του επιχρίσματος
Η προετοιμασία του υποστρώματος του επιχρίσματος εξυπηρετεί τη σταθερή και 
μόνιμη σύνδεση ανάμεσα στο επίχρισμα και στο υπόστρωμα του επιχρίσματος και 
πρέπει να συντονιστεί πριν την έναρξη της εγκατάστασης με το σοβατζή.

Εδώ πρέπει εκτός των άλλων να εναρμονιστούν τα ακόλουθα σημεία:
 - Η εξομάλυνση των εσφαλμένων σημείων
 - Η απομάκρυνση/προστασία των επικίνδυνων για διάβρωση μεταλλικών τεμα-
χίων

 - Η απομάκρυνση της σκόνης
 - Το κλείσιμο των αρμών, των ανοιγμάτων και των σχισμών
 - Η τοποθέτηση ενός υλικού εξισορρόπησης της απορροφητικότητας στα υπο-
στρώματα με διαφορετική και/ή πολύ μεγάλη απορροφητικότητα  
(π.χ. πορώδες σκυρόδεμα)

 - Η τοποθέτηση ενός μέσου πρόσφυσης σε στεγανά υποστρώματα και/ή σε 
υποστρώματα με κακή απορροφητικότητα (π.χ. θερμομόνωση στην εσωτερική 
πλευρά των εξωτερικών τοίχων και οροφών)

Οπλισμός επιχρίσματος
Ο οπλισμός επιχρίσματος με πλέγμα από υαλοΰφασμα χρησιμεύει για τον περι-
ορισμό των ρωγμών και είναι υποχρεωτικός στις επιφάνειες θέρμανσης/ψύξης 
οροφής ή τοίχου.

Ο οπλισμός επιχρίσματος και το επίχρισμα είναι μεταξύ τους εναρμονισμένα 
ανάλογα με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία των κατασκευαστών των επιχρισμά-
των πρέπει να τύχουν προσοχής. 

Τα συνηθισμένα πλέγματα από υαλοΰφασμα χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες 
τεχνικές προϋποθέσεις:
 - Άδεια ως οπλισμός επιχρίσματος
 - Αντοχή σε σχίσιμο στο μήκος και στο πλάτος πάνω από 1500 N/5 cm
 - Ανθεκτικό στα επιχρίσματα για θέρμανση οροφής ή τοίχου (τιμή pH 8 έως 11)
 - Μέγεθος των οπών του πλέγματος 7 x 7 mm με τοποθετημένα πλέγματα από 
υαλοΰφασμα

 - Μέγεθος των οπών του πλέγματος 4 x 4 mm με σπατουλαρισμένα πάνω 
πλέγματα από υαλοΰφασμα
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Η μέθοδος επεξεργασίας πρέπει να καθοριστεί πριν την έναρξη των εργασιών 
σοβαντίσματος με το σοβατζή.
 - Τα στοιχεία των κατασκευαστών των επιχρισμάτων πρέπει να τύχουν προσοχής.
 - Ο εξοπλισμός με πλέγμα από υαλοΰφασμα πρέπει να τοποθετηθεί στο εξωτερι-
κό τρίτο του στρώματος του επιχρίσματος πάνω από την κορυφή του σωλήνα.

Για την τοποθέτηση του πλέγματος από υαλοΰφασμα υπάρχουν δύο μέθοδοι 
επεξεργασίας:

Τοποθέτηση του πλέγματος από υαλοΰφασμα
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στα επιχρίσματα μιας στρώσης
1. Στρώστε το στρώμα του επιχρίσματος περίπου στα 2/3 του προβλεπόμενου 

πάχους του επιχρίσματος.
2. Τοποθετήστε μέσα το πλέγμα από υαλοΰφασμα, κάθε φορά το λιγότερο 

25 cm πάνω από την επικίνδυνη περιοχή με το λιγότερο 10 cm επικάλυψη.
3. Ενσωματώστε το πλέγμα από υαλοΰφασμα καλά τεντωμένο.
4. Επιστρώστε το υπόλοιπο στρώμα του επιχρίσματος.
5. Επεξεργάζεστε τα επιχρίσματα που περιέχουν γύψο το πολύ 20 m² "φρέσκο 

σε φρέσκο".
6. Τηρείτε την ελάχιστη επικάλυψη επιχρίσματος πάνω από την κορυφή των 

σωλήνων ανάλογα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του επιχρίσματος, 
συνήθως το ελάχιστο 10 mm.

Σπατουλάρισμα του πλέγματος από υαλοΰφασμα
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στα επιχρίσματα με περισσότερες στρώσεις.
1. Επιστρώστε το πρώτο στρώμα του επιχρίσματος και αφήστε το να στεγνώσει.
2. Επιστρώστε το υλικό σπατουλαρίσματος.
3. Πιέστε μέσα το πλέγμα από υαλοΰφασμα. Οι διάδρομοι πρέπει να τοποθε-

τούνται μα υπερκάλυψη το ελάχιστο 10 cm.
4. Στα σημεία των διασταυρώσεων (κόμβοι) δημιουργήστε "κολλητές ενώσεις".
5. Καλύψτε το πλέγμα από υαλοΰφασμα από όλες τις μεριές με το υλικό 

σπατουλαρίσματος. Τηρήστε το πάχος επίστρωσης σύμφωνα με τα στοιχεία 
του κατασκευαστή.

6. Περάστε το δεύτερο στρώμα του επιχρίσματος μετά το στέγνωμα του 
υλικού σπατουλαρίσματος σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του 
επιχρίσματος.

4 3 2 Βασικά στοιχεία για εγκαταστάσεις οροφής ή τοίχου

4 3 2 1 Πρότυπα και οδηγίες

Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης οροφής ή 
τοίχου REHAU πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα πρότυπα και τις ακόλουθες οδηγίες:
 - DIN 1186 Γύψοι κατασκευών
 - ÖNORM DIN 4102 Πυροπροστασία σε υπέργειες κατασκευές
 - ÖNORM B 8110 Θερμοπροστασία σε υπέργειες κατασκευές
 - ÖNORM B 8115 Ηχοπροστασία σε υπέργειες κατασκευές
 - DIN 4726 Πλαστικοί σωλήνες
 - ÖNORM B 3410 Γυψοσανίδες
 - ÖNORM EN 520 Γυψοσανίδες
 - DIN 18181 Γυψοσανίδες στις υπέργειες κατασκευές
 - ÖNORM DIN 18182 Εξαρτήματα για την επεξεργασία των γυψοσανίδων
 - DIN 18195 Στεγανοποίηση κτιρίων
 - ÖNORM DIN 18202 Ανοχές διαστάσεων στις υπέργειες κατασκευές
 - DIN 18350 Εργασίες επιχρίσματος και γυψαρίσματος
 - ÖNORM B 2210 Εργασίες επιχρίσματος
 - DIN 18550 Επίχρισμα
 - DIN 18557 Κονιάματα
 - ÖNORM EN 1264 Συστήματα θέρμανσης επιφανειών
 - ÖNORM EN 13162-13171 Υλικά θερμομόνωσης για κτίρια
 - Κανονισμός εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV)

4 3 2 2 Κατασκευαστικές προϋποθέσεις επί τόπου

Πριν την έναρξη της συναρμολόγησης των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης ορο-
φής ή τοίχου REHAU πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - Στην οικοδομή στην οποία θα τοποθετηθεί το σύστημα θέρμανσης/ψύξης 
οροφής ή τοίχου REHAU πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τοιχοποιία.

 - Τα παράθυρα και οι πόρτες πρέπει να έχουν τοποθετηθεί.
 - Εάν τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU τοποθετηθούν σε τοίχους, 
που γειτονεύουν με το έδαφος, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
στεγανοποίησης κατά DIN 18195.

 - Οι ανοχές επιπεδότητας, καθετότητας και ορθογωνικότητας πρέπει να έχουν 
ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM DIN 18202.

 - Σε όλους τους χώρους θα πρέπει να υπάρχει το υψομετρικό σημείο αναφοράς 
ως στοιχείο ύψους "1 m πάνω από το έτοιμο δάπεδο".

 - Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με 230 V καθώς και η παροχή του νερού 
πρέπει να είναι εξασφαλισμένη.

4 3 2 3 Τομείς εφαρμογής

Τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σχεδόν σε όλους τους τύπους κτιρίων και περιοχές χρήσης. Είτε ως 
κύρια θέρμανση ή ως βοηθητική θέρμανση για την κάλυψη των βασικών φορτίων 
και των φορτίων αιχμής.

Κύριες περιοχές χρήσης της θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU 
σε υγρή κατασκευή
 - Νέα κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών, ξεχωριστά και σε συνδυασμό με τα 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης δαπέδου REHAU

 - Χώροι υποδοχής (περιοχές εισόδου)
 - Λουτρά, σάουνες και θερμοκήπια ως συμπλήρωμα στα συστήματα θέρμανσης 
και ψύξης δαπέδου REHAU

4 3 2 4 Επιλογές εγκατάστασης

Τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφή ή τοίχου REHAU μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως εξής:
 - Ως κύρια θέρμανση
 - Σε συνδυασμό με συστήματα θέρμανσης και ψύξης δαπέδου REHAU
 - Ως πρόσθετη θέρμανση στις στατικές θερμαντικές επιφάνειες (θερμαντικά 
σώματα)

Συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU ως κύρια θέρμαν-
ση
Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων στη θερμοπροστασία είναι σήμερα δυνατόν να 
καλυφθούν πλήρως οι θερμικές ανάγκες των κτιρίων με ένα από τα συστήματα 
θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU. ιδιαίτερα αυτά τα συστήματα ενδεί-
κνυνται για χρήση σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής ζήτησης.

Εικ. 4–23 Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU ως κύρια θέρμανση
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Συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU σε συνδυασμό με 
συστήματα θέρμανσης/ψύξης δαπέδου REHAU
Αυτός ο συνδυασμός συνιστάται σε περιοχές με υψηλές απαιτήσεις θαλπωρής, 
όπως
 - περιοχές παραμονής σε κατοικίες,
 - λουτρά,
 - χώροι σάουνας,
 - θερμοκήπια
 - ή σε άλλους υγρούς χώρους.

Εικ. 4–24 Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε συνδυασμό με τα συστήματα θέρμανσης/
ψύξης δαπέδου REHAU

Τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU ως πρόσθετη 
θέρμανση στις στατικές θερμαντικές επιφάνειες (θερμαντικά σώματα)
Με αυτό το συνδυασμό καλύπτονται τα βασικά φορτία με ένα από τα συστήματα 
θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU και τα φορτία αιχμής με στατικές 
θερμαντικές επιφάνειες (θερμαντικά σώματα). Αυτή η παραλλαγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί πολύ καλά ιδιαίτερα κατά την ανακαίνιση κτιρίων.

Εικ. 4–25 Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU ως πρόσθετη θέρμανση σε στατικές 
θερμαντικές επιφάνειες (θερμαντικά σώματα)

4 3 3 Σχεδιασμός

4 3 3 1 Πρόσθετες ανάγκες συντονισμού

Πέρα από τις συνηθισμένες ανάγκες συντονισμού μιας οικοδομής πρέπει να 
τύχουν προσοχής από τον αρχιτέκτονα/μελετητή:
 - Καθορισμός σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη των ελεύθερων περιοχών για 
ντουλάπια, ράφια ή κάδρα καθώς και για όλα τα ενσωματωμένα στην οροφή 
στοιχεία, όπως φωτιστικά σώματα, καταιονητήρες, ανιχνευτές καπνού ή στόμια 
αέρα.

 - Έγκαιρος συντονισμός ανάμεσα στον εγκαταστάτη της θέρμανσης και στο 
σοβατζή σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και ενδεχομένως με τις απαραίτητες 
προεργασίες στην επιφάνεια που θα καλυφτεί με τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή 
τοίχου.

 - Επαρκείς χρόνοι για το στέγνωμα των επιχρισμάτων θέρμανσης οροφής ή 
τοίχου για την αποφυγή των ζημιών στα επιχρίσματα.

4 3 3 2 Απαιτήσεις πυρασφάλειας και ηχομόνωσης

Εάν τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU χρησιμοποιηθούν 
σε συνδυασμό με κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούν 
απαιτήσεις πυρασφάλειας και/ή απαιτήσεις ηχομόνωσης, πρέπει αυτές οι απαιτή-
σεις να καλυφτούν από την κατασκευή της οροφής, του τοίχου ή της υποδομής. 
Αυτές οι διαπιστώσεις πρέπει να γίνουν και τα σχετικά μέτρα πρέπει να ληφθούν 
από τον αρχιτέκτονα ή το μελετητή.

4 3 3 3 Πλαίσιο θερμικών απαιτήσεων

Για λόγους άνεσης (θαλπωρής) θα πρέπει η μελέτη να γίνει έτσι, ώστε η θερμο-
κρασία στην επιφάνεια του τοίχου να μην ξεπερνά τους +35 °C (οροφή +29 °C) 
στην περίπτωση της θέρμανσης και να μην πέφτει κάτω από τους +19 °C 
(οροφή +19 °C) στην περίπτωση της ψύξης.

Για το σχεδιασμό της θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU σε υγρή κατα-
σκευή πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπτές θερμοκρασίες 
λειτουργίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του επιχρίσματος.

Ως ενδεικτικές τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής:
 - Στα επιχρίσματα γύψου και επιχρίσματα πηλού μέγιστη θερμοκρασία προσαγω-
γής 40 °C.

 - Στα ασβεστοκονιάματα/τσιμεντοκονιάματα ή ασβεστοτσιμεντοκονίαματα 
μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 50 °C.
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4 3 3 4 Θερμομόνωση

Θερμοκρασιακή μετατόπιση σε περίπτωση θέρμανσης
Με τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU μετατοπίζεται η 
καμπύλη της θερμοκρασίας μέσα στην οροφή ή τον τοίχο προς τις μεγαλύτερες 
τιμές. Έτσι το σημείο παγετού μετατοπίζεται προς την εξωτερική πλευρά της ορο-
φής ή του τοίχου. Ο κίνδυνος της δημιουργίας παγετού εντός της κατασκευής της 
οροφής ή του τοίχου αποκλείεται έτσι σχεδόν εντελώς σε περίπτωση εξωτερικά 
ευρισκόμενης θερμομόνωσης.
Εκτός αυτού σε περίπτωση εξωτερικά ευρισκόμενης θερμομόνωσης είναι δυνατή 
η χρήση όλου του συμπαγούς τοίχου ή οροφής ή ως συσσωρευτή θερμότητας.

Εικ. 4–26 Σύγκριση των καμπυλών θερμοκρασίας σε έναν πολυστρωματικό εξωτερικό 
τοίχο με μια τιμή U < 0,35 W/m²K

1 Επίχρισμα

2 Ελαφρύ διάτρητο τούβλο

3 Θερμομόνωση

4 Θερμομονωτικό επίχρισμα

TW Θερμοκρασία τοίχου = 35 °C

TI 1 Εσωτερική θερμοκρασία = 24 °C

TI 2 Εσωτερική θερμοκρασία = 20 °C

FG Όριο παγετού

Ο συντελεστής θερμοδιαπερατότητας των τμημάτων της κτιριακής κατασκευής 
μεταξύ θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου και εξωτερικού αέρα ή με τα τμήματα 
του κτιρίου με σημαντικά χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να υπολο-
γιστεί σύμφωνα με το πρότυπο EnEV. Ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
απαιτήσεις από το πιστοποιητικό ενεργειακής ζήτησης του κτιρίου.
 - Εξωτερικός τοίχος ή πλάκα δαπέδου που χωρίζει το χώρο από τον εξωτερικό 
αέρα, τιμή U < 0,28 W/m²K (ανακαίνιση: Τιμή U < 0,24 W/m²K)

 - Εξωτερικός τοίχος που χωρίζει το χώρο από το έδαφος, τοίχοι ή πλάκες δαπέ-
δου που χωρίζουν το χώρο από μη θερμαινόμενους χώρους, τιμή  
U < 0,35 W/m²K (ανακαίνιση: Τιμή U < 0,30 W/m²K)

 - Σκεπή, ανώτατη πλάκα δαπέδου, τοίχοι που χωρίζει το χώρο από αποθήκη, 
τιμή U < 0,20 W/m²K (ανακαίνιση: Τιμή U < 0,24 W/m²K)

 - Η θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου σε τοίχους προς ξένες περιοχές πρέπει να 
εκτελείται έτσι, ώστε η θερμική αντίσταση της συνολικής κατασκευής να μην 
πέσει κάτω από την τιμή R = 0,75 (m²K)/W. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται 
από το επίπεδο των σωλήνων θέρμανσης.

Κατά τη διάταξη της μόνωσης πρέπει να ληφθεί υπόψη μια πιθανή μετατόπιση 
του σημείου δρόσου.
Οι απαραίτητες θερμομονώσεις θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά το δυνατόν 
στην εξωτερική πλευρά ενός εξωτερικού τοίχου, οροφή ή σκεπή, εδώ πρέπει να 
προβλεφθούν τα αντίστοιχα συνδυασμένα συστήματα θερμομόνωσης.

Όταν είναι απαραίτητες εσωτερικά τοποθετημένες θερμομονώσεις, τότε πρέπει 
αυτές να αποτελούνται από τα ακόλουθα υλικά:
 - Μονωτικές πλάκες ηρακλίτη (μοριοσανίδες με δέσιμο τσιμέντου) ή πολυστρω-
ματικές μονωτικές μοριοσανίδες

 - Μονωτικές πλάκες ξυλοβάμβακα με δέσιμο τσιμέντου ή μαγνισίτη ή πολυστρω-
ματικές πλάκες ξυλοβάμβακα

 - Πλάκες θερμομόνωσης από αφρώδες πολυστυρένιο EPS
 - Πλάκες θερμομόνωσης από διογκωμένο πολυστυρένιο XPS
 - Πλάκες θερμομόνωσης από φελλό
 - Πετροβάμβακας PTP

Επιπλέον πρέπει να τηρηθούν τα δεδομένα του εκάστοτε κατασκευαστή του 
επιχρίσματος σχετικά με τη χρήση των μέσων βελτίωσης της πρόσφυσης.

4 3 3 5 Μεγέθη πεδίων θέρμανσης

Θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή

Για τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή ισχύουν τα εξής:
Μέγιστο πλάτος πεδίου θέρμανσης: έως 4 m, ανάλογα με την απόσταση τοπο-
θέτησης
Μέγιστο ύψος ή μήκος πεδίου θέρμανσης: 2 m

Οι επιφάνειες οροφής ή τοίχου με πάνω από 4 m πλάτος πρέπει να χωρίζονται 
σε περισσότερα πεδία θέρμανσης οροφής ή τοίχου με το πολύ 4 m πλάτος. 
Λόγω των θερμικών κατά μήκος συστολοδιαστολών του επιχρίσματος πρέπει – 
ανάλογα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του επιχρίσματος – να προγραμματί-
ζονται αρμοί διαστολής ανάμεσα στα πεδία θέρμανσης οροφής ή τοίχου.
Τα μέγιστα μεγέθη πεδίων θέρμανσης για τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου 
REHAU σε υγρή κατασκευή, ανάλογα με την απόσταση τοποθέτησης και τον 
τύπο της σύνδεσης των πεδίων θέρμανσης, παριστάνονται στον πίνακα (βλέπε 
Πίν. 4-3).
Η βάση γι’ αυτό είναι η προσπάθεια να αποφευχθούν κυκλώματα θέρμανσης με 
πτώση πίεσης που υπερβαίνει τα 300 mbar. Οι ιδανικά προσαρμοσμένες και 
πλήρως λειτουργούντες κυκλοφορητές βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Σωστές αποστάσεις τοποθέτησης είναι:
 - Απόσταση τοποθέτησης 5 cm (σε διπλό μαίανδρο)
 - Απόσταση τοποθέτησης 10 cm (σε απλό μαίανδρο)
 - Απόσταση τοποθέτησης 15 cm (σε απλό μαίανδρο) 

Ανώτατο μέγεθος κυκλώματος θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου 
σε υγρή κατασκευή1)

Απόσταση 
τοποθέτησης Σχήμα τοποθέτησης Ξεχωριστή και  

σειριακή σύνδεση
5 cm Διπλός μαίανδρος 4 m²
10 cm Απλός μαίανδρος 5 m²
15 cm Απλός μαίανδρος 6 m²

1 Υπολογισμένο σε:  
15 K μέση θερμοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του θερμαντικού μέσου,  
θερμοκρασιακή πτώση 6 K,  
θερμική αγωγιμότητα επιχρίσματος οροφής ή τοίχου = 0,87 W/mK,  
θερμική αντίσταση της επένδυσης οροφής ή τοίχου = 0,05 m²K/W,  
επικάλυψη επιχρίσματος 10 mm

Πίν. 4-3 Ανώτατο μέγεθος κυκλώματος θέρμανσης οροφής ή τοίχου REHAU σε υγρή 
κατασκευή

1 2 3 4
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4 3 3 6 Υδραυλική σύνδεση

Οι ακόλουθοι τύποι υδραυλικής σύνδεσης των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης 
οροφής ή τοίχου REHAU είναι δυνατοί:
 - Ξεχωριστή σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο
 - Σειριακή σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο

Εικ. 4–27 Σχηματική παράσταση της ξεχωριστής σύνδεσης κάθε πεδίου θέρμανσης 
οροφής ή τοίχου

1 Προσαγωγή

2 Επιστροφή

3 Συλλέκτης κυκλώματος θέρμανσης REHAU

4 Πεδίο θέρμανσης οροφής ή τοίχου 1

5 Πεδίο θέρμανσης οροφής ή τοίχου 2

Εικ. 4–28 Σχηματική παράσταση της σειριακής σύνδεσης περισσοτέρων πεδίων 
θέρμανσης οροφής ή τοίχου

1 Επιστροφή

2 Προσαγωγή

3 Συλλέκτης κυκλώματος θέρμανσης REHAU

4 Πεδία θέρμανσης οροφής ή τοίχου

4 3 3 7 Διαγράμματα απόδοσης

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Για τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή παρουσιά-
ζονται στα διαγράμματα απόδοσης οι αλληλοεξαρτήσεις ανάμεσα στην ψυκτική/
θερμική ισχύς (απόδοση), απόσταση τοποθέτησης και επένδυση οροφής ή 
τοίχου. Για να μην απαιτούνται διαφορετικά διαγράμματα για διαφορετικές θερ-
μοκρασίες χώρου, η μορφή της παράστασης βασίζεται στη μέση θερμοκρασιακή 
διαφορά θέρμανσης/ψύξης του μέσου μεταφοράς θερμότητας.

Για τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή δημιουργήθη-
καν τα διαγράμματα και οι πίνακες για επιχρίσματα θέρμανσης οροφής ή τοίχου 
με τις ακόλουθες θερμικές αγωγιμότητες πάνω από την κορυφή του σωλήνα:
 - λ = 0,7 W/mK,
 - λ = 0,8 W/mK και
 - λ = 0,87 W/mK

καθώς και για επικάλυψη επιχρίσματος πάχους
 - 10 mm και
 - 15 mm

4 3 3 8 Σύστημα αυτόματης ρύθμισης

Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης που χρησιμοποιείται στα συστήματα θέρμαν-
σης/ψύξης οροφής ή τοίχου REHAU αντιστοιχεί με τη ρύθμιση στα συστήματα 
θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU.

4 3 3 9 Υπολογισμός της πτώσης πίεσης

Οι πτώσεις πίεσης των σωλήνων από VPE για τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου 
REHAU σε υγρή κατασκευή παρουσιάζονται στο διάγραμμα πτώσης πίεσης.

4 3 3 10 Υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία

Η θέση σε λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου 
REHAU περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 - Ξέπλυμα, πλήρωση και εξαέρωση
 - Έλεγχος της πίεσης
 - Λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες υποδείξεις:

Ξέπλυμα, πλήρωση και εξαέρωση

Για την απομάκρυνση όλων των φυσαλίδων του αέρα πρέπει να είναι εξασφαλι-
σμένη μια ελάχιστη τιμή για την ογκομετρική παροχή: Ανέρχεται σε:
 - Θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου σε υγρή κατασκευή: 
0,8 l/min (αντιστοιχεί σε ταχύτητα ροής 0,2 m/s) 

 - Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πλήρωσης ανάλογα με το αποτέλεσμα 
του σχεδιασμού της τοποθέτησης πρέπει να πραγματοποιηθεί μια υδραυλική 
εξισορρόπηση μεταξύ των κυκλωμάτων θέρμανσης.
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Έλεγχος της πίεσης

Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
θέσης σε λειτουργία REHAU για τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου (βλέπε 
παράρτημα) και να πρωτοκολληθεί.
 - Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη των εργασι-
ών του σοβαντίσματος.

 - Σε περίπτωση κινδύνου παγετού πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, π.χ.
 - Θέρμανση του κτιρίου
 - Χρήση αντιπαγωτικών (εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητο κανένα αντιπα-

γωτικό, πρέπει να απομακρύνονται τα αντιπαγωτικά με το άδειασμα και στη 
συνέχεια με την επαναπλήρωση της εγκατάστασης το ελάχιστο με μια τριπλή 
αλλαγή νερού).

 - Η πίεση ελέγχου πρέπει να αποκατασταθεί δύο ώρες μετά την πρώτη εφαρμογή.
 - Ο έλεγχος της πίεσης είναι επιτυχής, όταν μετά από 12 ώρες σε κανένα σημείο 
της θέρμανσης/ψύξης οροφής ή τοίχου, του συνδετικού σωλήνα ή του συλλέ-
κτη δεν εξέρχεται νερό και η πίεση ελέγχου δεν έχει πέσει πάνω από 0,1 bar 
την ώρα.

Λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης

Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία REHAU για τη θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου 
(βλέπε παράρτημα) και να πρωτοκολληθεί.

Για τη λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 
σοβάντισμα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, ανάλογα με τον κατασκευαστή του 
επιχρίσματος και τον τύπο του επιχρίσματος. Γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και να τηρούνται αυτά τα στοιχεία.

Εύρεση των σωλήνων του κυκλώματος
Οι σωλήνες του θερμοψυκτικού κυκλώματος μπορούν να βρεθούν μέσω θερ-
μομεμβράνης στα πλαίσια μιας διαδικασίας θέρμανσης. Γι’ αυτό τοποθετείται η 
θερμομεμβράνη πάνω στην αντίστοιχη περιοχή και η θέρμανση οροφής ή τοίχου 
τίθεται σε λειτουργία. Οι θερμομεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές 
φορές.

Εικ. 4–29 Εύρεση των σωλήνων του θερμοψυκτικού κυκλώματος μέσω θερμομεμβράνης
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4 4 Θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή

4 4 1 Περιγραφή συστήματος

Εικ. 4–31 Θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU

Εικ. 4–32 Διαθέσιμα μεγέθη πλακών

 - Υψηλή θερμική ισχύς
 - Γρήγορη θέρμανση
 - Μικρή εργασία σπατουλαρίσματος
 - Καλός χειρισμός
 - Προτρυπημένο ράστερ στερέωσης

Στοιχεία του συστήματος
 - Στοιχείο τοίχου 2000 x 625
 - Στοιχείο τοίχου 1000 x 625
 - Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης 10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με ρακόρ 10
 - Σταθερός σύνδεσμος 10
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 10, 17, 20
 - Σύνδεσμος συστολικός 17–10, 20–10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με εξωτερικό σπείρωμα 10–R ½ 
 - Ταφ 17–10–17 / 20–10–20

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 - RAUTHERM S ως συνδετικός σωλήνας:

 - 17 x 2,0 mm   
 - 20 x 2,0 mm

Περιγραφή
Τη βάση της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή αποτελούν 
οι χειροποίητες γυψοσανίδες σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM B 3410/
ÖNORM EN 520. Η ενισχυμένη με ίνες, πλήρως εμποτισμένη γυψοσανίδα έχει 
εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στα κτυπήματα και στην κάμψη. Οι γυψοσανίδες 
δεν περιλαμβάνουν καθόλου βλαβερά για την υγεία υλικά και είναι ουδέτερης 
οσμής. Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή είναι μια γυψοσα-
νίδα με φρεζαρισμένα αυλάκια και ενσωματωμένους σωλήνες RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm σε απόσταση τοποθέτησης 45 mm ως σαλιγκάρι. 
Με δύο στοιχεία τοίχου διαφορετικού μεγέθους μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και 
σε πολύπλοκες επιφάνειες τοίχων υψηλός βαθμός κάλυψης με ενεργό επιφάνεια 
θέρμανσης τοίχου. Οι ανενεργές περιοχές της εμφανούς πλευράς του τοίχου 
μπορούν να καλυφτούν με συνηθισμένες πλάκες γυψοσανίδας με πάχος πλάκας 
15 mm. Το φαλτσοκόψιμο των 45° των μακριών πλευρών των στοιχείων τοίχου 
καθιστά δυνατή την απλή κατασκευή των εμφανών πλευρών των τοίχων. 

Τομείς εφαρμογής
Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή προβλέπεται για την κατα-
σκευή επενδύσεων τοίχων για τη χρήση εντός των κτιρίων. Η εγκατάσταση στην 
οροφή είναι δυνατή.

Η θέρμανση/ψύξη τοίχου σε ξηρή κατασκευή REHAU διαθέτει την κατηγορία 
δομικών υλικών E σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM EN 13501 ή B2 σύμφωνα 
με το πρότυπο ÖNORM DIN 4102. Δεν είναι κατάλληλη για την κατασκευή 
τοίχων πυρασφάλειας της κατηγορίας αντοχής σε φωτιά F30 έως F90! Τέτοιες 
απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται από την πλευρά της κτιριακής εγκατάστασης.

Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κατοικήσιμους και επαγγελματικούς χώρους χωρίς ή μόνο με μικρό φορτίο 
υγρασίας και σε κατοικήσιμους υγρούς χώρους με προσωρινή παρουσία μεγάλου 
φορτίου υγρασίας, π.χ. ψεκαζόμενο νερό (κοντά σε ντουζιέρα ή μπανιέρα).

Αυτή η χρήση αντιστοιχεί στην κατηγορία επιβάρυνσης υγρασίας I σύμφωνα με 
την Ομοσπονδιακή Ομάδα Εργασίας Ξηρής Κατασκευής. Το σύστημα δεν είναι 
κατάλληλο για χώρους των κατηγοριών επιβάρυνσης υγρασίας II – IV. Σε αυτή την 
κατηγορία εφαρμογής βρίσκονται για παράδειγμα οι χώροι υγιεινής των εστιατο-
ρίων, κατοικήσιμοι ή επαγγελματικοί υγροί χώροι, όπως σάουνες και πισίνες.

Επιφάνεια 1,25 m² 0,625 m²
Μήκος 2000 mm 1000 mm
Πλάτος 625 mm 625 mm
Πάχος 15 mm 15 mm
Βάρος 20 kg 10 kg
Μήκος σωλήνα συμπεριλαμβανομένου και 
του συνδετικού σωλήνα

20,0 m 10,0 m

Κατηγορία δομικού υλικού
B2 κατά ÖNORM DIN 4102 / 
E κατά ÖNORM EN 13501

Πίν. 4-4 Θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή

Αποθήκευση
Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή και τα εξαρτήματά της πρέπει 
να προστατεύεται από την επίδραση της υγρασίας. Τα προϊόντα γύψου πρέπει 
να αποθηκεύονται πάντοτε στεγνά. Για την αποφυγή παραμορφώσεων και ζημιών 
πρέπει να αποθηκεύονται τα στοιχεία τοίχου σε ξηρή κατασκευή επίπεδα, π.χ. 
πάνω σε παλέτες ή πάνω σε δοκάρια εναπόθεσης σε απόσταση περίπου 35 cm. 
Η ακατάλληλη αποθήκευση των στοιχείων τοίχου, όπως π.χ. η όρθια τοποθέτηση, 
οδηγεί σε παραμορφώσεις, που εμποδίζουν μια άψογη συναρμολόγηση.

Κατά την αποθήκευση των γυψοσανίδων μέσα στο κτίριο πρέπει να ληφθεί υπό-
ψη η αντοχή των δαπέδων/οροφών. 20 στοιχεία τοίχου θέρμανσης/ψύξης σε ξηρή 
κατασκευή στις διαστάσεις 2.000 x 625 mm έχουν ένα βάρος περίπου 400 kg. 
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Μεταφορά
Τα στοιχεία θέρμανσης τοίχου παραδίδονται πάνω σε παλέτες. Στο εργοτάξιο 
πρέπει να μεταφέρονται όρθια ή με κατάλληλα μεταφορικά μέσα. 

Πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά των στοιχείων θέρμανσης/ψύξης τοίχου με τη 
φρεζαρισμένη υποδοχή των σωλήνων "προς τα κάτω".

4 4 2 Συναρμολόγηση

Διαδικασία συναρμολόγησης
1. Εγκατάσταση των σωλήνων σύνδεσης
2. Κατασκευή της υποδομής (σκελετός) 
3. Στερέωση των ενεργών στοιχείων τοίχου στην υποδομή
4. Σύνδεση των στοιχείων τοίχου στους σωλήνες διανομής
5. Ξέπλυμα και εκτέλεση της δοκιμής πίεσης
6. Πλήρης μόνωση των σωλήνων διανομής και σύνδεσης
7. Συναρμολόγηση των ανενεργών περιοχών του τοίχου
8. Σπατουλάρισμα της εμφανούς πλευράς του τοίχου
9. Επεξεργασία της επιφάνειας της εμφανούς πλευράς του τοίχου

Κλιματικές συνθήκες τοποθέτησης
Οι πολύχρονες εμπειρίες έχουν δείξει, ότι για την επεξεργασία των γυψοσανίδων 
οι ευνοϊκότερες κλιματικές συνθήκες βρίσκονται μεταξύ 40 % και 80 % σχετική 
υγρασία του αέρα πάνω από μια θερμοκρασία χώρου +10 °C.

Οι εργασίες κάλυψης με προϊόντα με βάση τις γυψοσανίδες δεν πρέπει να 
εκτελούνται σε περίπτωση συνεχούς σχετικής υγρασίας του αέρα στο κτίριο πάνω 
από 80 %.

Μετά τη συναρμολόγηση πρέπει να προστατεύονται τα στοιχεία θέρμανσης/ψύ-
ξης τοίχου από μεγάλης χρονικής διάρκειας επίδραση της υγρασίας. Γι’ αυτό είναι 
απαραίτητο εντός των κτιρίων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμο-
λόγησης να φροντίζει κανείς για έναν επαρκή αερισμό. Ένα απευθείας φύσημα 
της επιφάνειας του τοίχου με καυτό ή θερμό αέρα πρέπει να αποφεύγεται. Όταν 
προβλέπεται καυτή άσφαλτος ως υπόστρωμα δαπέδου, οι εργασίες σπατουλαρί-
σματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται, αφού πρώτα κρυώσει το υπόστρωμα 
δαπέδου. Η γρήγορη, απότομη θέρμανση των χώρων το χειμώνα πρέπει να 
αποφεύγεται, επειδή διαφορετικά λόγω των αλλαγών του μήκους μπορούν να 
δημιουργηθούν ρωγμές ή εξογκώματα στην επιφάνεια του τοίχου.

Ιδιαίτερα οι εργασίες σοβαντίσματος και οι εργασίες δαπέδου οδηγούν σε μια ση-
μαντική αύξηση της σχετικής υγρασίας του αέρα. Σε συνδυασμό με τις εργασίες 
ξηρής κατασκευής πρέπει να φροντίζει κανείς ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση 
για έναν καλό αερισμό.

Υποδομή (σκελετός)
Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή είναι κατάλληλη για τη 
συναρμολόγηση πάνω σε ξύλινες και μεταλλικές υποκατασκευές σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 18181. 

Σε περίπτωση χρήσης μιας ξύλινης υποδομής (σκελετός) πρέπει να χρησιμοποι-
ηθούν προφίλ από ξύλο (σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM DIN 4074-1). Αυτά 
πρέπει να αντιστοιχούν το λιγότερο στην κατηγορία ταξινόμησης S 10 και να 
έχουν σωστές ακμές. Το ποσοστό υγρασίας δεν πρέπει κατά την τοποθέτηση 
να ξεπερνά το 20 %. Η επεξεργασία με υλικά προστασίας ξύλου με πρόσμειξη 
λαδιού δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM B 3801.

Για την επιτοίχια τοποθέτηση πρέπει η ξύλινη υποδομή ή η μεταλλική υποδομή 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18181 να διαθέτει μια απόσταση στηριγμάτων 
(απόσταση αξόνων) 31,3 cm.

Κατά την επιτοίχια τοποθέτηση η υποδομή είναι παράλληλη με τη μακριά ακμή 
των στοιχείων τοίχου. Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU είναι επίσης κατάλληλη 
και για την εγκατάσταση στην οροφή.

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην οροφή είναι οπωσδήποτε απαραίτητο, να είναι 
τοποθετημένη η κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18181 ξύλινη ή 
μεταλλική υποδομή εγκάρσια στη μακριά ακμή των στοιχείων τοίχου. Η υποδομή 
πρέπει να διαθέτει απόσταση αξόνων των φερόντων προφίλ 40 cm.

Όταν τα φέροντα προφίλ, στην περίπτωση της εγκατάστασης στην οροφή, είναι 
τοποθετημένα παράλληλα στη μακριά ακμή των στοιχείων τοίχου, τότε αυτό 
μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία "κοιλιάς" των στοιχείων θέρμανσης τοίχου 
κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Εικ. 4–33 Παράδειγμα υποδομής σε κατασκευή ξύλινου σκελετού

Εικ. 4–34 Παράδειγμα υποδομής σε κατασκευή μεταλλικού σκελετού

Όταν οι υποκατασκευές για τη θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή 
αποτελούνται από ξύλινα πλαίσια και ξύλινα στηρίγματα πρέπει να προσέξετε τα 
ακόλουθα σημεία:

1
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 - Το χρησιμοποιούμενο ξύλο πρέπει να είναι κατάλληλο για ξυλοκατασκευές και 
κατά την τοποθέτηση να είναι στεγνό.

 - Οι χρησιμοποιούμενες σανίδες πρέπει να έχουν ελάχιστη διατομή 30 x 50 mm. 
 - Οι κατασκευές των ξύλινων πλαισίων δεν επιτρέπεται να λυγίζουν.
 - Η απόσταση αξόνων της φέρουσας κατασκευής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα 750 mm.

Σε περίπτωση χρήσης μεταλλικών προφίλ για την υποδομή της θέρμανσης/ψύξης 
τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα σημεία:
 - Όλα τα μεταλλικά προφίλ και τα στοιχεία στερέωσης πρέπει να προστατεύονται 
από τη διάβρωση.

 - Ο τρόπος κατασκευής με πλαίσια πρέπει να ανταποκρίνεται στο πρότυπο 
ÖNORM DIN 18182.

 - Το πάχος των ελασμάτων των μεταλλικών προφίλ πρέπει να ανέρχεται το 
λιγότερο στα 0,6 mm και το πολύ στα 0,7 mm.

 - Η σταθεροποίηση των προφίλ C και U στους τοίχους πρέπει να γίνεται έτσι, 
ώστε τα προφίλ να είναι κάθετα και οριζόντια σωστά ευθυγραμμισμένα.

Λεπτομέρειες για την κατασκευή θα βρείτε στα εκάστοτε τεχνικά εγχειρίδια των 
κατασκευαστών των προφίλ.

Στερέωση των στοιχείων τοίχου 
Η συναρμολόγηση των στοιχείων τοίχου σε κεκλιμένες επιφάνειες στέγης και σε 
τοίχους μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα μόνο άτομο. Για την εγκατάσταση 
της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή στην οροφή είναι 
σκόπιμη η χρήση ενός μηχανικού ανυψωτήρα πλακών.

Η στερέωση της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή σε μεταλ-
λική υποδομή επιτρέπεται να γίνεται μόνο με στάνταρ βίδες ξηρών κατασκευών 
(διάμετρος d = 3,9 mm) με λεπτό σπείρωμα με μήκος λ = 35 mm στις προβλε-
πόμενες για το σκοπό αυτόν προκατασκευασμένες τρύπες στην εμφανή πλευρά. 
Για τη συναρμολόγηση σε ξύλινες υποκατασκευές πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 
στάνταρ βίδες ξηρών κατασκευών με χοντρό σπείρωμα και μήκος λ = 35 mm. 
Συνιστάται η χρήση μιας βίδας ξηρής δόμησης με αναστολέα βάθους.

Οι κοχλιωτές συνδέσεις εκτός των προβλεπόμενων σημείων στήριξης μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε μια ζημιά των ενσωματωμένων σωλήνων RAUTHERM S 
10,1 x 1,1 mm. Η συναρμολόγηση των στοιχείων τοίχου πραγματοποιείται με την 
εμφανή πλευρά των πλακών προς την πλευρά του χώρου. 

Εικ. 4–35 Συναρμολογημένο στοιχείο τοίχου στην οροφή

Κατά τη συναρμολόγηση της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU δεν επιτρέπεται να 
δημιουργούνται καθόλου σταυρωτοί αρμοί. Μια πλευρική μετατόπιση 30 cm το 
ελάχιστο πρέπει να τηρείται.

Ανενεργές περιοχές του τοίχου
Οι ανενεργές περιοχές του τοίχου μπορούν να κατασκευαστούν με συνηθισμένες 
πλάκες γυψοσανίδας με πάχος s = 15 mm σε κατασκευή απλής κάλυψης. 

Σπατουλάρισμα
Οι μακριές ακμές των στοιχείων θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU και οι κεφαλές 
των βιδών γενικά δεν πρέπει να σπατουλάρονται. Οι εγκάρσιες ακμές των γυψο-
σανίδων πρέπει να κοπούν πλάγια και πριν το σπατουλάρισμα να καθαριστούν με 
ένα υγρό πινέλο ή σφουγγάρι. Βασικά όλοι οι αρμοί των γυψοσανίδων πρέπει να 
είναι χωρίς σκόνη.

Για την αποφυγή της δημιουργίας ρωγμών πρέπει να τοποθετηθούν στους αρ-
μούς θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή οπωσδήποτε χάρτινες 
ταινίες ενίσχυσης.. Αυτές οι ταινίες πρέπει να υγρανθούν πριν την επεξεργασία 
για την παρεμπόδιση της δημιουργίας φυσαλίδων. 

Το σπατουλάρισμα της επιφάνειας του τοίχου πραγματοποιείται με στόκο αρμών 
Lafarge LaFillfresh B45 ή Lafarge LaFillfresh B90, με τη χρήση χάρτινων ταινιών 
ενίσχυσης. Το σπατουλάρισμα εκτελείται με τα ακόλουθα βήματα εργασίας:

1. Πρώτο χέρι σπατουλαρίσματος με LaFillfresh B45/B90
2. Τοποθέτηση των χάρτινων ταινιών ενίσχυσης
3. Δεύτερο χέρι σπατουλαρίσματος με LaFillfresh B45/B90
4. Όταν χρειάζεται σπατουλάρισμα με λεπτό στόκο LaFinish

45°-Fase

1. Spachtelgang

Bewehrungsstreifen

2. Spachtelgang

bei Bedarf Finish

Λοξοτομή 45°

Εάν χρειαστεί φινίρισμα

Ενισχυτικές λωρίδες

1. Σπατουλάρισμα

2. Σπατουλάρισμα

Εικ. 4–36 Σπατουλάρισμα με ταινίες ενίσχυσης

Ξέπλυμα, πλήρωση και εξαέρωση
Η διαδικασία του ξεπλύματος πρέπει να λάβει χώρα αμέσως μετά από τη συναρ-
μολόγηση των ενεργών στοιχείων τοίχου. Στο τέλος της διαδικασίας πλήρωσης 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μια υδραυλική εξισορρόπηση των ξεχωριστών 
δεσμών των σωλήνων ή των ξεχωριστών κυκλωμάτων θέρμανσης σε περίπτωση 
απευθείας σύνδεσης σ’ ένα συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης. 

Για την απομάκρυνση των φυσαλίδων του αέρα πρέπει για τη διαδικασία του εξα-
ερισμού να είναι εξασφαλισμένη μια ελάχιστη τιμή για την ογκομετρική παροχή. 
Αυτή η τιμή ανέρχεται στα 0,8 l/min, που αντιστοιχεί με ταχύτητα ροής 0,2 m/s.

Έλεγχος της πίεσης
Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τον εξαερισμό του 
συστήματος των σωληνώσεων. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο δοκιμής πίεσης θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU. Σε 
περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πάγου πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, 
για την αποφυγή των ζημιών από τον πάγο στο σύστημα των σωληνώσεων. Αυτό 
μπορεί π.χ. να γίνει με μια θέρμανση του κτιρίου ή με τη χρήση αντιπηκτικών 
μέσων.
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Ο εξαερισμός του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και ο έλεγχος της πίεσης 
είναι υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία της θέρμανσης/
ψύξης τοίχου REHAU.

4 4 3 Επεξεργασία επιφάνειας

Υπόστρωμα
Το υπόστρωμα, δηλ. η πλευρά της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU που είναι 
στραμμένη προς το χώρο μαζί με τους αρμούς, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
στην επιπεδότητα των επιφανειών σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM DIN 18202. 
Επιπλέον πρέπει να είναι στεγνό, ανθεκτικό, χωρίς σκόνη και δίχως ρύπανση. 

Σε περίπτωση χρήσης ειδικής ταπετσαρίας, γυαλιστερών επιχρισμάτων, έμμεσου 
ή πλάγιου φωτισμού προκύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στην επιπεδότητα του 
υποστρώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο ένα πλήρες σπατου-
λάρισμα της επιφάνειας του τοίχου. 

Οι οδηγίες εκτέλεσης των βαθμίδων ποιότητας Q3 ή Q4 πρέπει οπωσδήποτε να 
ληφθούν υπόψη. 

Αστάρι
Πριν την περαιτέρω επίστρωση με χρώμα ή ταπέτα πρέπει τα στοιχεία θέρμαν-
σης/ψύξης τοίχου REHAU και οι σπατουλαρισμένες επιφάνειες να περαστούν 
με κατάλληλο αστάρι. Η διαφορετική συμπεριφορά απορρόφησης του υλικού 
σπατουλαρίσματος επιφανειών και αρμών εξομαλύνεται με το αστάρι. Όταν οι 
πλάκες γυψοσανίδας επιχρίζονται απευθείας με χρώμα διασποράς εσωτερικής 
χρήσης, τότε μπορούν να προκύψουν προβλήματα στο χρώμα και σκιές λόγω 
της συμπεριφοράς απορρόφησης. Σε περίπτωση επανειλημμένου επιχρίσματος 
μπορούν να παρουσιαστούν σκασίματα του χρώματος. 

Χρώματα και βερνίκια
Η θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή μπορεί να επιχριστεί με 
σπατουλαριστό ή τριφτό σοβά με σύνδεση συνθετικού υλικού. Για το σκοπό αυτό 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν αστάρια ή επιχρίσματα πρόσφυσης σύμφωνα με τα 
στοιχεία του κατασκευαστή. Τα περισσότερα συνηθισμένα χρώματα διασποράς 
είναι κατάλληλα. Το χρώμα μπορεί να επιχριστεί με πινέλο, ρολό ή με ένα πιστόλι 
ψεκασμού μετά από ένα επίχρισμα με αστάρι. 

Οι βαφές με ανόργανη βάση, όπως π.χ. ασβεστόχρωμα, χρώματα υδρυάλου και 
πυριτικά χρώματα δεν είναι κατάλληλα. 

Οι ίνες χαρτονιού, οι οποίες δεν έχουν σταθεροποιηθεί με το αστάρι, πρέπει να 
απομακρύνονται πριν την επίστρωση του χρώματος. Στα βερνικώματα συνιστάται 
μια επικάλυψη 2 στρώσεων, οι οδηγίες σχετικά με το ειδικό σπατουλάρισμα της 
βαθμίδας ποιότητας Q4 πρέπει να τύχουν οπωσδήποτε προσοχής. 

Ταπετσαρίες και σοβάδες
Πριν από την τοποθέτηση της ταπετσαρίας συνιστάται το βάψιμο με ένα ειδικό 
αστάρι αλλαγής ταπετσαρίας. Αυτό διευκολύνει στις μετέπειτα εργασίες επιδιόρ-
θωσης την απομάκρυνση της ταπετσαρίας. 

Κατά τις εργασίες τοποθέτησης της ταπετσαρίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά κόλλες στη βάση καθαρής μεθυλοκυτταρίνης.

Εύρεση των σωλήνων του κυκλώματος
Οι σωλήνες του θερμοψυκτικού κυκλώματος μπορούν να βρεθούν μέσω θερ-
μομεμβράνης στα πλαίσια μιας διαδικασίας θέρμανσης. Γι’ αυτό τοποθετείται η 
θερμομεμβράνη πάνω στην αντίστοιχη περιοχή και η θέρμανση τοίχου REHAU 
τίθεται σε λειτουργία. Οι θερμομεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές 
φορές. 

Εικ. 4–37 Εύρεση των σωλήνων του θερμοψυκτικού κυκλώματος μέσω θερμομεμβράνης

4 4 4 Αρμοί και συνδέσεις

Οι αρμοί και συνδέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη στη φάση του σχεδια-
σμού. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες βασικές αρχές 
ως προς την κατασκευή και το σχεδιασμό:
 - Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου πρέπει κατασκευαστικά να παραλαμβάνονται 
με την ίδια δυνατότητα κίνησης μέσω αρμών διαστολής στην επιφάνεια του 
τοίχου.

 - Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να περιορίζονται κάθε 10 m σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 18181 τόσο στην κατά μήκος κατεύθυνση όσο και στην εγκάρσια 
κατεύθυνση μέσω αρμών διαστολής. 

 - Οι συνδέσεις οροφής και τοίχων πρέπει να κατασκευάζονται πάντοτε σε 
ολισθαίνουσα κατασκευή.

Ολισθαίνουσα επιτοίχια σύνδεση
Η επιτοίχια σύνδεση της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή 
στις επιφάνειες που περικλείουν το χώρο πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφωθεί 
σε ολισθαίνοντα τύπο. Η διαστολή λόγω της θερμοκρασίας των στοιχείων τοίχου 
αντισταθμίζεται σε αυτές τις ολισθαίνουσες συνδέσεις. Το προφίλ επιτοίχιας σύν-
δεσης στην περιοχή του ολισθαίνοντος αρμού είναι εμφανές. Η μετωπική ακμή 
της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή μπορεί να καλυφτεί με 
ένα προφίλ ακμής. 

20 mm
A A

≥

Εικ. 4–38 Ολισθαίνουσα επιτοίχια σύνδεση

1 Εξωτερικός τοίχος 2 Ανενεργή περιοχή τοίχου

3 Προφίλ ελάσματος CW, 
επιψευδαργυρωμένο

4 Ελαστική στεγανοποίηση

5 Προφίλ σύνδεσης 6 Λωρίδα γυψοσανίδας

7 Βίδα γυψοσανίδας 8 Θερμομόνωση

9 RAUTHERM S 10,1 x 1,1

10 Θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU

A Διάσταση μετακίνησης ≥ 15 mm
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Ανοιχτός αρμός πεδίου
Ένας ανοιχτός αρμός πεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χωρισμό των 
στοιχείων κάλυψης για διακοσμητικούς λόγους ή για την οριοθέτηση τυχόν 
στενότερων θέσεων στο πεδίο του τοίχου. Ο δημιουργούμενος αρμός στο πεδίο 
του τοίχου μπορεί να επενδυθεί με ένα προφίλ κάλυψης. 

REHAU Wandheizung/
-kühlung

Kantenprofil Ständerprofil
o.ä. (alternativ)

20≥

Θέρμανση/ψύξη  
τοίχου REHAU

Προφίλ ακμής 
ή παρόμοιο 
(εναλλακτικό)

Προφίλ ορθοστάτη

Εικ. 4–39 Ανοιχτός αρμός πεδίου

1 Θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU

2 Προφίλ ακμής ή παρόμοιο (εναλλακτικό)

3 Προφίλ ορθοστάτη

Αρμός διαστολής
Στην περιοχή ενός αρμού διαστολής είναι απαραίτητος ο χωρισμός της συνολικής 
κατασκευής του τοίχου. Αυτός ο αρμός χρησιμοποιείται κατά την επιγεφύρωση 
των κατασκευαστικών αρμών της κτιριακής κατασκευής ή σε περίπτωση που 
το μήκος του τοίχου καθιστά απαραίτητη μια διαίρεση σε μικρότερες ενότητες. 
Αυτό είναι απαραίτητο το λιγότερο κάθε 10 m στη θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU 
σε ξηρή κατασκευή. 

elastische Dämmsto�einlage
(z.B. Mineralsto�e)

Fugenprofil

Ständerprofil

REHAU Wandheizung/
-kühlung

Προφίλ αρμού

Προφίλ ορθοστάτη

Θέρμανση/ψύξη  
τοίχου REHAU

Ελαστικό μονωτικό 
(π.χ. ορυκτό υλικό)

Εικ. 4–40 Αρμός διαστολής

1 Θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU

2 Προφίλ αρμού

3 Ελαστικό μονωτικό (π.χ. ορυκτό υλικό)

4 Προφίλ ορθοστάτη

4 4 5 Σχεδιασμός

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού
Για την εξασφάλιση της σωστής κατασκευής της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU 
σε ξηρή κατασκευή, πρέπει να λάβει χώρα ο σχεδιασμός πάνω σε ένα εναρμονι-
σμένο μεταξύ αρχιτέκτονα και ειδικού μελετητή σχέδιο εκτέλεσης. Τα αντικείμενα 
εξοπλισμού/διακόσμησης και οι επενδύσεις τοίχου, όπως π.χ. εικόνες και κάδρα, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό, για τον καθορισμό των απαραίτητων 
ενεργών περιοχών των τοίχων για τη θέρμανση/ψύξη τοίχου. Ένας συνολικός για 
όλη την οικοδομή, έγκαιρος συντονισμός είναι απαραίτητος. Οι γενικές ισχύουσες 
υποδείξεις σχεδιασμού στο κεφάλαιο Θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή 
κατασκευή πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ψυκτική/θερμική ισχύς (επιτοίχια τοποθέτηση)
Η θερμική/ψυκτική ισχύς (απόδοση) της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή 
κατασκευή έχει προσδιοριστεί σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο ινστιτούτο ελέγχου 
για την περίπτωση της θέρμανσης σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM EN 442 και 
για την περίπτωση ψύξης σύμφωνα με το πρότυπο EN 14240.

Τα διαγράμματα απόδοσης είναι διαθέσιμα στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.

Στην περίπτωση θέρμανσης περιορίζεται η μέγιστη επιτρεπτή συνεχής θερμο-
κρασία λειτουργίας της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή 
στους +45 °C. Τυχόν υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε καταστροφή των 
στοιχείων τοίχου.

Υδραυλική σύνδεση
Για τη θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή η υδραυλική σύνδε-
ση στο κεντρικό δίκτυο των ξεχωριστών στοιχείων τοίχου είναι δυνατή με την 
ακόλουθη μέθοδο:
 - Ξεχωριστή σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο
 - Σειριακή σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο

Για την αποφυγή της δημιουργίας νερού υγροποίησης στους σωλήνες ένωσης 
στην περίπτωση ψύξης, είναι υποχρεωτικά απαραίτητη η μόνωσή τους έναντι της 
διάχυσης ατμού.

Εικ. 4–41 Σχηματική παράσταση της ξεχωριστής σύνδεσης
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Εικ. 4–42 Σχηματική παράσταση σειριακής σύνδεσης

Σύστημα αυτόματης ρύθμισης
Για τη λειτουργία της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU σε ξηρή κατασκευή είναι 
απαραίτητη η χρήση των ελεγκτών επιμέρους χώρων. Για την αποφυγή της δη-
μιουργίας νερού υγροποίησης στη γυρισμένη προς το χώρο εξωτερική επιφάνεια 
του τοίχου στην περίπτωση ψύξης, είναι απαραίτητη η επιτήρηση της θερμοκρα-
σίας του σημείου δρόσου της κατάστασης του αέρα του χώρου. Στην περίπτωση 
ψύξης υπάρχει η αναγκαιότητα να ρυθμίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής για 
τη θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU με μια απόσταση ασφαλείας +2 K από τη 
θερμοκρασία του σημείου δρόσου:
T Προσαγωγή = T Σημείο δρόσου + 2 K

Η δημιουργία υγρασίας στις εξωτερικές επιφάνειες της θέρμανσης/ψύξης τοίχου 
REHAU μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες στην επιφάνεια των γυψοσανίδων. Σε 
περίπτωση τακτικά εμφανιζόμενης ύγρανσης της επιφάνειας του τοίχου μπορεί 
αυτό να οδηγήσει μέχρι και την καταστροφή των στοιχείων τοίχου.

Άνεση
Για την εξασφάλιση μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας του χώρου στην περίπτωση 
θέρμανσης κατά τη χρήση της θέρμανσης/ψύξης τοίχου REHAU, πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό οι θερμοκρασίες της εξωτερικής επιφάνειας 
του στοιχείου τοίχου.

Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει έτσι, ώστε η θερμοκρασία της επιφάνειας του 
τοίχου να μην ξεπεράσει τους +35 °C.
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5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ

5 1 Περιμετρική μονωτική ταινία REHAU

Εικ. 5–1 Περιμετρική μονωτική ταινία REHAU

 - Βάση της μεμβράνης
 - Δυνατότητα χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος
 - Ιδανική διαμόρφωση των γωνιών

Πεδίο εφαρμογής
 - Πλάκα κόμβων Varionova
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - RAUFIX
 - Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων
 - Σύστημα ξηρής τοποθέτησης

Περιγραφή
Η ανθεκτική στο σχίσιμο βάση της μεμβράνης εμποδίζει την είσοδο στην υγρασία 
και στο νερό από την εφίδρωση του δαπέδου. Οι γέφυρες ήχου και θερμότητας 
αποφεύγονται. Η περιμετρική μονωτική ταινία προσφέρει την απαιτούμενη κατά 
DIN 18560 δυνατότητα μετακίνησης των 5 mm για τα θερμαινόμενα δάπεδα.

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό προφίλ μόνωσης PE
Υλικό βάσης της μεμβράνης PE
Κατηγορία δομικών υλικών κατά ÖNORM DIN 4102 B2
Συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά ÖNORM EN 13501 E
Ύψος [mm] 150
Πάχος [mm] 8

Συναρμολόγηση

Στην περιοχή των αρμών η περιμετρική μονωτική ταινία REHAU πρέπει να 
τοποθετείται με ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 5 cm.

1. Τοποθετήστε την περιμετρική μονωτική ταινία με τη βάση της μεμβράνης 
προς το χώρο. 

2. Ακουμπήστε τη βάση της μεμβράνης χαλαρά πάνω στο σύστημα θέρμανσης/
ψύξης δαπέδου REHAU. 

3. Κολλήστε τη βάση της μεμβράνης χαλαρά πάνω στην πλάκα συστήματος.
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5 2 Περιμετρική μονωτική ταινία

Εικ. 5–2 Περιμετρική μονωτική ταινία

 - Ταινία κόλλησης στην πίσω όψη
 - Αυτοκόλλητη βάση μεμβράνης
 - Δυνατότητα χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος
 - Ιδανική διαμόρφωση των γωνιών

Πεδίο εφαρμογής
 - Πλάκα κόμβων Varionova
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - RAUFIX
 - Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων
 - Σύστημα ξηρής τοποθέτησης
 - Βασική πλάκα TS-14

Περιγραφή
Το προφίλ τοίχου από PE της περιμετρικής μονωτικής ταινίας διασφαλίζει καθα-
ρή υλοποίηση των ακμών τοίχου και των προεξοχών. Οι τοποθετημένες ταινίες 
κόλλησης στην 
πίσω όψη του τοίχου από PE και η βάση μεμβράνης διασφαλίζουν υψηλή δύναμη 
κόλλησης και γρήγορη συναρμολόγηση.
Η ανθεκτική στο σχίσιμο βάση της μεμβράνης εμποδίζει την είσοδο στην υγρασία 
και στο νερό από την εφίδρωση του δαπέδου. Οι γέφυρες ήχου και θερμότητας 
αποφεύγονται. Η περιμετρική μονωτική ταινία προσφέρει την απαιτούμενη κατά 
DIN 18560 δυνατότητα μετακίνησης των 5 mm για τα θερμαινόμενα δάπεδα.

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό προφίλ μόνωσης PE
Υλικό βάσης της μεμβράνης PE
Κατηγορία δομικών υλικών κατά DIN 4102 B2
Συμπεριφορά στη φωτιά κατά DIN 13501 E
Ύψος [mm] 150
Μήκος βάσης μεμβράνης [mm] 230
Πάχος [mm] 8

Συναρμολόγηση

Στην περιοχή των αρμών η περιμετρική μονωτική ταινία REHAU πρέπει να 
τοποθετείται με ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 5 cm.

1. Προστατευτικό ταινίας κόλλησης από PE.
2. Τοποθετήστε την περιμετρική μονωτική ταινία με τη βάση της μεμβράνης 

προς το χώρο. Η επιγραφή REHAU είναι στραμμένη προς τα κάτω.
3. Ακουμπήστε τη βάση της μεμβράνης χαλαρά πάνω στο σύστημα θέρμανσης/

ψύξης δαπέδου REHAU. 
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό ταινίας κόλλησης στη βάση μεμβράνης.
5. Κολλήστε τη βάση της μεμβράνης χαλαρά πάνω στην πλάκα συστήματος.
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5 3 Προφίλ αρμού διαστολής

Εικ. 5–3 Προφίλ αρμού διαστολής 

 - Αυτοκόλλητο
 - Εύκαμπτο
 - Γρήγορη συναρμολόγηση

Πεδίο εφαρμογής
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - RAUFIX
 - Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων
 - Σύστημα ξηρής τοποθέτησης
 - Σύστημα χαμηλού ύψους 10

Περιγραφή
Το προφίλ αρμού διαστολής χρησιμεύει για τη δημιουργία μόνιμων ελαστικών 
αρμών στα θερμαινόμενα δάπεδα και για τον περιορισμό των σφαλμάτων των 
δαπέδων.
Η αυτοκόλλητη βάση του προφίλ αρμού διαστολής εξασφαλίζει μια ασφαλή 
συγκράτηση στα συστήματα θέρμανσης δαπέδου REHAU.

Προφίλ αρμού διαστολής:
Ύψος x Πάχος x Μήκος: 100 x 10 x 1200 mm

Προφίλ γεμίσματος:
Ύψος x Πάχος x Μήκος: 24 x 18 x 1200 mm

Συναρμολόγηση
1. Περίπου 30 cm μήκους από το σωλήνα σπιράλ προστασίας REHAU και 

περάστε τα στην περιοχή των αρμών διαστολής πάνω από τους συνδετικούς 
σωλήνες.

2. Κόψτε το προφίλ του αρμού διαστολής στην περιοχή των συνδετικών 
σωλήνων (κόφτης)

3. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τη βάση του προφίλ του αρμού 
διαστολής.

4. Κολλήστε το προφίλ του αρμού διαστολής.

5 4 Συσκευή ξετυλίγματος ταινίας κόλλησης

Εικ. 5–4 Ταινία κόλλησης

Εικ. 5–5 Συσκευή ξετυλίγματος

 - Υψηλή δύναμη κόλλησης
 - Υψηλή αντοχή σε σχίσιμο
 - Εξαιρετικά ελαφριά συσκευή ξετυλίγματος της ταινίας κόλλησης

Πεδίο εφαρμογής
 - Για την απολύτως απαραίτητη κόλληση των επικαλύψεων της μεμβράνης στα 
ακόλουθα συστήματα τοποθέτησης:
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - Σύστημα RAUFIX
 - Σύστημα μεταλλικού πλέγματος στερέωσης σωλήνων
 - Σύστημα ξηρής τοποθέτησης και βασική πλάκα TS-14 σε συνδυασμό με 

υποστρώματα δαπέδου υγρού τύπου
 - Για την απολύτως απαραίτητη κόλληση της βάσης της μεμβράνης σε περίπτω-
ση μονωτικής περιμετρικής ταινίας χωρίς την παρουσία ταινιών κόλλησης.

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος ρολού 50 mm
Μήκος ρολού 66 m
Αντοχή σε σχίσιμο ελάχ. 10 N/mm²
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5 5 Αντλία πίεσης

Εικ. 5–6 Αντλία πίεσης

 - Αντλία ελέγχου ακρίβειας για τον ακριβή και γρήγορο έλεγχο της πίεσης και της 
στεγανότητας

 - Δυνατότητα ελέγχου της πίεσης με νερό και αντιπαγωτικό
 - Γέμισμα και έλεγχος της πίεσης σ’ έναν κύκλο εργασίας

Πεδίο εφαρμογής
Με την αντλία πίεσης εκτελείται ο απαιτούμενος κατά ÖNORM EN 1264 
Μέρος 4 έλεγχος πίεσης και στεγανότητας των κυκλωμάτων της θέρμανσης στα 
συστήματα θέρμανσης/ψύξης δαπέδου.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις 720 x 170 x 260 mm
Όγκος δοχείου 12 λίτρα
Περιοχή πίεσης 0 – 60 bar
Όγκος αναρρόφησης περίπου 45 ml / εμβολισμός
Σύνδεση R ½“
Βάρος περίπου 8 kg

5 6 Συστατική επίστρωσης P

Εικ. 5–7 Συστατική επίστρωσης P

 - Βελτίωση της ρευστότητας και της επεξεργασίας
 - Ομογενοποίηση της δομής του υλικού επίστρωσης
 - Βελτίωση της αντοχής σε κάμψη και συμπίεση
 - Βελτίωση των θερμοτεχνικών ιδιοτήτων

Πεδίο εφαρμογής
Το πρόσθετο συστατικό επίστρωσης P είναι κατάλληλο για τη χρήση με δάπεδα 
τσιμεντοκονίας κατά DIN 18560.

Κατανάλωση ανά μονάδα επιφανείας
Γενικά: 0,035 kg πρόσθετο συστατικό επίστρωσης P ανά cm πάχους επίστρωσης 
και m² επιφανείας.

Τεχνικά στοιχεία

Μονάδα συσκευασίας Μπιτόνι με 10 kg
Πυκνότητα 1,1 g/cm³
Τιμή pH 8
Συμπεριφορά στη φωτιά μη εύφλεκτο
Αποθήκευση σε δροσερό και στεγνό μέρος, όχι κάτω από 0 °C
Ανθεκτικότητα βλέπε συνημμένο εγχειρίδιο
Οικολογική αξιολόγηση ακίνδυνο

5 7 Συστατικό επίστρωσης "Mini" και συνθετικές ίνες

Εικ. 5–8 Συστατικό επίστρωσης "Mini"

 - Δημιουργία λεπτών πλαστικών δαπέδων
 - Σημαντική αύξηση της αντοχής σε κάμψη και συμπίεση
 - Εξοικονόμηση της ποσότητας του νερού πρόσμιξης
 - Βελτίωση της επεξεργασίας
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Τα λεπτά θερμαινόμενα δάπεδα πρέπει να κατασκευαστούν σύμφωνα με το 
DIN 18560, μέρος 2, έτσι, ώστε να τηρείται μια επικάλυψη των σωλήνων το 
ελάχιστο 30 mm. Το πρόσθετο συστατικό δαπέδου "Mini" υποστηρίζει και 
συμπληρώνει αυτές τις απαιτήσεις με ταυτόχρονη αύξηση της περιεκτικότητας 
τσιμέντου.

Πεδίο εφαρμογής
 - Για επίστρωση τσιμεντοκονίας κατά DIN 18560
 - Για όλα τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης δαπέδου REHAU

Περιγραφή
Με την προσθήκη του πρόσθετου συστατικού επίστρωσης "Mini", των συνθετι-
κών ινών και την αύξηση της περιεκτικότητας τσιμέντου
 - μπορεί να μειωθεί το πάχος των θερμαινόμενων δαπέδων κατά DIN 18560 
ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο με ένα ελάχιστο πάχος επικάλυψης του δαπέδου 
των 30 mm πάνω από την κορυφή των σωλήνων.

 - βελτιώνεται η κατηγορία αντοχής της τσιμεντοκονίας
 - ελαχιστοποιείται η δημιουργία ρωγμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ξήρανσης και σκλήρυνσης.

Εικ. 5–9 Συνθετικές ίνες

Κατανάλωση ανά μονάδα επιφανείας
 - Γενικά 0,2 kg πρόσθετο συστατικό επίστρωσης Mini ανά cm πάχους επίστρω-
σης και m² επιφανείας.

 - Γενικά 10 g συνθετικές ίνες ανά cm πάχους δαπέδου και m² επιφανείας

Τεχνικά στοιχεία πρόσθετου συστατικού δαπέδου "Mini"

Μονάδα συσκευασίας Μπιτόνι με 25 kg
Πυκνότητα 1,05 g/cm³
Τιμή pH 8
Συμπεριφορά στη φωτιά δύσκολα αναφλέξιμο
Αποθήκευση σε στεγνό μέρος, όχι κάτω από 0 °C
Ανθεκτικότητα βλέπε συνημμένο εγχειρίδιο
Οικολογική αξιολόγηση βιολογικά αποσυντιθέμενο

Τεχνικά στοιχεία συνθετικών ινών

Μονάδα συσκευασίας Σακουλάκι με 1 kg
Υλικό ινών Πολυπροπυλένιο
Μορφή παράδοσης Νήματα ινιδίων
Μήκος ινών 19 – 20 mm
Ειδική Βάρος περίπου 0,9 g/cm³

5 8 Θέση μέτρησης υπολειπόμενης υγρασίας

Εικ. 5–10 Θέση μέτρησης υπολειπόμενης υγρασίας

Περιγραφή
Ανάλογα με τον τύπο της τελικής επένδυσης του δαπέδου, το υπόστρωμα 
δαπέδου πρέπει πριν την κάλυψη να έχει φθάσει σε έναν ορισμένο βαθμό υπολει-
πόμενης υγρασίας.

Για τον προσδιορισμό της υπολειπόμενης υγρασίας του υποστρώματος δαπέδου 
εκτελούνται γι’ αυτό μετρήσεις CM από τον τεχνίτη τοποθέτησης του δαπέδου. 
Γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν δοκίμια από το δάπεδο.

Στους ελέγχους της υγρασίας σε μη σημαδεμένα σημεία μέτρησης δεν μπορούν 
να αποκλειστούν ζημιές στο σύστημα θέρμανσης. Για το χαρακτηρισμό αυτών των 
ευαίσθητων περιοχών τοποθετούνται τα σημεία μέτρησης της υπολειπόμενης 
υγρασίας.

Τα σημεία μέτρησης για την υπολειπόμενη υγρασία τοποθετούνται πριν την 
τοποθέτηση του δαπέδου με το πόδι στήριξης στην επιφάνεια του συστήματος 
θέρμανσης. Ο αριθμός και η θέση των σημείων μέτρησης καθορίζεται από τον 
αρχιτέκτονα ή το μελετητή. Ενδεχομένως για κάθε χώρο προγραμματίζεται το 
ελάχιστο ένα σημείο μέτρησης.
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5 9 Διάταξη ανέμης

Εικ. 5–11 Διάταξη ανέμης

 - Γρήγορος και απλός χειρισμός
 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση των σωλήνων RAUTHERM S, RAUTITAN stabil 
και RAUTITAN flex

 - Καθιστά δυνατή την "τοποθέτηση από ένα άτομο"

Πεδίο εφαρμογής
 - Σωλήνες RAUTHERM S
 - Σωλήνες RAUTITAN flex
 - Σωλήνες RAUTITAN stabil

Σε ονομαστικά μεγέθη μέχρι και 20 mm και σε μήκη ρολών σωλήνων μέχρι και 
600 m.

Περιγραφή
Με τη συσκευή ξετυλίγματος οι σωλήνες REHAU κυκλοφορίας του μέσου τοπο-
θετούνται γρήγορα και απλά στο εργοτάξιο.

Συναρμολόγηση
1. Λύστε τη βίδα ασφαλείας μεταφοράς.
2. Ανοίξτε τα κινητά πόδια.
3. Τραβήξτε έξω την επέκταση των ποδιών.
4. Ανοίξτε τους κινητούς βραχίονες εναπόθεσης.
5. Σηκώστε τους βραχίονες στερέωσης.
6. Τραβήξτε έξω τις επεκτάσεις μέχρι το μέγιστο ύψος δακτυλιδιού/πλάτος 

δακτυλιδιού.

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος συνολικά 1,40 m
Ύψος διάταξης ανέμης, συναρμολογημένη 
(μέγ.)

περίπου 86 cm

Υλικό
Χάλυβας, 
επιψευδαργυρωμένος

Βάρος χωρίς ρολό σωλήνα περίπου 12,5 kg
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6 1 Συλλέκτης κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU HKV-D AG

 - Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας
 - 100 τοις εκατό εξαέρωσης μέσω εξωτερικού κολάρου στη βαλβίδα εξαέρωσης
 - Πολλαπλές διανομής με εξωτερικό σπείρωμα G1 επίπεδης στεγανοποίησης
 - Ένδειξη ροής 0,5-5 l/min
 - Σετ σφαιρικών βανών για οριζόντια σύνδεση
 - Σετ σφαιρικών βανών για κάθετη σύνδεση
 - Memory ring για την επισήμανση της ρυθμισμένης ροής

Περιγραφή
Συλλέκτης προσαγωγής και επιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα με ενσωμα-
τωμένο θερμοστατικό στοιχείο στην επιστροφή (με δυνατότητα εξοπλισμού με 
σερβομηχανισμούς REHAU) και ενσωματωμένη ένδειξη ροής για την ακριβή 
οπτική ρύθμιση της παροχής νερού στην προσαγωγή. Βαλβίδες εξαέρωσης ½» 
αυτοστεγανοποιούμενες, επινικελωμένες. Βάνες εκκένωσης ½» αυτοστεγανοποι-
ούμενες. Στήριγμα τοίχου με ένθετα ηχομόνωσης.

 - Πρωτεύουσα πλευρά
 - στη μία πλευρά 1“ εξ. σπ., επίπεδης στεγανοποίησης
 - στη μία πλευρά ειδικό πώμα 1»

 - Δευτερεύουσα πλευρά
 - Ευρωκώνος 3/4“ κατά το DIN EN 16313. Κατάλληλο για κοχλιωτές συνδέ-

σεις δακτυλίων σύσφιγξης REHAU 10,1 x 1,1, 14 x 1,5, 16 x 1,5, 16,2 x 
2,6, 16 x 2,2, 17 x 2,0 και 20 x 2,0.   
Η μέγιστη επιτρεπτή ροπή σύσφιγξης στις κοχλιωτές συνδέσεις ανέρχεται 
στα 40 Nm.

Πεδίο εφαρμογής
Οι συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D AG χρησιμοποιούνται για τη διανο-
μή και ρύθμιση της ογκομετρικής παροχής σε θερμάνσεις επιφανειών χαμηλής 
θερμοκρασίας ή σε ψύξη επιφανειών.
Οι συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D AG πρέπει να λειτουργούν με νερό 
θέρμανσης σύμφωνα με το VDI 2035, ÖNORM EN 12828 και το ÖNORM H 
5195-2.
Στις εγκαταστάσεις με διαβρωτικά σωματίδια ή ρύπανση στο νερό θέρμανσης, 
οι διατάξεις μέτρησης και ρύθμισης του συλλέκτη πρέπει να προστατεύονται 
με ρυποσυλλέκτες ή φίλτρα με μέγεθος οπών σήτας όχι πάνω από 0,8 mm 
στην εγκατάσταση θέρμανσης. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση συνεχούς λειτουργίας 
ανέρχεται στα 6 bar στους 70 °C. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση ελέγχου ανέρχεται 
στα 8 bar στους 20 °C. 

Εξαρτήματα
 - Ερμάρια συλλεκτών REHAU για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση
 - Σετ σφαιρικών βανών REHAU οριζόντια σύνδεση
 - Σετ σφαιρικών βανών REHAU κάθετη σύνδεση
 - Σετ θερμομέτρου REHAU 0-80 °C

6 ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΣΎΛΛΕΚΤΏΝ

Εικ. 6–1 REHAU HKV-D AG

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας

Διανομέας/Συλλέκτης
αποτελούμενος από προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα 
NW 1"

Κυκλώματα θέρμανσης Για 2 έως 15 κυκλώματα θέρμανσης (ομάδες)

HKV-D

1 μετρητής ροής (ροόμετρο) ανά κύκλωμα 
θέρμανσης στην προσαγωγή.
1 θερμοστατικό στοιχείο ανά κύκλωμα θέρμανσης 
στην επιστροφή. 

Σύνδεση βαλβίδας M30 x 1,5 mm
Απόσταση μαστών 
σύνδεσης

50 mm

Σύνδεση για ευρωκώνο 
G ¾" A

για κοχλιωτές συνδέσεις δακτυλίων σύσφιγξης 
REHAU κατά το DIN EN 16313

Στήριγμα/κονσόλα με ένθετα ηχομόνωσης
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Συναρμολόγηση

Στο ερμάριο του συλλέκτη REHAU:
Στερεώστε τις κονσόλες του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης στις μετακινούμε-
νες ράγες προφίλ C.
Το στήριγμα του συλλέκτη μπορεί να μετακινηθεί οριζόντια και κάθετα.

Στον τοίχο:
Στερεώστε το συλλέκτη των κυκλωμάτων θέρμανσης μέσα από τις οπές στο 
πλαίσιο του ερμαρίου του συλλέκτη.

Διαστάσεις σύνδεσης του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU 
HKV-D AG

Κυκλώματα θέρμανσης

Μήκος κατασκευής L [mm]

Εικ. 6–2 Διαστάσεις σύνδεσης του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU HKV-D AG

1 Προσαγωγή

2 Επιστροφή

Εξαέρωση
Το προβλεπόμενο για την εξαέρωση εξωτερικό κολάρο καθιστά δυνατή την πλή-
ρη εξαέρωση του συλλέκτη. Εάν αυτό το κολάρο ήταν και αυτό στραμμένο προς 
τα μέσα, δεν θα ήταν εφικτή η εξαέρωση της επάνω περιοχής του συλλέκτη 
(περίπου 5 mm), με συνέπεια τη μείωση του όγκου κατά 10 % περίπου.

Εικ. 6–3 Βαλβίδα εξαέρωσης με εξωτερικό κολάρο
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Ένδειξη ροής 0,5-5 l/min 
Η ένδειξη ροής στην προσαγωγή του συλλέκτη παραδίδεται με τοποθετημένο πάνω 
καπάκι σφράγισης. Περιστρέφοντας το μαύρο άξονα, αλλάζει η διατομή του ανοίγμα-
τος στη βαλβίδα και ρυθμίζεται έτσι η επιθυμητή ροή.
Η ποσότητα του νερού που περνά μέσα από τη βαλβίδα εξαρτάται άμεσα από το 
βαθμό ανοίγματος της βαλβίδας. Η διερχόμενη ποσότητα του νερού μπορεί να δια-
βαστεί στο γυαλί ελέγχου. Για τη ρύθμιση της εγκατάστασης πρέπει να ανοίξουν εντε-
λώς όλες οι χειροκίνητες βαλβίδες και όλες οι θερμοστατικές βαλβίδες σε ολόκληρο 
το κύκλωμα. Με την περιστροφή του μαύρου άξονα ρυθμίζεται η υπολογισμένη για 
το κύκλωμα θέρμανσης ποσότητα του νερού σε λίτρα/λεπτό. Μετά τη ρύθμιση όλης 
της εγκατάστασης, πρέπει να ελεγχθούν ακόμα μια φορά οι πρώτες ρυθμίσεις και εν-
δεχομένως να επαναρρυθμιστούν. Μετά την τελική ρύθμιση προστατεύεται η ένδειξη 
ροής με το κόκκινο καπάκι σφράγισης από αναρμόδια ή κατά λάθος απορρύθμιση. 
Γι’ αυτό το καπάκι σφράγισης πρέπει να σπρωχτεί πάνω στην ένδειξη ροής μέχρι 
το τέρμα. Με το πλήρες βίδωμα διακόπτεται η ροή. Επιπλέον, ο μετρητής ροής 
διαθέτει ένα memory ring για την επισήμανση της ρυθμισμένης ροής, ώστε να είναι 
εφικτή η ρύθμιση της αρχικής παροχής μετά από αλλαγή των τιμών ρύθμισης.

 - Ακριβής και γρήγορη ρύθμιση χωρίς διαγράμματα, πίνακες ή όργανα μέτρησης
 - Η ροή εμφανίζεται απευθείας σε λίτρα/λεπτό
 - Η ρύθμιση μπορεί να μπλοκαριστεί και να σφραγιστεί ενάντια σε τυχόν απορ-
ρύθμιση

 - Βαλβίδα ρύθμισης με δυνατότητα αποκοπής
 - Οποιαδήποτε θέση εγκατάστασης

Εικ. 6–4 Ένδειξη ροής και θερμόμετρο επιφανείας

Θερμοστατικές βαλβίδες
Η σύνδεση είναι εξοπλισμένη με σπείρωμα M30 x 1,5 (συμβατή με τους μηχανι-
σμούς ρύθμισης REHAU).

Σετ θερμόμετρου (0-80 °C)
Το προαιρετικό θερμόμετρο επιφανείας έχει έυρος μέτρησης 0-80 °C και το 
στήριγμά του είναι προσαρμοσμένο ειδικά στη μορφή του συλλέκτη.

Για την επέκταση σε έξοδο του συλλέκτη κυκλώματος θέρμανσης REHAU HKV-D 
από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιείται το σετ επέκτασης. Το σετ αποτελεί-
ται από επέκταση προσαγωγής και επιστροφής, που μπορεί να βιδωθεί στο 
συλλέκτη κυκλώματος θέρμανσης REHAU HKV-D από ανοξείδωτο χάλυβα. Για το 
σκοπό αυτόν πρέπει να αφαιρεθεί το πώμα 1» που έχει τοποθετηθεί εργοστασι-
ακά στο σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής του συλλέκτη, και στη θέση αυτού 
να βιδωθεί το σετ επέκτασης. Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, το πώμα 1» 
βιδώνεται στην επέκταση.

6 2 Συλλέκτης κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU HKV-D Easyflow AG 

 - Αυτόματη υδραυλική ρύθμιση ροής με δυνατότητα αποκοπής στην προσαγωγή 
για κάθε επιμέρους κύκλωμα θέρμανσης 

 - Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας
 - Δυνατότητα αλλαγής της πλευράς σύνδεσης του συλλέκτη
 - Στοιχείο θερμοστατικής βαλβίδας για σερβομηχανισμό REHAU στην επιστροφή
 - Προσυναρμολόγημένο σε γαλβανισμένες κονσόλες με ένθετα ηχομόνωσης

Τεχνική περιγραφή 
Ο συλλέκτης κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG ρυθμίζει αυτόματα 
τη ροή σε κάθε επιμέρους κύκλωμα θέρμανσης στην επιλεγμένη τιμή. Εκτελεί-
ται συνεχώς αυτόματη υδραυλική εξισορρόπηση κάθε επιμέρους κυκλώματος 
θέρμανσης.

Πεδίο εφαρμογής 
Οι συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG χρησιμοποιούνται 
για τη διανομή και ρύθμιση της ογκομετρικής παροχής σε κλειστά συστήματα 
θέρμανσης επιφανειών χαμηλής θερμοκρασίας ή σε ψύξη επιφανειών μέσα σε 
κλειστά κτίρια. Οι συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG της 
REHAU πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο κτίριο, σε σημείο προστατευμένο από 
τις καιρικές συνθήκες. 

Οι συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG πρέπει να λειτουρ-
γούν με νερό θέρμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό VDI 2035. Στις εγκατα-
στάσεις με διαβρωτικά σωματίδια ή ρύπανση στο νερό θέρμανσης, οι διατάξεις 
μέτρησης και ρύθμισης του συλλέκτη πρέπει να προστατεύονται με ρυποσυλλέ-
κτες ή φίλτρα με μέγεθος οπών σήτας ≤ 0,8 mm στην εγκατάσταση θέρμανσης.

Στην περίπτωση ψύξης πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία συμπυκνωμάτων στην επιφάνεια. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με 
μέτρα στο σύστημα ελέγχου, π.χ. με επιτηρητή σημείου δρόσου στο συλλέκτη 
σε συνδυασμό με την επιτόπου τοποθέτηση μονωτικού υλικού που είναι στεγανό 
στη διάχυση ατμών.

Συλλέκτης κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG  

Εικ. 6–5 Συλλέκτης κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG 

Συ
στ

ήμ
ατ

α 
συ

λλ
εκ

τώ
ν



112

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό
Ανοξείδωτος χάλυβας / επινικελωμένος 
ορείχαλκος

Διανομέας/Συλλέκτης Σωλήνας ανοξείδωτου χάλυβα NW DN32
Κυκλώματα θέρμανσης Για 2 έως 15 κυκλώματα θέρμανσης (ομάδες)

HKV-D Easyflow AG 
ανοξείδωτου χάλυβα

1 στοιχείο βαλβίδας Easyflow ανά κύκλωμα 
θέρμανσης στην προσαγωγή
1 στοιχείο θερμοστατικής βαλβίδας ανά κύκλωμα 
θέρμανσης στην επιστροφή 

Σύνδεση βαλβίδας M30 x 1,5 mm
Πώματα στα άκρα του 
συλλέκτη

Ειδικό πώμα DN 25

Απόσταση μαστών 
σύνδεσης

50 mm

Σύνδεση για ευρωκώνο 
G ¾" A

Για κοχλιωτές συνδέσεις δακτυλίων σύσφιγξης 
REHAU

Στήριγμα/κονσόλα
Ηχομονωμένο, για τοποθέτηση σε τοίχο και 
ερμάριο

Μέγ. ροή μάζας 3,6 m³/h
Μέγ. επιτρεπτή 
περιεκτικότητας 
γλυκόλης στο νερό

25 %

Υδραυλικός υπολογισμός
Στις παρακάτω τιμές ροής πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η παρακάτω διαφορι-
κή πίεση στη βαλβίδα Easyflow, χωρίς τις απώλειες πίεσης των εξαρτημάτων και 
των σωληνώσεων.

Ελάχιστη διαφορική πίεση ∆p 30-150 l/h 15 kPa
Ελάχιστη διαφορική πίεση ∆p 150-300 l/h 20 kPa
Μέγιστη πίεση στη βαλβίδα 100 kPa
Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση συνεχούς λειτουργίας 
ανέρχεται στα

6 bar στους 80°C

Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση ελέγχου ανέρχεται στα 8 bar στους 20°C

Εξαρτήματα 
 - Σετ σφαιρικών βανών DN25 οριζόντια + κατακόρυφα
 - Σετ βαλβίδας ρύθμισης HKV
 - Σετ βαλβίδας ρύθμισης ομάδας
 - Σετ εγκατάστασης θερμιδομετρητή 
 - Σετ σφαιρικών βανών DN25 M10 x 1
 - Ερμάρια συλλεκτών για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση 
 - Σταθμός ρύθμισης Regelset flex
 - Σταθμός ελέγχου θερμοκρασίας TRS-V ErP

Συναρμολόγηση 

 - Για την τοποθέτηση, τηρήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες του εγχειριδίου που 
παρέχεται.

Στο ερμάριο του συλλέκτη REHAU: 
 - Στερεώστε τις κονσόλες του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης στις μετακινούμε-
νες ράγες προφίλ C. Το στήριγμα του συλλέκτη μπορεί να μετακινηθεί οριζόντια 
και κάθετα. 

Στον τοίχο: 
 - Στερεώστε το συλλέκτη των κυκλωμάτων θέρμανσης μέσα από τις οπές στο 
πλαίσιο του ερμαρίου του συλλέκτη.

Εικ. 6–6 Στοιχείο βαλβίδας Easyflow
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Διαστάσεις σύνδεσης του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG

Εικ. 6–7 Διαστάσεις σύνδεσης του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG

Μέγεθος συλλέκτη 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Μήκος [mm] 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851
Συνολικές διαστάσεις σετ σφαιρικών βανών [mm] 263 313 362 413 462 513 562 613 662 713 762 813 862 911
Συνολικές διαστάσεις σετ σφαιρικών βανών με 
σύνδεση αισθητήρα

[mm] 263 313 362 413 462 513 562 613 662 713 762 813 862 911

Συνολικές διαστάσεις σετ βαλβίδας ρύθμισης HKV [mm] 311 361 411 451 511 551 611 661 711 761 811 861 911 961
Συνολικές διαστάσεις σετ βαλβίδας ρύθμισης ομάδας [mm] 287 337 387 437 487 537 587 637 687 737 787 837 887 937
Συνολικές διαστάσεις σετ γωνιακών σφαιρικών βανών [mm] 358 408 458 508 558 608 658 758 758 808 858 908 958 1008

Πίν. 6–1 Διαστάσεις τοποθέτησης του συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D Easyflow AG
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6 3 Πρόσθετα εξαρτήματα για την υδραυλική εξισορρόπηση

Πεδίο εφαρμογής
Τόσο στον κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (ENEV 2009) όσο και στο πλαίσιο 
των επιδοτήσεων "KfW' απαιτείται η διενέργεια υδραυλικής εξισορρόπησης 
του συστήματος θέρμανσης επιφανειών που τοποθετείται από τον ειδικευμένο 
τεχνικό. Ο εξειδικευμένος τεχνικός πρέπει να επιβεβαιώσει εγγράφως τη σωστή 
διενέργεια της υδραυλικής εξισορρόπησης. Οι συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης 
που τοποθετούνται ο ένας κάτω από τον άλλον πρέπει να εξισορροπούνται. 
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι καταναλωτές της θερμαντικής πηγής τροφοδο-
τούνται ομοιόμορφα και ανεξάρτητα από τον καταναλωτή. 

Τα εξαρτήματα που ακολουθούν είναι συμβατά με τους συλλέκτες κυκλωμάτων 
θέρμανσης REHAU με εξωτ. σπείρ. 1" κατά ISO 228 επίπεδης στεγανοποίησης ως 
σπείρωμα σύνδεσης συλλέκτη. 

Τα παρακάτω προϊόντα επεκτάθηκαν:
 - Σετ βαλβίδας ρύθμισης HKV
 - Σετ βαλβίδας ρύθμισης ομάδας

6 3 1 Σετ βαλβίδας ρύθμισης HKV

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Ορείχαλκος
Σύνδεση βαλβίδας M30x1,5
Ονομαστική διάμετρος DN 25
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς 
λειτουργίας

80 °C

Επιτρεπόμενη πίεση συνεχούς λειτουργίας 6 bar

6 3 2 Σετ βαλβίδας ρύθμισης ομάδας

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Επινικελωμένος ορείχαλκος
Σύνδεση βαλβίδας M30x1,5
Ονομαστική διάμετρος DN 25
Εύρος ροής 4 έως 36 L/min
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς 
λειτουργίας

80 °C

Επιτρεπόμενη πίεση συνεχούς λειτουργίας 6 bar
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6 4 Ερμάρια συλλεκτών REHAU

Ερμάριο συλλέκτη UP 110

Εικ. 6–8 Ερμάριο συλλέκτη UP 110 (χωρίς πόρτα)

Το ερμάριο συλλέκτη UP 110 είναι σχεδιασμένο για χωνευτή τοποθέτηση. Μπο-
ρεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος και κατά βάθος. Τα πλευρικά τοιχώματα διαθέτουν 
προκατασκευασμένα σημεία ανοιγμάτων για την προσαγωγή και την επιστροφή, 
κατ' επιλογή στη δεξιά ή αριστερή πλευρά. Ο σωλήνας παράκαμψης επιτρέ-
πει ασφαλή δρομολόγηση των σωλήνων στην περιοχή των συνδέσεων, είναι 
ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο. Επιπλέον το ρυθμιζόμενο κάτω τελικό διάφραγμα 
φροντίζει για μια καθαρή προσαρμογή στην επιφάνεια του δαπέδου.

Η βαμμένη πόρτα και η κάσα είναι συσκευασμένα χωριστά σε αεροπλάστ. Για την 
προστασία του περιβλήματος ερμαρίου συλλέκτη από ακαθαρσίες περιλαμβάνε-
ται προστατευτικό χαρτόνι στη συσκευασία.

Υπάρχουν 5 μεγέθη ερμαρίου, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Υλικό γαλβανισμένη χαλυβδολαμαρίνα για όλες τις εμφανείς επιφάνειες
Βαφή σε χρώμα λευκό (όμοιο με το RAL 9016)

Εικ. 6–9 Ερμάριο συλλέκτη UP 110

Σε περίπτωση τοποθέτησης μονάδων με αντλία θέρμανσης βαθμού προστασίας 
Ι, ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να διασφαλίσει τη σωστή σύνδεση 
των μονάδων, καθώς και την τήρηση των μέτρων προστασίας. Ανάλογα με τα 
δεδομένα επί τόπου, συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό και η σύνδεση του 
ερμαρίου συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης και των μεταλλικών εξαρτημάτων 
σωλήνας στην εξίσωση δυναμικού, με χρήση κατάλληλης τεχνικής συνδέσεων.
Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να εξοπλίζονται με σφιγκτήρα καλωδίου.
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Τύπος ερμαρίου UP 110 550 750 950 1150 1300

Ύψος κατασκευής του ερμαρίου χωρίς την κάσα1) [mm] 705-885 705-885 705-885 705-885 705-885

Συνολικό πλάτος του ερμαρίου χωρίς την κάσα [mm] 550 750 950 1150 1300

Συνολικό βάθος του ερμαρίου εξωτερικά2) [mm] 110-160 110-160 110-160 110-160 110-160

Απαιτούμενο αρχικό άνοιγμα Πλάτος [mm] 600 800 1000 1200 1350

Απαιτούμενο αρχικό άνοιγμα Ύψος ελάχ./μέγ. [mm] 707/887 707/887 707/887 707/887 707/887

Απαιτούμενο αρχικό άνοιγμα Βάθος [mm] 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175

Βάρος του ερμαρίου [kg] 13,7 17,4 20,3 23,2 26,6

1) Το ύψος είναι αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο από 705 έως 885 mm μέσω των ρυθμιζόμενων πελμάτων του περιβλήματος
2) Με τη δυνατότητα της συνεχούς ρύθμισης του μπροστινού καλύμματος μεταξύ 110 και 160 mm, μπορεί να προσαρμοστεί το εντοιχιζόμενο ερμάριο στα διαφορετικά βάθη των εσοχών 
του τοίχου.

Εικ. 6–10 Διαστάσεις του ερμαρίου συλλέκτη UP 110

C Συνολικό πλάτος του ερμαρίου χωρίς την κάσα
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Ερμάριο συλλέκτη AP 130

Εικ. 6–11 Ερμάριο συλλέκτη AP 130 (χωρίς πόρτα)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ερμάριο συλλέκτη για επιτοίχια τοποθέτηση. Το 
κάτω τελικό διάφραγμα είναι αφαιρούμενο. Το ερμάριο συλλέκτη είναι εξοπλισμέ-
νο με στήριγμα πολλαπλών χρήσεων για τους συλλέκτες.

Υλικό χαλυβδολαμαρίνα
Βαφή σε χρώμα λευκό (όμοιο με το RAL 9016)

Εικ. 6–12 Ερμάριο συλλέκτη AP 130

Σε περίπτωση τοποθέτησης μονάδων με αντλία θέρμανσης βαθμού προστασίας 
Ι, ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να διασφαλίσει τη σωστή σύνδεση 
των μονάδων, καθώς και την τήρηση των μέτρων προστασίας. Ανάλογα με τα 
δεδομένα επί τόπου, συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό και η σύνδεση του 
ερμαρίου συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης και των μεταλλικών εξαρτημάτων 
σωλήνας στην εξίσωση δυναμικού, με χρήση κατάλληλης τεχνικής συνδέσεων.
Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να εξοπλίζονται με σφιγκτήρα καλωδίου.

Τύπος ερμαρίου AP 130 605 805 1005 1205 1353
Ύψος κατασκευής του ερμαρίου [mm] 730 730 730 730 730
Συνολικό πλάτος του ερμαρίου [mm] 605 805 1005 1205 1353
Συνολικό βάθος του ερμαρίου 
εξωτερικά

[mm] 130 130 130 130 130

Βάρος του ερμαρίου [kg] 12,5 16,1 19,1 22,7 23,9

Εικ. 6–13 Διαστάσεις του ερμαρίου συλλέκτη AP 130

C Συνολικό πλάτος του ερμαρίου
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Χρήση του πίνακα επιλογής ερμαρίου συλλέκτη UP 110 και ΑΡ:
 - Επιλογή των απαιτούμενων παροχών HKV AG, παροχών HKV-D AG, παροχών HKV-D Easyflow AG
 - Επιλογή της επιθυμητής έκδοσης ερμαρίου συλλέκτη

Επιλογή του επιθυμητού εξοπλισμού:  συμπεριλαμβάνεται /  δεν συμπεριλαμβάνεται

HKV AG/ 

HKV-D AG/

HKV-D Easyflow AG

Παροχές

HKV AG, HKV-D AG ή HKV-D Easyflow AG

Εξοπλισμός Ερμάριο συλλέκτη UP 110 Ερμάριο συλλέκτη AP

Σετ σφαιρικών βανών/

Σετ γωνιακών σφαιρικών βανών/

Σετ βαλβίδας ρύθμισης / Σετ βαλ-

βίδας ρύθμισης ομάδας

Σετ εγκατάστασης θερμιδομε-

τρητή

κατακόρυφα

Σετ εγκατάστασης θερμιδομε-

τρητή

οριζόντια

Σταθμός ρύθμισης Regelset flex

TRS-V ErP

2 550 550 550 750 550 950 550 605 605 605 605 605 1005 605

3 550 550 550 750 750 950 550 605 605 605 805 605 1005 605

4 550 550 550 750 750 950 750 605 605 605 805 805 1005 605

5 550 750 750 750 750 1150 750 605 605 605 805 805 1005 805

6 550 750 750 950 750 1150 750 605 805 805 805 805 1205 805

7 550 750 750 950 950 1150 750 605 805 805 1005 805 1205 805

8 750 750 750 950 950 1150 950 605 805 805 1005 1005 1205 805

9 750 950 950 950 950 1300 950 805 805 805 1005 1005 1205 1005

10 750 950 950 1150 950 1300 950 805 1005 1005 1005 1005 1353 1005

11 750 950 950 1150 1150 1300 950 805 1005 1005 1205 1005 1353 1005

12 950 950 950 1150 1150 - 1150 805 1005 1005 1205 1205 1353 1005

13 950 1150 1150 1150 1150 - 1150 1005 1005 1005 1205 1205 - 1205

14 950 1150 1150 1300 1150 - 1150 1005 1205 1205 1205 1205 - 1205

15 950 1150 1150 1300 1300 - 1150 1005 1205 1205 1353 1205 - 1205
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Εικ. 6–14 Διαστάσεις του ερμαρίου συλλέκτη UP 75 mm

C Πλάτος περιβλήματος εσωτερικά
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Ερμάριο συλλέκτη UP 75 mm

Εικ. 6–15 Ερμάριο συλλέκτη UP 75 mm

Το ερμάριο συλλέκτη UP 75 mm είναι σχεδιασμένο για χωνευτή τοποθέτηση, 
για παράδειγμα σε τοίχους ξηρής τοιχοποιίας. Μπορεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος 
και κατά βάθος. Τα πλευρικά τοιχώματα διαθέτουν προκατασκευασμένα σημεία 
ανοιγμάτων για την προσαγωγή και την επιστροφή, κατ' επιλογή στη δεξιά ή 
αριστερή πλευρά. Επιπλέον το ρυθμιζόμενο κάτω τελικό διάφραγμα φροντίζει για 
μια καθαρή προσαρμογή στην επιφάνεια του δαπέδου.

Η βαμμένη πόρτα και η κάσα είναι συσκευασμένα χωριστά σε αεροπλάστ. Για την 
προστασία του περιβλήματος ερμαρίου συλλέκτη από ακαθαρσίες περιλαμβάνε-
ται προστατευτικό χαρτόνι στη συσκευασία.

Υπάρχουν 4 μεγέθη ερμαρίου, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Υλικό γαλβανισμένη χαλυβδολαμαρίνα για όλες τις εμφανείς επιφάνειες
Βαφή σε χρώμα λευκό (όμοιο με το RAL 9016)

Λόγω του μικρού βάθους του ερμαρίου δεν μπορούν να τοποθετηθούν πρόσθετα 
εξαρτήματα (π.χ. σετ ρύθμισης σταθερών τιμών, σταθμός ελέγχου της θερμοκρα-
σίας). Το σετ εγκατάστασης θερμιδομετρητή μπορεί να τοποθετηθεί από βάθος 
ερμαρίου ≥ 100 mm.
Αν το βάθος ερμαρίου είναι 75-90 mm, η κονσόλα του συλλέκτη πρέπει να 
στερεωθεί γυρισμένη κατά 180°.

Σε περίπτωση τοποθέτησης μονάδων με αντλία θέρμανσης βαθμού προστασίας 
Ι, ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να διασφαλίσει τη σωστή σύνδεση 
των μονάδων, καθώς και την τήρηση των μέτρων προστασίας. Ανάλογα με τα 
δεδομένα επί τόπου, συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό και η σύνδεση του 
ερμαρίου συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης και των μεταλλικών εξαρτημάτων 
σωλήνας στην εξίσωση δυναμικού, με χρήση κατάλληλης τεχνικής συνδέσεων.
Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να εξοπλίζονται με σφιγκτήρα καλωδίου.

Τύπος ερμαρίου UP 75 550 750 950 1150
Ύψος κατασκευής του ερμαρίου χωρίς την κάσα 1) [mm] 705-885 705-885 705-885 705-885
Συνολικό πλάτος του ερμαρίου εξωτερικά χωρίς την κάσα [mm] 550 750 950 1150
Συνολικό βάθος του ερμαρίου εξωτερικά2) [mm] 75-125 75-125 75-125 75-125
Απαιτούμενο αρχικό άνοιγμα, Πλάτος [mm] 600 800 1000 1200
Απαιτούμενο αρχικό άνοιγμα, ύψος ελάχ./μέγ. [mm] 707/852 707/852 707/852 707/852
Απαιτούμενο αρχικό άνοιγμα, βάθος ελάχ./μέγ. [mm] 90/135 90/135 90/135 90/135
Βάρος του ερμαρίου [kg] 12,1 16,3 18,9 21,5

1) Το ύψος είναι αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο από 705 έως 885 mm μέσω των ρυθμιζόμενων πελμάτων του περιβλήματος
2) Με τη δυνατότητα της συνεχούς ρύθμισης του μπροστινού καλύμματος μεταξύ 75 και 125 mm, μπορεί να προσαρμοστεί το εντοιχιζόμενο ερμάριο στα διαφορετικά βάθη των εσοχών 
του τοίχου.
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Πίνακας επιλογής ερμαρίου συλλέκτη UP 75

HKV / HKV-D

Παροχές

HKV ή HKV-D

Εξοπλισμός Ερμάριο UP 75

Σετ σφαιρικών βανών

Σετ βαλβίδας ρύθμισης / 

Σετ βαλβίδας ρύθμισης 

ομάδας

Σετ εγκατάστασης θερ-

μιδομετρητή 

οριζόντια/κατακόρυφα

2 550 550 550 750

3 550 550 750 950

4 550 550 750 950

5 550 750 750 950

6 550 750 750 950

7 750 750 950 1150

8 750 750 950 1150

9 750 950 950 1150

10 750 950 950 1150

11 950 950 1150 –

12 950 950 1150 –

13 950 1150 1150 –

14 950 1150 1150 –

15 1150 1150 – –

Τα βοηθητικά εξαρτήματα (TRS-V ErP, FWRS ErP) σε συνδυασμό με το συλλέκτη κυκλωμά-
των θέρμανσης δεν είναι κατάλληλα για το ερμάριο συλλέκτη UP 75.
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7 1 Βασικά στοιχεία

Νομικές απαιτήσεις
Η οικονομική λειτουργία μιας εγκατάστασης θέρμανσης καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τα εξής:
 - Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός
 - Συντήρηση
 - Σύστημα αυτόματης ρύθμισης

Μέχρι και το 20 % της ετήσιας ενεργειακής ζήτησης μιας εγκατάστασης θέρ-
μανσης μπορεί να εξοικονομηθεί με ένα κατάλληλο και σωστά εγκατεστημένο 
σύστημα αυτόματης ρύθμισης. Για το λόγο αυτόν, ο νομοθέτης έχει καθορίσει 
στον κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV) ποια στοιχεία ρύθμισης πρέπει 
να προβλεφθούν, για την κατά το δυνατόν ενεργειακά οικονομικότερη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Κατάλληλα συστήματα αυτόματης ρύθμισης
Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης για εγκαταστάσεις θέρμανσης μπορεί να 
καταμεριστεί σε δύο τομείς:

 - Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής 
Σκοπός της είναι, σε κάθε χρονική στιγμή, να διαθέτει μια επαρκή ποσότητα 
ενέργειας.  
Αυτό γίνεται κατά κανόνα με την επεξεργασία της μέσης εξωτερικής θερμοκρα-
σίας (καμπύλη θέρμανσης) σε συνδυασμό με μια λειτουργία χρονοδιακόπτη 
(μειωμένη/κανονική λειτουργία). 
Οι κατάλληλες για το σκοπό αυτό ομάδες ρύθμισης περιγράφονται στις επόμε-
νες σελίδες.

 - Ρύθμιση της θερμοκρασίας μεμονωμένων χώρων 
Σκοπός της είναι η ρύθμιση της ποσότητας ενέργειας για κάθε χώρο ξεχωριστά. 
Αυτό γίνεται με τον έλεγχο της ροής (ενεργοποίηση των μηχανισμών ρύθμισης 
για τις βαλβίδες των κυκλωμάτων θέρμανσης). 
Επιπλέον εδώ είναι επίσης απαραίτητη μια λειτουργία χρονοδιακόπτη. 
Όταν αυτή η λειτουργία λείπει, τότε οι θερμοστάτες χώρου εξακολουθούν να 
απαιτούν στη φάση της μείωσης της ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής 
την ίδια θερμοκρασία χώρου. Λόγω της αντιφατικής ρύθμισης χάνεται έτσι ένα 
μεγάλο μέρος της εφικτής εξοικονόμηση ενέργειας. 
Κατάλληλα συστήματα αυτόματης ρύθμισης θα βρείτε στις επόμενες ενότητες.

Βασικά στοιχεία για τη ρύθμιση ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Ένας χώρος που θερμαίνεται μέσω ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ένα πολύ 
σταθερό σύστημα λόγω της μεγάλης ικανότητας συσσώρευσης θερμότητας.
Αυτό σημαίνει αφενός ότι οι στιγμιαίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, π.χ. 
λόγω αερισμού, εξισορροπούνται γρήγορα, αφετέρου όμως συνεπάγεται ότι το 
ζέσταμα ενός πολύ κρύου χώρου απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτή η ιδιαιτερότητα θέτει ειδικές απαιτήσεις στο σύστημα αυτόματης ρύθμισης:
 - Για την αποφυγή υπερθέρμανσης των χώρων, πρέπει οι χρησιμοποιούμενοι 
ελεγκτές να είναι προσαρμοσμένοι στο σκοπό αυτής της ρύθμισης.

 - Η χρονικά σωστή αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας των χώρων πρέπει να 
ελέγχεται αυτόματα, για την επίτευξη υψηλής άνεσης με την ελάχιστη δυνατή 
κατανάλωση ενέργειας. 

Τα συστήματα ρύθμισης REHAU είναι εναρμονισμένα με αυτό το σκοπό χρήσης, 
προσφέρουν συμπεριφορά ρύθμισης προσαρμοσμένη στην ενδοδαπέδια θέρμαν-
ση και μπορούν να ελεγχθούν μέσω χρονοπρογραμμάτων.

Φαινόμενο αυτορρύθμισης
Το φαινόμενο αυτορρύθμισης εμφανίζεται βασικά σε κάθε σύστημα θέρμανσης. 
Αυτό το φαινόμενο βασίζεται στο γεγονός ότι η αποδιδόμενη θερμική ισχύς 
εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμαντικής επιφάνειας και 
του θερμαινόμενου χώρου.
Η απόδοση θερμότητας μειώνεται καθώς η θερμοκρασία του χώρου ανεβαίνει, 
και αυξάνει όταν η θερμοκρασία του χώρου πέφτει.

Αυτό το φαινόμενο ενεργεί αποτελεσματικότερα, όσο μικρότερη είναι η διαφορά 
ανάμεσα στη θερμοκρασία της θερμαντικής επιφάνειας και της θερμοκρασίας 
του περιβάλλοντος χώρου.
Η ειδική απόδοση ισχύος μιας επιφάνειας θέρμανσης προκύπτει από την 
εξίσωση:

qH  =  ασυνολ (δH – δR)
με:
qH  =  Θερμική ισχύς της επιφάνειας/m²
ασυνολ  =  Συντελεστής μεταφοράς της θερμότητας
δR =  Θερμοκρασία χώρου
δH  =  Θερμοκρασία της θερμαντικής επιφάνειας

Για την ενδοδαπέδια θέρμανση, όπου η μέση θερμοκρασία επιφάνειας είναι 
25 °C, αυτό το φαινόμενο επιτυγχάνει τη μέγιστη αποτελεσματικότητά του.

Αυτό το φαινόμενο συμπληρώνει λοιπόν - ιδιαίτερα σε περίπτωση σωστά ρυθ-
μισμένης θερμοκρασίας προσαγωγής - το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας του 
χώρου, αλλά δεν το υποκαθιστά σε καμία περίπτωση.

Εικ. 7–1 Παράσταση του φαινομένου της αυτορρύθμισης:  
Η θερμική ισχύς q = 55 W/m² μειώνεται με το φαινόμενο αυτορρύθμισης στα 
q = 33 W/m²

δH Θερμοκρασία της θερμαντικής επιφάνειας

δR Θερμοκρασία χώρου

  Άνοδος της θερμοκρασίας του χώρου λόγω επίδρασης ξένης θερμότητας

t

[°C]

26

25

24

23

22

21

20

19

vH 

∆v
= 

5K

∆v
= 

3K

7 ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΎΤΟΜΑΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ
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7 2 Σταθμός ελέγχου θερμοκρασίας TRS-V ErP

Εικ. 7–2 Σταθμός ελέγχου θερμοκρασίας TRS-V ErP

 - Συμπαγής μονάδα, έτοιμη για τοποθέτηση
 - Δυνατότητα τοποθέτησης αριστερά ή δεξιά στο συλλέκτη
 - Χωρίς εξαίρεση σημεία σύνδεσης επίπεδης στεγανοποίησης
 - Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής, ελεγχόμενης σύμφωνα με τις καιρικές 
συνθήκες

 - Εξοικονόμηση ρεύματος μέσω ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενης αντλίας υψηλής 
απόδοσης

 - Ελεγκτής με λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης υποστρώματος δαπέδου

Στοιχεία του συστήματος
 - Ηλεκτρονικός ελεγκτής θέρμανσης, προγραμματισμένος και έτοιμος για 
λειτουργία

 - 3-οδος αναμικτήρας kvs = 5,0 m³/ώρα DN 20 με μηχανισμό ρύθμισης
 - Αντλία υψηλής απόδοσης Wilo Yonos Para Red Knob 25/6
 - Θερμοστάτης μέγιστου ορίου, καλωδιωμένος με την αντλία
 - Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
 - Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής, συναρμολογημένος και καλωδιωμένος

Πεδίο εφαρμογής
Σταθμός ελέγχου για θέρμανση επιφανειών
 - ως σταθμός ελέγχου κατοικιών σε πολυκατοικίες σε περίπτωση κεντρικής 
θέρμανσης

 - σε συνδυασμό με θέρμανση με σώματα

Εξαρτήματα
 - Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου για τη διόρθωση της θερμοκρασίας προσα-
γωγής (διασύνδεση θερμοκρασίας χώρου)

 - Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής (ομαλή εκκίνηση ή περιορισμός της 
θερμοκρασίας επιστροφής)
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Εικ. 7–3 Διαστάσεις σταθμού ελέγχου θερμοκρασίας TRS-V ErP

Περιγραφή
Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής έχει από το εργοστάσιο την ακόλουθη ρύθμιση:
 - Ελεγχόμενη σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες ρύθμιση της θερμοκρασίας 
προσαγωγής, σύμφωνα με την καμπύλη θέρμανσης με κλίση 0,6

 - Χρόνοι μείωσης καθημερινά από 22.00 έως 06.00
 - Ενεργοποίηση της αντλίας σε ονομαστικές θερμοκρασίες προσαγωγής πάνω 
από 22 °C (λειτουργία θέρμανσης)

 - Στάση της αντλίας για 30 λεπτά σε περίπτωση έναρξης της λειτουργίας 
μείωσης

Η αντλία ελέγχεται μέσω μιας αυτόματης μονάδας ελέγχου ημέρα και νύχτα με 
λογική fuzzy (Day-and-Night-Control).

Στις εγκαταστάσεις με βαλβίδες μεταγωγής για την παραγωγή ζεστού νερού 
μπορούν να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδραυλική εγκατάσταση, επειδή 
εδώ κλείνει η προσαγωγή ή η επιστροφή από την πλευρά του πρωτεύοντος 
κυκλώματος.
 - Ελέγξτε πρώτα την καταλληλότητα της υδραυλικής εγκατάστασης!
 - Βεβαιωθείτε ότι η διαφορά πίεσης στις συνδέσεις από την πλευρά του πρωτεύ-
οντος κυκλώματος του TRS-V ErP δεν ξεπερνά τα 0,4 bar.
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Συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση του συστήματος επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν εκπαιδευμέ-
νο και ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση τοποθέτησης μονάδων με αντλία θέρμανσης βαθμού προστασίας 
Ι, ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να διασφαλίσει τη σωστή σύνδεση 
των μονάδων, καθώς και την τήρηση των μέτρων προστασίας. Ανάλογα με τα 
δεδομένα επί τόπου, συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό και η σύνδεση του 
ερμαρίου συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης και των μεταλλικών εξαρτημάτων 
σωλήνας στην εξίσωση δυναμικού, με χρήση κατάλληλης τεχνικής συνδέσεων.
Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να εξοπλίζονται με σφιγκτήρα καλωδίου.

Λάβετε υπόψη:
 - Τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς (π.χ. ÖVE)
 - Τις υποδείξεις στις συνημμένες οδηγίες τοποθέτησης

Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα συνδέονται με σαφώς χαρακτηρισμένους βυσμα-
τούμενους συνδέσμους (φις). Έτσι διευκολύνεται η συναρμολόγηση της μονάδας 
και αποφεύγονται οι ζημιές του ελεγκτή.

1. Αποκαταστήστε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων.
2. Συναρμολογήστε τον ελεγκτή στο πίσω τοίχωμα του ερμαρίου του συλλέκτη.
3. Τοποθετήστε το καλώδιο του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας στο 

βυσματούμενο σύνδεσμο του αισθητήρα.
4. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο στο κουτί του 

διανομέα.
5. Συνδέστε μεταξύ τους όλους τους ηλεκτρικούς συνδέσμους.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 235 x 337 x 136 mm
Αισθητήρας θερμοκρασίας Ni1000
Τάση τροφοδοσίας 230 VAC
Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας +80 °C
Ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας +15 °C
Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 6 bar

Αντλία

Ύψος κατάθλιψης 1 – 6,2 m
Παροχή όγκου ροής μέγ. 3,3 m³/ώρα
Κατανάλωση ισχύος 3 – 45 W
Κατασκευαστικό μήκος 130 mm

3-οδος αναμικτήρας

Τιμή kvs 5,0 m³/ώρα
Ονομαστική διάμετρος DN 20

Υλικά κατασκευής

Εξαρτήματα Πρεσαριστός ορείχαλκος
Σωληνώσεις Ορειχάλκινος σωλήνας
Δακτύλιοι στεγανοποίησης Ο Ελαστομερή EPDM

7 3 Σταθμός ρύθμισης Regelset flex

Εικ. 7–4 Σταθμός ρύθμισης Regelset flex

 - Συμπλήρωση/επέκταση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων 
για ενδοδαπέδια θέρμανση με σωλήνες REHAU

 - Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας προσαγωγής
 - Σύνδεση επίπεδης στεγανοποίησης στους συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης 
REHAU

 - Δυνατότητα τοποθέτησης αριστερά ή δεξιά στο συλλέκτη
 - Δυνατότητα μετατροπής σε σταθμό θέρμανσης/ψύξης

Πεδίο εφαρμογής
Ο σταθμός ρύθμισης Regelset flex της REHAU χρησιμοποιείται για την επέκταση 
υπάρχουσας εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων σε συνδυασμένη εγκατάσταση 
θερμαντικών σωμάτων/θέρμανσης επιφανειών. Επιτρέπει τη ρύθμιση σταθερής 
θερμοκρασίας προσαγωγής.
Ο συμπαγής σταθμός ρύθμισης πρόσθετης τοποθέτησης είναι κατάλληλος 
για απευθείας σύνδεση του συλλέκτη 1 ίντσας κυκλωμάτων θέρμανσης από 
ανοξείδωτου χάλυβα/ορείχαλκο της REHAU. Είναι προσυναρμολογημένος και 
δοκιμασμένος. Η ηλεκτρονική αντλία υψηλής απόδοσης αντιστοιχεί στο ErP 
2013 και 2015 

Παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής σε σταθμό ρύθμισης της θερμοκρασίας 
προσαγωγής, ελεγχόμενης σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, με αντικατάσταση 
της θερμοστατικής κεφαλής τριχοειδούς από σερβομηχανισμό 3 σημείων 230V 
ή σερβομηχανισμό GLT 24V ρυθμιστικού σήματος 0-10 V. Ο σταθμός ρύθμισης 
θερμοκρασίας προσαγωγής μπορεί έτσι να ελεγχθεί από εξωτερικό σύστημα 
ρύθμισης.

Περιγραφή
Χάρη στην ελεγχόμενη τροφοδοσία νερού θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. 
70°C) από το πρωτεύον κύκλωμα και την πρόσμιξη ψυχρότερου νερού επιστρο-
φής από την ενδοδαπέδια θέρμανση, η θερμοκρασία προσαγωγής κατεβαίνει στο 
επίπεδο της ενδοδαπέδιας θέρμασνης.
Το υδραυλικό κύκλωμα λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του κυκλώματος 
πρόσμιξης. Η τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής για την ενδοδαπέδια 
θέρμανση ρυθμίζεται στη θερμοστατική κεφαλή της θερμοστατικής βαλβίδας. 
Η θερμοκρασία προσαγωγής του πρωτεύοντος κυκλώματος πρέπει, ανάλογα με 
το μέγεθος του συλλέκτη, να είναι τουλάχιστον 10 έως 15 K υψηλότερο από 
την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Ένας 
επιτηρητής θερμοκρασίας ασφαλείας απενεργοποιεί την αντλία κυκλώματος 
θέρμανσης σε περίπτωση υπέρβασης της ρυθμισμένης θερμοκρασίας ασφαλείας 
(π.χ. 55°C). 
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Έλεγχος της αντλίας
Για τη ρύθμιση ανάλογα με τις ανάγκες του κυκλοφορητή σε περίπτωση χρήσης 
μηχανισμών ρύθμισης η παροχή ρεύματος του σταθμού ρύθμισης Regelset flex 
(φάση L) γίνεται μέσω του ρελέ αντλίας του συλλέκτη ρύθμισης Nea (βλ. οδηγίες 
τοποθέτησης συλλέκτη ρύθμισης Nea).

Όρια απόδοσης
Ο πιο κάτω πίνακας προσφέρει ένα σημείο αναφοράς για τη θερμική ισχύ που 
επιτυγχάνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία προσαγωγής από την πλευρά του 
πρωτεύοντος κυκλώματος:

TΠροσαγωγή Μέγ  θερμική ισχύς
50 °C 3,3 kW
55 °C 4,7 kW
60 °C 5,9 kW
65 °C 7,2 kW
70 °C 8,5 kW
75 °C 10 kW

Τεχνικά στοιχεία

Πρωτεύουσα σύνδεση G 1 εξ. σπ., επίπεδης στεγανοποίησης

Δευτερεύουσα σύνδεση
G 1 εσ. σπ., κινητής φλάντζας επίπεδης 
στεγανοποίησης

Απόσταση κέντρων μεταξύ 
προσαγωγής και επιστροφής

210 mm

Ισχύς μεταβίβασης έως 10kW ανάλογα με το ∆t
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 
προσαγωγής

Μεταξύ 20°C έως 70°C

Τιμή kvs 3,5
Ύψος κατάθλιψης κυκλοφορητή 
θέρμανσης

62 kPa

Μέγ. ροή 1,65 m³/h
Μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας

80°C

Μέγ. θερμοκρασία προσαγωγής 
δευτερεύοντος κυκλώματος

70 °C

Μέγ. θερμοκρασία επιστροφής 55 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar
Τάση τροφοδοσίας 230 V AC
Κατασκευαστικό μήκος: 230 mm
Ύψος κατασκευής: 300 mm
Βάθος κατασκευής: 95 mm

Στοιχεία του συστήματος
 - Αντλία Wilo Yonos Para 25/6 Κατασκευαστικό μήκος 130 mm με περιορισμό 
μέγιστου. Καλωδιωμένο θερμοστάτη

 - Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω βυθισμένου αισθητήρα
 - Θερμοστατική κεφαλή 20-70°C εργοστασιακής ρύθμισης μέγ. 50°C
 - Γωνία σύνδεσης για τη σύνδεση αριστερά ή δεξιά στο συλλέκτη με θερμοστάτη 
βύθισης

Συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση του συστήματος επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν εκπαιδευμέ-
νο και ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση τοποθέτησης μονάδων με αντλία θέρμανσης βαθμού προστασίας 
Ι, ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να διασφαλίσει τη σωστή σύνδεση 
των μονάδων, καθώς και την τήρηση των μέτρων προστασίας. Ανάλογα με τα 
δεδομένα επί τόπου, συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό και η σύνδεση του 
συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης και των μεταλλικών εξαρτημάτων σωλήνας 
στην εξίσωση δυναμικού, με χρήση κατάλληλης τεχνικής συνδέσεων. Όλες οι 
καλωδιώσεις πρέπει να εξοπλίζονται με σφιγκτήρα καλωδίου.
Λάβετε υπόψη:
 - Τις ισχύουσες διατάξεις VDE
 - Τις υποδείξεις στις συνημμένες οδηγίες τοποθέτησης

Ο τριχοειδής σωλήνας του αισθητήρα θερμοκρασίας δεν επιτρέπεται να τσακίσει.

Εικ. 7–5 Σχεδιάγραμμα σύνδεσης με εξωτερικό πρωτεύοντα κυκλοφορητή

Εικ. 7–6 Σχεδιάγραμμα σύνδεσης με πρωτεύοντα κυκλοφορητή στη μονάδα παραγωγής 
θερμότητας

Στις εγκαταστάσεις με βαλβίδες μεταγωγής για την παραγωγή ζεστού νερού 
μπορούν να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδραυλική εγκατάσταση, επειδή 
εδώ κλείνει η προσαγωγή ή η επιστροφή από την πλευρά του πρωτεύοντος 
κυκλώματος. Ελέγξτε πρώτα την καταλληλότητα της υδραυλικής εγκατάστασης!
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Εικ. 7–7 Σερβομηχανισμός σταθμού ρύθμισης Regelset flex

Σερβομηχανισμός για τη μετατροπή του σταθμού ρύθμισης για έλεγχο θέρμαν-
σης/ψύξης.
 - Έκδοση 230 V AC (μηχανισμός:  μηχανισμός 3 σημείων)
 - Έκδοση 24 V AC (μηχανισμός: σήμα 0-10V)

Εικ. 7–8 Σετ προσαρμογής στθαμού ρύθμισης Regelset flex

Για το συνδυασμό με μετρητή ποσότητας θερμότητας και βαλβίδα ρύθμισης 
ομάδας.

7 4 Συμπαγείς σταθμοί

7 4 1 Σταθμός ελέγχου θερμοκρασίας TRS-20 ErP

Εικ. 7–9 Σταθμός ελέγχου θερμοκρασίας TRS-20 ErP

 - Συμπαγής μονάδα, έτοιμη για τοποθέτηση
 - Χωρίς εξαίρεση σημεία σύνδεσης επίπεδης στεγανοποίησης
 - Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής, ελεγχόμενης σύμφωνα με τις καιρικές 
συνθήκες

 - Εξοικονόμηση ρεύματος μέσω ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενης αντλίας υψηλής 
απόδοσης

 - Θερμομονωτικό κέλυφος από EPP
 - Ελεγκτής με λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης υποστρώματος δαπέδου

Στοιχεία του συστήματος
 - Ηλεκτρονικός ελεγκτής θέρμανσης, προγραμματισμένος και έτοιμος για 
λειτουργία

 - 3-οδος αναμικτήρας kvs = 4,0 m³/h DN 20 με μηχανισμό ρύθμισης
 - Αντλία υψηλής απόδοσης Wilo Yonos Para Red Knob 25/6
 - Θερμοστάτης μέγιστου ορίου, καλωδιωμένος με την αντλία
 - Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
 - Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής, συναρμολογημένος και καλωδιωμένος
 - Θερμόμετρο στην προσαγωγή και επιστροφή

Πεδίο εφαρμογής
Σταθμός ελέγχου θέρμανσης επιφανειών για συναρμολόγηση σε κεντρική θέση ή 
στο λέβητα της θέρμανσης.

Εξαρτήματα
 - Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου για τη διόρθωση της θερμοκρασίας προσα-
γωγής (διασύνδεση θερμοκρασίας χώρου)

 - Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής (ομαλή εκκίνηση ή περιορισμός της 
θερμοκρασίας επιστροφής)

Περιγραφή
Το δομικό συγκρότημα είναι συναρμολογημένο πάνω σε μια κονσόλα στήριξης 
στον τοίχο και πλήρως προκαλωδιωμένο.
Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής έχει από το εργοστάσιο την ακόλουθη ρύθμιση:
 - Ελεγχόμενη σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες ρύθμιση της θερμοκρασίας 
προσαγωγής, σύμφωνα με την καμπύλη θέρμανσης με κλίση 0,6

 - Χρόνοι μείωσης καθημερινά από 22.00 έως 06.00
 - Αυτόματη ενεργοποίηση της αντλίας στη λειτουργία θέρμανσης
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Συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση του συστήματος επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν εκπαιδευμέ-
νο και ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Λάβετε υπόψη:
 - Τις ισχύουσες διατάξεις VDE.
 - Τις υποδείξεις στις συνημμένες οδηγίες τοποθέτησης

1. Αποκαταστήστε τις συνδέσεις των σωλήνων.
2. Συναρμολογήστε τη μονάδα.
3. Τοποθετήστε το καλώδιο του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας στο 

βυσματούμενο σύνδεσμο του αισθητήρα.
4. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο στο κουτί του διανομέα.

Εικ. 7–10 Διαστάσεις σταθμού ελέγχου θερμοκρασίας TRS-20 ErP

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 250 x 399 x 260 mm
Απόσταση από τον τοίχο της μέσης του σωλήνα 100 mm
Αισθητήρας θερμοκρασίας Ni1000
Τάση τροφοδοσίας 230 VAC
Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας +80 °C
Ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας +15 °C
Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 6 bar
Συνδέσεις 1“

Αντλία

Ύψος κατάθλιψης 1 – 6,2 m
Παροχή όγκου ροής μέγ. 3,3 m³/ώρα
Κατανάλωση ισχύος 3 – 45 W
Κατασκευαστικό μήκος 130 mm

3-οδος αναμικτήρας

Τιμή kvs 4,0 m³/ώρα
Ονομαστική διάμετρος DN 20

Περίβλημα
Κόκκινος ορείχαλκος, 
επινικελωμένο ματ

Υλικά κατασκευής

Εξαρτήματα Πρεσαριστός ορείχαλκος
Σωληνώσεις Ορειχάλκινος σωλήνας
Δακτύλιοι στεγανοποίησης Ο Ελαστομερή EPDM
Θερμομονωτικό κέλυφος EPP

7 4 2 Ομάδα αντλιών ανάμειξης PMG-25, PMG-32 ErP

Εικ. 7–11 Ομάδα αντλιών ανάμειξης PMG-25/32 ErP

 - Συμπαγείς μονάδες, έτοιμες για τοποθέτηση
 - Χωρίς εξαίρεση σημεία σύνδεσης επίπεδης στεγανοποίησης
 - Εξοικονόμηση ρεύματος μέσω ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενης αντλίας υψηλής 
απόδοσης

 - Θερμομονωτικό κέλυφος από EPP

Στοιχεία του συστήματος
 - 3-οδος αναμικτήρας DN 25 / DN 32 με μηχανισμό ρύθμισης 3 σημείων, 230 V
 - Αντλία υψηλής απόδοσης Wilo Yonos Para Red Knob 25/6 (PMG 25) ή 
30/6 (PMG 32)

 - Θερμόμετρο στην προσαγωγή και επιστροφή

Περιοχές χρήσης
Σταθμός αντλιών (κυκλοφορητών) ανάμειξης θέρμανσης επιφανειών για συναρμο-
λόγηση σε κεντρική θέση ή στο λέβητα της θέρμανσης.

Περιγραφή
Το δομικό συγκρότημα είναι συναρμολογημένο πάνω σε μια κονσόλα στήριξης 
στον τοίχο.
Δυνατότητα επέκτασης με το σετ ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής 
REHAU σε έναν αυτοδύναμο σταθμό ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση του συστήματος επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν εκπαιδευμέ-
νο και ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Λάβετε υπόψη:
 - Τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς (π.χ. ÖVE)
 - Τις υποδείξεις στις συνημμένες οδηγίες τοποθέτησης
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Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος 250 mm
Ύψος 404 mm
Βάθος 230 mm

3-οδος αναμικτήρας

Τιμή kvs 8,0 m³/ώρα ή 18 m³/ώρα
Ονομαστική διάμετρος DN 25 ή DN 32

Περίβλημα
Κόκκινος ορείχαλκος, 
επινικελωμένο ματ

Εικ. 7–12 Διαστάσεις ομάδας αντλιών ανάμειξης PMG-25/32 ErP

7 4 3 Συγκρότημα αντλιών REHAU

Εικ. 7–13 Μονάδα σωλήνωσης κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU 

 - Συγκροτήματα αντλιών για κυκλώματα Θέρμανσης/Ψύξης με μείξη (PGM) και 
χωρίς μείξη (PG)

 - Πρακατασκευασμένο συγκρότημα αντλιών με διατάξεις ένδειξης
 - Κατ' επιλογή με κανονικές αντλίες ή αντλίες υψηλής απόδοσης
 - Ενσωματωμένο φρένο βαρύτητας για την αποτροπή ανακυκλοφορίας λόγω 
βαρύτητας

 - Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση

Πεδίο εφαρμογής
Σκοπός του συγκροτήματος αντλιών REHAU είναι η τροφοδοσία ενός κυκλώμα-
τος θέρμανσης ή ψύξης με/χωρίς μείξη με νερό θέρμανσης/ψύξης σε συνδυασμό 
με αντλία θερμότητας REHAU. Μέσω της ομάδας ανάμειξη καθορίζεται και 
ρυθμίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής του κυκλώματος θέρμανσης/ψύξης.

Το συγκρότημα αντλιών REHAU διατίθεται σε 3 μεγέθη και με διάφορους κυκλο-
φορητές. Παραδίδεται έτοιμο συναρμολογημένο και μπορεί να συναρμολογηθεί 
απευθείας στο υδραυλικό σύστημα. 

Στο συγκρότημα αντλιών με αναμικτήρα, η θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται 
μέσω ανάμειξη με νερό επιστροφής. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από 
την τρίοδη βαλβίδα ανάμειξης, η θέση της οποίας ελέγχεται με ηλεκτρικό μηχα-
νισμό έτσι, ώστε να διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία προσαγωγής. Κατά 
τον τρόπο αυτόν, ένα κύκλωμα θέρμανσης επιφάνειας μπορεί να λειτουργεί με 
την απαιτούμενη χαμηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με υψηλότερες θερμοκρα-
σίες στο θερμοδοχείο συστήματος.
Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας προσαγωγής χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας 
που παρέχεται μαζί.

Στοιχεία του συστήματος

 - Κυκλοφορητής 
(στο PG 02, PGM 02 και PGM 03 είναι αντλία υψηλής απόδοσης)

 - 3-οδος αναμικτήρας με κινητήρα (μόνο PGM)
 - Θερμόμετρο στην προσαγωγή και επιστροφή
 - Διατάξεις αποκοπής στην προσαγωγή και επιστροφή
 - Φρένο βαρύτητας μέσω αντλία στην προσαγωγή
 - Αισθητήρας προσαγωγής
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Τεχνικά στοιχεία 

PGM

PGM 02 03

Διαστάσεις Υ x Π x Β 355 x 250 x 170

Απόσταση αξόνων σωλήνων 
προσαγωγής και επιστροφής

125 mm

Μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας 95 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar

Σύνδεση πάνω G 1½ Εξ. σπ. G 2 Εξ. σπ.

Σύνδεση κάτω G 1½ Εξ. σπ.

Μήκος κατασκευής αντλίας 180 mm

Αισθητήρας NTC 10 kΩ

Υλικό θερμομονωτικού κελύφους EPP

Θέση εγκατάστασης κατακόρυφα

Αντλία

Τύπος Wilo Stratos 25/1-7 Stratos 30/1-8

Ύψος κατάθλιψης 1-6 m 1-7 m

Παροχή όγκου ροής Βλέπε διάγραμμα

Τάση 230 V~ 50 Hz

Κατασκευαστικό μήκος 180 mm

3-οδος αναμικτήρας

τιμή kvs σε m³/h 6,3 18

Σήμα ελέγχου 0-10 V

Τάση 24 V

Περίβλημα Ορείχαλκος

PG

PG 01 02

Διαστάσεις Υ x Π x Β 355 x 250 x 170

Απόσταση αξόνων σωλήνων 
προσαγωγής και επιστροφής 125 mm

Μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας 95 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar

Σύνδεση πάνω G 1½ Εξ. σπ.

Σύνδεση κάτω G 1½ Εξ. σπ.

Μήκος κατασκευής αντλίας 180 mm

Υλικό θερμομονωτικού κελύφους EPP

Θέση εγκατάστασης κατακόρυφα

Αντλία

Τύπος Wilo RS 25/6 Stratos 25/1-7

Ύψος κατάθλιψης 1-5,5 m 1-6 m

Παροχή όγκου ροής Βλέπε διάγραμμα

Τάση 230 V~ 50 Hz

Κατασκευαστικό μήκος 180 mm

Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών

Εικ. 7–14 Χαρακτηριστική καμπύλη αντλίας PG 01 και PGM 01

Εικ. 7–15 Χαρακτηριστική καμπύλη αντλίας PG 02 και PGM 02

Εικ. 7–16 Χαρακτηριστική καμπύλη αντλίας PGM 03
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7 4 4 Συλλέκτες REHAU

Εικ. 7–17 Συλλέκτες REHAU

 - Συλλέκτης έτοιμος για τοποθέτηση για 2 ή 3 συγκροτήματα αντλιών
 - Κατ' επιλογή διάταξη των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής με πρό-
σθετα στόμια επιστροφής

Πεδίο εφαρμογής
Σκοπός του συλλέκτη REHAU είναι η εξυπηρέτηση 2 (ή 3) συγκροτημάτων 
αντλιών. Μέσω αυτού η ροή της μονάδας παραγωγής θερμότητας μπορεί να δια-
νεμηθεί σε κυκλώματα θέρμανσης με μείξη (συγκρότημα αντλίας REHAU PGM) ή 
χωρίς μείξη (συγκρότημα αντλίας REHAU PG). 

Στοιχεία του συστήματος
 - Συλλέκτης (για 2 ή 3 συγκροτήματα αντλιών)
 - Μόνωση
 - Στήριγμα τοίχου

Τεχνικά στοιχεία

Συλλέκτης

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar

Απόσταση αξόνων 125 mm

Σύνδεση πάνω G 1½

Σύνδεση κάτω G 1½

Υλικό θερμομόνωσης EPP

Υλικό συλλέκτη Χάλυβας St 37-2

7 4 5 Σετ ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής

Εικ. 7–18 Σετ ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής

 - Ηλεκτρονικός ελεγκτής θέρμανσης, προγραμματισμένος και έτοιμος για λειτουργία
 - Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής, ελεγχόμενης σύμφωνα με τις καιρικές 
συνθήκες

 - Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας προσαγωγής, Ni 1000
 - Θερμοστάτης μέγιστου ορίου
 - Προκαλωδιωμένος, με βυσματούμενους συνδέσμους για απλή εγκατάσταση
 - Τάση λειτουργίας 230 VAC

Εξαρτήματα
 - Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου για τη διόρθωση της θερμοκρασίας προσα-
γωγής (διασύνδεση θερμοκρασίας χώρου)

 - Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής (ομαλή εκκίνηση ή περιορισμός της 
θερμοκρασίας επιστροφής)

Περιγραφή
Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής έχει από το εργοστάσιο την ακόλουθη ρύθμιση:
 - Ελεγχόμενη σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες ρύθμιση της θερμοκρασίας 
προσαγωγής, σύμφωνα με την καμπύλη θέρμανσης με κλίση 0,6

 - Χρόνοι μείωσης καθημερινά από 22.00 έως 06.00
 - Αυτόματη ενεργοποίηση της αντλίας στη λειτουργία θέρμανσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση του συστήματος επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν εκπαιδευμέ-
νο και ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Λάβετε υπόψη:
 - Τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς (π.χ. ÖVE)
 - Τις υποδείξεις στις συνημμένες οδηγίες τοποθέτησης
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7 5 Θερμοστάτης χώρου NEA

Εικ. 7–19 Θερμοστάτης χώρου Nea

 - Ελκυστικός σχεδιασμός
 - Φωτιζόμενη οθόνη LCD 
 - Εύκολος χειρισμός 
 - Απλή συναρμολόγηση
 - Μεγάλη άνεση μέσω αυτόνομης βελτιστοποίησης1)

 - Διατίθεται ως σύστημα 24 V και 230 V 

1) Αυτόνομη βελτιστοποίηση: 
Οι θερμοστάτες της οικογένειας Nea βελτιώνουν συνεχώς και βήμα προς βήμα τη συμπε-
ριφορά ρύθμισής τους, χάρη σε ενσωματωμένο σύστημα αυτόνομης βελτιστοποίησης. 
Για το σκοπό αυτόν αναλύεται συνεχώς η μεταβολή της θερμοκρασίας που παρατηρείται 
στο χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν η ισχύς δεν έχει προσαρμοστεί σωστά - π.χ. 
λόγω ελλιπούς υδραυλικής εξισορρόπησης ή λόγω εσφαλμένης ρύθμισης της καμπύλης 
θέρμανσης - δημιουργείται μόνιμη απόκλιση από την επιθυμητή θεωρητική τιμή.  
Σε τέτοια περίπτωση, ο θερμοστάτης προσαρμόζει με μικρά βήματα τις παραμέτρους 
του, ώστε η θερμοκρασία χώρου να πλησιάζει σε μερικές μέρες όσο το δυνατόν καλύτερα 
την επιθυμητή θεωρητική τιμή.

7 5 1 Μέρη συστήματος Nea

 - Θερμοστάτης χώρου Nea H, Nea HT, Nea HCT
 - Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea
 - Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea 24 V
 - Διανομέας ρύθμισης Nea H και Nea HC
 - Χρονοδιακόπτης Nea
 - Μηχανισμός ρύθμισης UNI
 - Μετασχηματιστής 50 VA 

Δομή συστήματος

Εικ. 7–20 Δομή συστήματος ρύθμισης Nea 230 V 1)

1 Θερμοστάτης χώρου Nea 4 Χρονοδιακόπτης Nea

2 Θερμοστάτης χώρου Nea 5 Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea

3 Μηχανισμοί ρύθμισης UNI
1) στην έκδοση 24 V είναι απαραίτητη η χρήση πρόσθετου μετασχηματιστή 50 VA

Ο θερμοστάτης χώρου Nea και οι θερμικοί μηχανισμοί συνδέονται στο διανομέα 
ρύθμισης Nea, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και χωρίς το διανομέα ρύθ-
μισης. Με το διανομέα ρύθμισης Nea επιτυγχάνεται ασφαλής και τακτοποιημένη 
καλωδίωση του συστήματος στο κουτί διανομέα κυκλώματος θέρμανσης.
Στο διανομέα ρύθμισης μπορείτε να συνδέσετε έως και 6 θερμοστάτες χώρου και 
έως και 12 μηχανισμούς ρύθμισης UNI.
Προαιρετικά, για τον κεντρικό έλεγχο των χρονικών διαστημάτων μειωμένης 
λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξωτερικός χρονοδιακόπτης.

Πεδίο εφαρμογής
Τα στοιχεία του συστήματος Nea προορίζονται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
χώρου των συστημάτων θέρμανσης επιφανειών ή θέρμανσης/ψύξης επιφανειών 
σε κλειστά κτίρια.

7 5 2 Περιγραφή των μερών

7 5 2 1 Θερμοστάτης χώρου Nea

 - Επίπεδο περίβλημα τοποθετούμενο σε κουτί χωνευτής εγκατάστασης ή απευ-
θείας στον τοίχο

 - Οθόνη φωτιζόμενη με λευκό χρώμα
 - Συνοπτική ένδειξη κατάστασης με σαφή σύμβολα
 - Ο χειρισμός πραγματοποιείται μέσω 3 πλήκτρων
 - Ρύθμιση θεωρητικής τιμής κατά βήματα 0,5 βαθμών
 - Εύρος ρύθμισης 6-37 βαθμούς, ρυθμιζόμενη μείωση
 - Δυνατότητα ενεργοποίησης έως 5 μηχανισμών ρύθμισης UNI
 - Επιλογή διαφορετικών τρόπων λειτουργιών: Αυτόματη, κανονική, μειωμένη και 
προαιρετικά απενεργοποιημένη λειτουργία.

 - Δυνατότητα κλειδώματος πλήκτρων
 - Η ενσωματωμένη αυτόνομη βελτιστοποίηση μειώνει την επίδραση σφαλμάτων 
υδραυλικής εξισορρόπησης ή επιλογής καμπύλης θέρμανσης
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Συνοπτική παρουσίαση θερμοστάτη χώρου Nea

Nea H Nea HT Nea HCT
Θέρμανση
Ψύξη – –
Μείωση θερμοκρασίας από 
το ενσωματωμένο πρόγραμμα 
χρονοδιακόπτη

–

Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας
Αυτόνομη βελτιστοποίηση
Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και της 
τρέχουσας ημέρας της εβδομάδας

–

Ρύθμιση 3 προγραμμάτων χρονοδιακόπτη 
ημερησίως

–

Καταστάσεις λειτουργίας πάρτυ και 
διακοπών

–

Ενσωματωμένη λειτουργία αντιπαγετικής 
προστασίας και προστασίας βανών
Μεταγωγή του τρόπου λειτουργίας 
θέρμανσης/ψύξης, χειροκίνητα ή 
εξωτερικά

– –

Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου 
αισθητήρα

– –

Πίν. 7–1 Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας

Τεχνικά στοιχεία θερμοστάτη χώρου Nea

Nea 230 V Nea 24 V 2)

Χρώμα
Εμπρός περίβλημα: όμοιο με λευκό οδικής κυκλοφορίας 
Πίσω περίβλημα: όμοιο με ανθρακί

Τάση λειτουργίας 230 V AC ±10% 24 V AC -10% / +20%
Επιφανειακό ρεύμα, 
μέγ.

0,2 A (ωμικό φορτίο) 1 A (ωμικό φορτίο)

Ασφάλεια 0,63 A T 1 A T
Βαθμός προστασίας 1) Κατηγορία II Κατηγορία III
Μέγ. αριθμός των  
θερμ.  μηχανισμών 
ρύθμισης

5 Μηχανισμοί ρύθμισης REHAU UNI  
ή 5 x 3 W

Βαθμός προστασίας IP30
Τρόπος λειτουργίας 1.Y
Βαθμός ρύπανσης 2
Κρουστική τάση 
σχεδιασμού

4 kV

Λειτουργία 
αντιπαγετικής 
προστασίας

5 °C

Λειτουργία 
προστασίας βαλβίδας

 5 λεπτά / εβδομάδα

Διαστάσεις, μπροστά 88 x 88 mm
Διαστάσεις, πίσω 75 x 75 mm
Βάθος 26 mm
Τιμές λειτουργίας +6 … +37 °C
Θερμοκρασία 
αποθήκευσης

–20 … +60°C

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

    0 … +50 °C

Σχετική υγρασία μέγ. 80 %, χωρίς δημιουργία συμπυκνώματος
Πεδίο εφαρμογής σε κλειστούς χώρους

Πίν. 7–2 Τεχνικά στοιχεία
1) Οι απαιτήσεις του βαθμού προστασίας ικανοποιούνται μετά τη σωστή συναρμολόγηση.
2) Η τροφοδοσία τάσης πρέπει να γίνεται από μετασχηματιστή SELV.

7 5 2 2 Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea

Εικ. 7–21 Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea 24 V

Στους θερμοστάτες χώρου Nea HCT μπορεί να συνδεθεί προαιρετικά απομακρυ-
σμένος αισθητήρας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές εφαρμογές 
και για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου.

Σε περίπτωση χρήσης του ως αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, για
 - την τήρηση της ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας δαπέδου κατά την ψύξη
 - την τήρηση της μέγιστης τιμής θερμοκρασίας δαπέδου ή της ελάχιστης τιμής 
θερμοκρασίας δαπέδου κατά τη θέρμανση

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο θερμοστάτης χώρου Nea HCT λειτουργεί ως 
ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου, η επιπρόσθετα μετρηθείσα θερμοκρασία 
δαπέδου επιδρά περιοριστικά στην αποδιδόμενη θερμική/ψυκτική απόδοση. 
Στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η ελάχιστη θερμοκρασία δαπέδου κατά τη 
θέρμανση – π. χ. στο μπάνιο –, η θερμική απόδοση προσαρμόζεται κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε η τιμή της θερμοκρασίας δαπέδου να μην είναι χαμηλότερη από την 
επιθυμητή.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα επίτευξης ξεχωριστής ρύθμισης θερμοκρασίας 
δαπέδου, ανεξάρτητα από την επικρατούσα θερμοκρασία χώρου.

Σε περίπτωση εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα σε ένα χώρο, μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και στη θέση του ενσωματωμένου στο ρυθμιστή αισθητήρα 
για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου.

Τεχνικά δεδομένα απομακρυσμένου αισθητήρα 24 V

Τύπος αισθητήρα NTC 10K (10 kOhm, 1 % στους 25 °C)
Εύρος λειτουργίας -40 … +120 °C
Μήκος καλωδίου 4 m
Βαθμός προστασίας IP67
Χρώμα Λευκό

Πίν. 7–3 Τεχνικά δεδομένα απομακρυσμένου αισθητήρα 24 V

Ο απομακρυσμένος αισθητήρας Nea 24 V είναι κατάλληλος μόνο για το θερμο-
στάτη Nea HCT 24 V.
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Τεχνικά δεδομένα απομακρυσμένου αισθητήρα Nea

Τύπος αισθητήρα NTC 10K (10 kOhm, 1% στους 25°C)
Εύρος λειτουργίας -10 … +70 °C
Καλώδιο αισθητήρα H03V V - F
Μήκος καλωδίου 4 m
Βαθμός προστασίας IP67
Χρώμα Μαύρο

Πίν. 7–4 Τεχνικά δεδομένα απομακρυσμένου αισθητήρα Nea

Σύμφωνα με το DIN EN 60730, αφότου ο απομακρυσμένος αισθητήρας Nea 
εγκατασταθεί στο θερμοστάτη Nea HCT 230 V, πρέπει να ικανοποιεί την κατηγορία 
προστασίας II. Για το σκοπό αυτόν, ο αισθητήρας και το καλώδιο του απομακρυ-
σμένου αισθητήρα Nea πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε προστατευτικό σωλήνα.

7.5.2.3 Διανομέας ρύθμισης Nea

Εικ. 7–22 Διανομέας ρύθμισης Nea

Ο διανομέας ρύθμισης REHAU Nea, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο τύπο και 
την τροφοδοσία τάσης του χρησιμεύει για:
 - τη δημιουργία ελέγχου επιμέρους χώρων με μέχρι και 6 ή 10 ζώνες για συστή-
ματα θέρμανσης ή συστήματα θέρμανσης και ψύξης 

 - τη σύνδεση μέχρι και 6 ή 10 θερμοστατών χώρου NEA 230 V ή 24 V 
 - τη σύνδεση μέχρι και 18 σερβομηχανισμών REHAU UNI 230 V ή μέχρι και 15 
σερβομηχανισμών REHAU UNI 24 V 

 - τη σύνδεση ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη 
 - μόνο στους διανομείς ρύθμισης Nea HC: για τη σύνδεση ενός κυκλοφορητή 
ή μιας μονάδας παραγωγής θερμότητας/ψύξης, ενός δότη σήματος CO, ενός 
περιοριστή θερμοκρασίας ή αισθητήρα σημείου δρόσου. 

Ο διανομέας ρύθμισης REHAU χρησιμεύει αποκλειστικά για τη σταθερή εγκατάσταση.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση λειτουργίας Διανομέας ρύθμισης Nea H 24 V 24 V ±20%, 50 Hz 
Διανομέας ρύθμισης Nea H 230 V 230 V ±10%, 50 Hz 
Διανομέας ρύθμισης Nea HC 24 V 24 V ±20%, 50 Hz 
Διανομέας ρύθμισης Nea HC 230 V 230 V ±10%, 50 Hz 

Κατανάλωση ισχύος 24 V 30 VA 
230 V 50 VA 

Ασφάλειες 24 V T2A 
230 V T4AH 

Πλήθος θερμαντικών  
ζωνών 6 ή 10
Μέγ. αριθμός 
ελεγκτών 6 ή 10
Σερβομηχανισμοί 6 θερμαντικές ζώνες μέγ. 15 

10 θερμαντικές ζώνες μέγ. 18 (230 V) 
μέγ. 15 (24 V)

Πίν. 7–5 Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση

Όσον αφορά την τηλεφωνική σύνδεση πρέπει οι διατομές των καλωδίων να ανέρ-
χονται το λιγότερο σε 0,75 mm² στα 24 V ή 1,5 mm² στα 230 V. Η τροφοδοσία 
τάσης της έκδοσης 24 V πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός μετασχηματιστή 
ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 61558-2-6 ή ενός μετασχηματιστή 
Class II κατά UL για τη Βόρεια Αμερική. 
Ανάλογα με την έκδοση τάσης του διανομέα ρύθμισης υπάρχει η δυνατότητα 
λήψης L1 ή L και L2 ή N καθώς και του αγωγού γείωσης μέσω του διανομέα 
ρύθμισης. Όταν δε συνδεθεί κανένας περιοριστής θερμοκρασίας, πρέπει να 
γεφυρωθεί η σύνδεση TB/%H (προβλέπεται από το εργοστάσιο). Μόλις συνδεθεί 
ένας περιοριστής θερμοκρασίας ή ένας αισθητήρας σημείου δρόσου, πρέπει να 
απομακρυθμεί η γέφυρα. Ο περιοριστής θερμοκρασίας ή ο αισθητήρας σημείου 
δρόσου πρέπει να εκτελεστεί ως επαφή NC (normally closed). 
Η καλωδίωση των ελεγκτών εξαρτάται από τον υπάρχοντα διανομέα ρύθμισης. 
Προσέχετε πάντοτε τα στοιχεία του κατασκευαστή των διακοπτών ή των αντίστοι-
χων κοχλιωτών συνδέσεων.

7.5.2.4 Διανομέας ρύθμισης Nea

Εικ. 7–23 Διανομέας ρύθμισης Nea 230 V

Εκδόσεις

Τύπος Είδος λειτουργίας Ενσωματωμένη 
ασφάλεια

Διανομέας ρύθμισης Nea H 230 V Θέρμανση T 4 A H
Διανομέας ρύθμισης Nea HC 230 V Θέρμανση και ψύξη T 4 A H
Διανομέας ρύθμισης Nea H 24 V Θέρμανση T 2 A
Διανομέας ρύθμισης Nea HC 24 V Θέρμανση και ψύξη T 2 A

Πίν. 7–6 Εκδόσεις

 - Για τη σύνδεση έως και 6 θερμοστατών χώρου και 12 θερμικών μηχανισμών 
ρύθμισης UNI σε 230 V AC ή 24 V AC

 - Ενσωματωμένη εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης
 - Σύνδεση χωρίς βίδες μέσω συνδετήρων με κλέμες
 - Για ράγες ή επιτοίχια τοποθέτηση στο κουτί διανομέα
 - Διανομέας ρύθμισης με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου αντλιών
 - Η αυτόματη μείωση θερμοκρασίας για 2 προγράμματα θέρμανσης είναι δυνατή 
μέσω εξωτερικού ψηφιακού χρονοδιακόπτη

 - Ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης
 - Σωστά αντιστοιχισμένες συνδέσεις

Οι διανομείς ρύθμισης Nea 24 V πρέπει να χρησιμοποιούνται με το μετασχημα-
τιστή 30 VA.

Χρώμα κάτω και πάνω μέρους περιβλήματος Σκούρο γκρι όμοιο με RAL 7021
Χρώμα καλύμματος περιβλήματος  Γκρι ανοιχτό όμοιο με RAL 7035
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7 5 2 5 Χρονοδιακόπτης Nea

Εικ. 7–24 Χρονοδιακόπτης Nea

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 2 καναλιών με εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τη σύνδε-
ση στους διανομείς ρύθμισης.

Το εσωτερικό πρόγραμμα χρονοδιακόπτη έχει ήδη ενσωματωθεί σε όλους τους 
τύπους θερμοστατών Nea HT και Nea HCT. Οι τύποι θερμοστατών Nea H, Nea HT 
και Nea HCT μπορούν να ενεργοποιηθούν και από τον εξωτερικό χρονοδιακόπτη. Σε 
αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα εσωτερικού χρονοδιακόπτη Nea παρακάμπτεται.

Ο εξωτερικός χρονοδιακόπτης παρέχει τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου της 
μειωμένης λειτουργίας όλων των συνδεδεμένων θερμοστατών χώρου. 
Κάθε θερμοστάτης χώρου Nea μπορεί να αντιστοιχιστεί και στα δύο εβδομαδιαία 
προγράμματα του χρονοδιακόπτη.

Τεχνικά στοιχεία χρονοδιακόπτη Nea

Τάση λειτουργίας 230 V AC
Θέσεις αποθήκευσης 84
Εφεδρική ισχύς 10 χρόνια

7 5 2 6 Μηχανισμός ρύθμισης UNI

 - Θερμικός μηχανισμός ρύθμισης UNI, σύνδεση χωρίς ρεύμα
 - Ενεργειακά αποδοτικό, κατανάλωση ρεύματος μόνο 1 W
 - Σαφής ένδειξη κατάστασης
 - Εύκολη συναρμολόγηση
 - Δυνατότητα υπερυψωμένης τοποθέτησης
 - «Λειτουργία First-Open» για τη λειτουργία της θέρμανσης επιφανειών στη φάση 
κατασκευής (πριν από τη συναρμολόγηση του θερμοστάτη)

 - Δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορες βαλβίδες και κατασκευαστές διανομέων
 - Βαθμός προστασίας IP54
 - Δυνατότητα παράδοσης εκδόσεων 24 V ή 230 V

7 5 2 7 Μετασχηματιστής 30 VA

Ο μετασχηματιστής 30 VA χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία τάσης του διανο-
μέα ρύθμισης Nea 24 V.

Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 V AC/24 V AC κατά το EN 61558, ισχύς 30 VA.
 - Μερική προστασία από βραχυκύκλωση, με ενσωματωμένη ασφάλεια υπερθέρμανσης
 - Αγωγός σύνδεσης δικτύου με χυτευμένο βύσμα, μήκος 100 cm,  
μήκος καλωδίου στη βοηθητική πλευρά περ. 30 cm

 - συμπ. πλάκα συναρμολόγησης για τη στερέωση με κλιπ συναρμολόγησης για 
ράγα Ω

 - Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 68 x 70 x 75 mm

7 5 3 Οδηγίες σχετικά με τη διάταξη

Ανάλογα με τον τύπο θερμοστάτη και την επιθυμητή λειτουργία απαιτούνται 
καλώδια σύνδεσης με τον παρακάτω ελάχιστο αριθμό αγωγών:

Θέρμανση Θέρμανση / ψύξη
H HT HCT

Χωρίς εξωτερικό χρονοδιακόπτη 3 3 41)

Με εξωτερικό χρονοδιακότπη 4 4 51)

1) Στον αριθμό αγωγών δεν περιλαμβάνονται οι αγωγοί του απομακρυσμένου αισθητήρα. Το 
καλώδιο σύνδεσης του απομακρυσμένου αισθητήρα δεν πρέπει να επεκταθεί.

Λάβετε υπόψη: Κατά τη σύνδεση του θερμοστάτη χώρου Nea δεν επιτρέπεται 
η χρήση καλωδίου γείωσης (κίτρινο-πράσινο). Το καλώδιο γείωσης λειτουργεί 
αποκλειστικά ως καλώδιο προστασίας.

Για τη σύνδεση του θερμοστάτη χώρου Nea H και Nea HT συνιστάται γενικά 
η χρήση 4κλωνου καλωδίου (ένας κλώνος εκ των οποίων προορίζεται για τον 
εξωτερικό χρονοδιακόπτη).

Συνιστώμενα καλώδια

Nea H / Nea HT Nea HCT

24 V / 230 V
NYM-O 4x1,5 NYM-O 5x1,5
NYM-J 5x1,5 NYM-J 7x1,5

Εναλλακτικά για 24 V1)

καλώδιο 4 αγωγών καλώδιο 5 αγωγών
μήκος καλωδίου έως 40 m: τουλ. 1 mm² 
μήκος καλωδίου έως 70 m: τουλ. 1,5 mm²

1) Ακόμη και για το σύστημα 24 V συνιστάται η χρήση άκαμπτων καλωδίων, καθώς μπο-
ρούν να εισαχθούν εύκολα στις κλέμες χωρίς τερματικά χιτώνια κλώνων. 

 - Η τοποθέτηση του θερμοστάτη πραγματοποιείται σε κουτιά χωνευτής εγκατά-
στασης του εμπορίου κατά το πρότυπο DIN 49073 ή απευθείας στον τοίχο.

 - Η τροφοδοσία των διανομέων ρύθμισης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω μιας 
ειδικής ασφάλειας.

 - Για την εγκατάσταση θερμοστατών στο μπάνιο (βλ. για το σκοπό αυτό 
DIN VDE 100 Μέρος 701) πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση το 
σύστημα 24 V.

 
Για την ανίχνευση σχηματισμού συμπυκνώματος σε περίπτωση ψύξης, προβλέπε-
ται η χρήση ανιχνευτών σημείου δρόσου σε σημαντικά σημεία του συστήματος.
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Θέση
Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και του αποτελεσματικού 
ελέγχου, ο θερμοστάτης χώρου Nea πρέπει να τοποθετηθεί σε περιοχή χωρίς 
ρεύματα αέρα και σε απόσταση 130 cm από το έδαφος.

 - Μην τοποθετείτε το θερμοστάτη:
 - πίσω από κουρτίνες
 - σε σημεία με άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 - σε περιοχή με αυξημένη υγρασία αέρα
 - κοντά σε πηγές θερμότητας
 - σε περιοχή όπου υπάρχουν ρεύματα αέρα

 - Μην τοποθετείτε το θερμοστάτη σε εξωτερικό τοίχωμα.
 - Για τον αγωγό σύνδεσης του απομακρυσμένου αισθητήρα πρέπει να προ-
βλεφθεί κατάλληλος κενός αγωγός. Το στοιχείο του αισθητήρα πρέπει να 
τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή μεταφορά 
θερμοκρασίας στο προς μέτρηση εξάρτημα.

Κατά τη συναρμολόγηση του θερμοστάτη χωρίς κουτί χωνευτής εγκατάστασης 
πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η έξοδος καλωδίου στον τοίχο πρέπει να είναι 19 
mm πάνω από το κέντρο του θερμοστάτη.

7 5 4 Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύο-
ντες εθνικούς κανονισμούς. Αυτές οι οδηγίες απαιτούν ειδικές γνώσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε ένα επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα σε ένα από τα παρακάτω 
επαγγέλματα:

ηλεκτρολόγος ή ηλεκτρονικός μηχανικός, 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, καθώς και τα αντίστοιχα επαγγέλματα 
στο πλαίσιο της ειδικής εθνικής νομοθεσίας. 

Πριν από την αφαίρεση του καλύμματος, ο θερμοστάτης πρέπει να αποσυνδεθεί 
από την τροφοδοσία τάσης.

Για τη συναρμολόγηση απενεργοποιήστε την τάση στο συνολικό σύστημα ρύθμι-
σης θερμοκρασίας μεμονωμένου χώρου.  

Για οδηγίες σχετικά με τη συναρμολόγηση του θερμοστάτη Nea και του διανομέα 
ρύθμισης Nea συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τα προϊόντα.

Έλεγχος λειτουργίας
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης πρέπει να ελεγχθεί η 
λειτουργία των εξαρτημάτων, καθώς και η σωστή αντιστοίχιση των θερμοστατών 
στους ενεργοποιητές βαλβίδων.

1. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια του δικτύου.
2. Ορίστε στο θερμοστάτη την υψηλότερη θεωρητική τιμή. 

Μετά από 4–5 λεπτά οι αντίστοιχοι μηχανισμοί UNI ρύθμισης πρέπει να ανοίξουν 
πλήρως. Αυτό φαίνεται από την κεφαλή που εκτείνεται στην επάνω πλευρά του 
μηχανισμού ρύθμισης UNI.

3. Αφήστε το θερμοστάτη για τουλάχιστον 15 λεπτά στην υψηλότερη θεωρητι-
κή τιμή, για να διασφαλιστεί η απασφάλιση της λειτουργίας First-Open των 
μηχανισμών ρύθμισης UNI.

4. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με όλους τους θερμοστάτες.
5. Ορίστε σε όλους τους θερμοστάτες την χαμηλότερη θεωρητική τιμή.
6. Μετά από 5 λεπτά περίπου, ελέγξτε αν οι μηχανισμοί ρύθμισης UNI έχουν 

κλείσει. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των ενεργο-
ποιητών βαλβίδων και τη σωστή προσαρμογή στις βαλβίδες διανομέα.  
Η στρογγυλή κεφαλή στην επάνω πλευρά του μηχανισμού ρύθμισης UNI 
πρέπει να εξέρχεται κατά περ. 0,5 mm. 

Εικ. 7–25 Προσαρμογή βαλβίδας

7. Ορίστε το θερμοστάτη στις επιθυμητές θεωρητικές τιμές και τον τρόπο 
λειτουργίας.

For your benefit symbol
 
To ensure trouble free operation and efficient control. the room thermostat Nea
is best positioned behind a door and at 130cm from the floor.
 
(Pic)
 
Do not position the thermostat:
 
1. Near any heat source (pics)
2. Behind curtains(pic)
3. Direct Sunlight(pic)
4. In a bathroom or area of high humidity(pic)
 
Info symbol
·         Not to be positioned on exterior wall
·         Do not install the remote sensor (if applicable) in an empty tube
·         Only the temperature at the position of remote sensor (if applicable) is measured

130cm

130cm

≈ 0,5 mm
    o k 
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7 6 Σύστημα ρύθμισης Nea Smart

Εικ. 7–26 Σύστημα ρύθμισης Nea Smart

Το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου Nea Smart παρέχει σύγχρονη τεχνο-
λογία, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ελκυστικό σχεδιασμό.
Ο χειρισμός είναι εύκολος και είναι εφικτός από οπουδήποτε μέσω smartphone, 
tablet ή φορητού υπολογιστή. Τόσο η ενσύρματη, όσο και η ασύρματη έκδοση 
επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του συστήματος.

Βασικές λειτουργίες
 - Πρόσβαση μέσω smartphone, tablet, φορητού υπολογιστή και PC
 - Διατίθεται σε έκδοση ασύρματη και ενσυρματη
 - Και οι δύο εκδόσεις είναι εξαιρετικά κατάλληλες για εκ των υστέρων τοποθέ-
τηση

 - Κατάλληλο για θέρμανση και ψύξη
 - Υψηλή ενεργειακή απόδοση με μεγάλη άνεση
 - Εύκολη έναρξη λειτουργίας και χειρισμός
 - Θερμοστάτες χώρου υψηλής ποιότητας με οθόνη LCD 
 - Επεκτάσιμο για έως 56 χώρους
 - Δυνατότητα επιδιόρθωσης εξ αποστάσεως χάρη στην απομακρυσμένη πρό-
σβαση

Τα στοιχεία του συστήματος Nea προορίζονται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
χώρου των συστημάτων θέρμανσης επιφανειών ή θέρμανσης/ψύξης επιφανειών 
σε κλειστά κτίρια.

Ενιαίος σχεδιασμός
Τα συστήματα Nea Smart R (έκδοση ασύρματη) και Nea Smart (ενσύρματη 
έκδοση) είναι πανομοιότυπα ως προς τις λειτουργίες ρύθμισης, το σχεδιασμό 
χειρισμού και τη βασική διαδικασία έναρξης λειτουργίας. 
Αυτός ο ενιαίος σχεδιασμός παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα κατά τη μελέτη 
και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Ιδιότητες συστήματος
Το σύστημα ρύθμισης Nea Smart διατίθεται σε 2 εκδόσεις:
Nea Smart R:  Ασύρματη έκδοση (230 V)
Nea Smart: Ενσύρματη έκδοση (24 V)

Και οι δύο εκδόσεις – ασύρματη & ενσύρματη – είναι εξίσου κατάλληλες για νέες 
εγκαταστάσεις και για εκ των υστέρων τοποθέτηση. Ακόμα και τα καλώδια που 
υπάρχουν ήδη για τους συμβατικούς θερμοστάτες χώρου μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την ενσύρματη έκδοση (βλ. υποδείξεις μελέτης).
Το σύστημα ρύθμισης Nea Smart χαρακτηρίζεται από την εύκολη τοποθέτη-
ση και τον άνετο χειρισμό. Η διασύνδεση Ethernet, που υπάρχει σε όλες τις 
μονάδες βάσης, επιτρέπει το χειρισμό και την επιτήρηση του συστήματος μέσω 
smartphone, tablet, φορητού υπολογιστή και PC, στο εσωτερικό του κτιρίου ή 
έξω από αυτό.
Με τη σύνδεση των μονάδων βάσης μεταξύ τους, το σύστημα μπορεί να επεκτα-
θεί μέχρι και για 56 χώρους.
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7 6 1 Εξαρτήματα και δομή συστήματος

7 6 1 1 Εξαρτήματα του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας

 - Θερμοστάτης χώρου Nea Smart R D (με οθόνη)
 - Θερμοστάτης χώρου Nea Smart R (με ρυθμιστικό)
 - Nea Smart R Basis 230 V
 - Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart 
 - Σερβομηχανισμός UNI 230 V
 - Κεραία Nea Smart R
 - Επαναλήπτης Nea Smart R

7 6 1 2 Δομή συστήματος Nea Smart R – σύστημα ραδιοεπικοινωνίας

Εικ. 7–27 Δομή συστήματος ρύθμισης Nea Smart R

1. Θερμοστάτης χώρου Nea Smart R D

2. Θερμοστάτης χώρου Nea Smart R

3. Nea Smart R Basis 230 V

4. Σερβομηχανισμός UNI 230 V

5. Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart

6. Σύνδεση Ethernet

Οι θερμοστάτες χώρου Nea Smart R εκχωρούνται εύκολα στα κανάλια του 
Nea Smart R Basis 230 V. Ο θερμοστάτης χώρου Nea Smart R D μπορεί να 
εξοπλιστεί προαιρετικά με απομακρυσμένο αισθητήρα για την επιτήρηση της 
θερμοκρασίας δαπέδου. Οι θερμικοί μηχανισμοί κίνησης συνδέονται στο σταθμό 
Nea Smart R Basis. Η σύνδεση Ethernet μπορεί να συνδεθεί με το δρομολογητή 
(router) ή απευθείας με το PC ή το φορητό υπολογιστή.

7 6 1 3 Εξαρτήματα ενσύρματου συστήματος

 - Θερμοστάτης χώρου Nea Smart D (με οθόνη)
 - Θερμοστάτης χώρου Nea Smart (με ρυθμιστικό)
 - Nea Smart Basis
 - Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart
 - Σερβομηχανισμός UNI 24 V

7 6 1 4 Δομή συστήματος Nea Smart – ενσύρματο σύστημα

Εικ. 7–28 Δομή συστήματος ρύθμισης Nea Smart

1. Θερμοστάτης χώρου Nea Smart D

2. Θερμοστάτης χώρου Nea Smart

3. Nea Smart Basis 24 V

4. Σερβομηχανισμός UNI 24 V

5. Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart

6. Σύνδεση Ethernet

Οι θερμοστάτες χώρου Nea Smart συνδέονται μέσω καλωδίου 2 αγωγών με την 
υποδοχή επικοινωνίας του σταθμού Nea Smart Basis 24 V. Η δρομολόγηση του 
καλωδίου είναι ελεύθερη. Τις περισσότερες φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα υπάρχοντα καλώδια (βλ. υποδείξεις μελέτης). Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστι-
κά του συστήματος είναι πανομοιότυπα με αυτά του συστήματος Nea Smart R.
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7 6 2 Περιγραφή των μερών

Οι θερμοστάτες χώρου που περιγράφονται πιο κάτω διατίθενται κάθε φορά για το 
ασύρματο σύστημα (Nea Smart R) και το ενσύρματο σύστημα (Nea Smart).

7 6 2 1 Θερμοστάτης χώρου Nea Smart (R) D

Εικ. 7–29 Θερμοστάτης χώρου Nea Smart R D / θερμοστάτης χώρου Nea Smart D

 - Επίπεδο περίβλημα για τοποθέτηση σε κουτί χωνευτής εγκατάστασης ή 
απευθείας στον τοίχο

 - Μεγάλη οθόνη (60 x 40 mm), με λευκό πίσω φωτισμό στο θερμοστάτη χώρου 
Nea Smart D

 - Με συνοπτική ένδειξη κατάστασης με σαφή σύμβολα
 - Χειρισμός με κουμπί πατήματος-περιστροφής
 - Μεταβολή της τιμής ρύθμισης με ακρίβεια 0,2 βαθμούς C
 - Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου αισθητήρα για επιτήρηση θερμοκρασί-
ας δαπέδου ή επιτηρητή σημείου δρόσου

 - Δυνατότητα διαμόρφωσης της περιοχής ρύθμισης, ρυθμιζόμενη μείωση
 - Επιλογή διαφορετικών τρόπων λειτουργιών: Αυτόματη, κανονική, μειωμένη και 
προαιρετικά απενεργοποιημένη λειτουργία (αντιπαγετική προστασία)

 - Δυνατότητα κλειδώματος χειρισμού

7 6 2 2 Θερμοστάτης χώρου Nea Smart (R)

Εικ. 7–30 Θερμοστάτης χώρου Nea Smart R / θερμοστάτης χώρου Nea Smart

 - Επίπεδο περίβλημα κατάλληλο για τοποθέτηση σε κουτί χωνευτής εγκατάστα-
σης ή απευθείας στον τοίχο

 - Χειρισμός μέσω ρυθμιστικού
 - Ρυθμιζόμενη μείωση

7 6 2 3 Επισκόπηση λειτουργίας θερμοστάτη χώρου Nea Smart (R) D/
θερμοστάτη χώρου Nea Smart (R)

Θερμοστάτης 
χώρου  
Nea Smart (R) D

Θερμοστάτης 
χώρου  
Nea Smart (R)

Θέρμανση  
Ψύξη  
Απόδοση τιμών ρύθμισης από 
χρονοπρογράμματα του Nea 
Smart (R) Basis

 *)

Οθόνη με μόνιμες ενδείξεις της 
θερμοκρασίας χώρου, του χρόνου 
συστήματος και της κατάστασης 
λειτουργίας

 -

Χειρισμός με τροχό πατήματος-
περιστροφής  -

Δυνατότητα κλειδώματος set 
point ρύθμισης/χειρισμού  -

Δυνατότητα σύνδεσης 
απομακρυσμένου αισθητήρα  -

Ενσωματωμένη λειτουργία 
αντιπαγετικής προστασίας και 
προστασίας βαλβίδων

 

Δυνατότητα επιλογής τρόπου 
λειτουργίας πάρτι και διακοπών  -

Πίν. 7–7 Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας

 Η λειτουργία περιλαμβάνεται
– Η λειτουργία δεν περιλαμβάνεται

*)

στην έκδοση θερμοστάτη χωρίς οθόνη η λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας μπορεί επίσης να ελέγχεται με χρονοπρόγραμμα. Στη λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας η τιμή ρύθμισης διαφοροποιείται από την τιμή 
που έχει ρυθμιστεί στο θερμοστάτη. Η διαφορά ορίζεται στις παραμέτρους.



139

7 6 2 4 Τεχνικά στοιχεία θερμοστάτη χώρου Nea Smart

Θερμοστάτης χώρου  
Nea Smart R

Θερμοστάτης χώρου  
Nea Smart

Χρώμα
Περίβλημα σε «λευκό διαγραμμίσεων» (RAL 9003).  
Πλαίσιο στην οθόνη (θερμοστάτη χώρου D) μαύρο, 
Πίσω περίβλημα «γκρι σκούρο» (RAL 7021)

Υλικό
ABS (περίβλημα, βάση, περιστροφικό κουμπί) 
PMMA (δίσκος στο θερμοστάτη χώρου D)

Τροφοδοσία τάσεως
2 αλκαλικές μπαταρίες 
LR03 AAA, διάρκεια ζωής 
μπαταριών >2 έτη

24 V μέσω αγωγών 
διαύλου, με προστασία 
από εσφαλμένη 
πολικότητα

Βαθμός προστασίας / 
κλάση προστασίας

IP20 / III

Επικοινωνία

Τεχνολογία ραδιοκυμάτων 
868 MHz, εμβέλεια 
περίπου 25 m μέσα σε 
κτίρια

τεχνολογία διαύλου, 
με προστασία από 
εσφαλμένη πολικότητα, 
2 αγωγών, μέγιστο μήκος 
καλωδίου 500 m

Πλάτος x Ύψος x Βάθος
Θερμοστάτης χώρου D: 86 x 86 x 26,5 mm
Θερμοστάτης χώρου: 86 x 86 x 25,5 mm

Διαστάσεις οθόνης 
(θερμοστάτης χώρου D)

Ορατή επιφάνεια της οθόνης:  
Υ x Π: 40 x 60 mm

Εύρος ρύθμισης
Θερμοστάτης χώρου D: 5...30 °C
Θερμοστάτης χώρου: 10...28 °C

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

0...50 °C

Υγρασία περιβάλλοντος 5 - 80 % χωρίς δημιουργία συμπυκνώματος
Πεδίο εφαρμογής σε κλειστούς χώρους

7 6 3 Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart

Εικ. 7–31 Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart

Στους θερμοστάτες χώρου Nea Smart με οθόνη – θερμοστάτη χώρου Nea Smart 
D και θερμοστάτη χώρου Nea Smart R D – μπορεί να συνδεθεί προαιρετικά ο 
απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart. 
Ο αισθητήρας αυτός μπορεί να οριστεί ως αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου ή 
χώρου.
Κατά τη χρήση του ως αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου, μπορεί να αξιοποιηθεί 
για τη διατήρηση μιας ελάχιστης θερμοκρασίας του δαπέδου στη λειτουργία 
θέρμανσης.
Αν οριστεί ως αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου, αντικαθιστά τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας που είναι ενσωματωμένος στον θερμοστάτη χώρου, ώστε ο 
θερμοστάτης χώρου να μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο χώρο.

Τεχνικά στοιχεία απομακρυσμένου αισθητήρα Nea Smart
Μήκος καλωδίου 3 m
Διάμετρος αισθητήρα 5 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0...50 °C
Βαθμός προστασίας IP67

Η είσοδος του θερμοστάτη χώρου Nea Smart (R) D μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για τη σύνδεση μιας ψυχρής επαφής ενός επιτηρητή σημείου δρόσου. 
Κατά το κλείσιμο της επαφής ενεργοποιείται συναγερμός σημείου δρόσου και 
διακόπτεται η λειτουργία ψύξης στη ζώνη που ελέγχεται από το θερμοστάτη 
χώρου.

Σύ
στ

ημ
α 

αυ
τό

μα
τη

ς 
ρύ

θμ
ισ

ης



140

7 6 4 Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart

Εικ. 7–32 Σερβομηχανισμός UNI

Οι σερβομηχανισμοί REHAU UNI της έκδοσης 230 V χρησιμοποιούνται στο 
σύστημα Nea Smart R (έκδοση ραδιοκυμάτων), ενώ οι σερβομηχανισμοί REHAU 
UNI της έκδοσης 24 V στο σύστημα Nea Smart (ενσύρματη έκδοση).

Ιδιότητες:
 - Θερμικός μηχανισμός ρύθμισης, κανονικά κλειστός (NC)
 - Υψηλή ενεργειακή απόδοση, κατανάλωση ρεύματος μόνο 1 W
 - Σαφής ένδειξη κατάστασης
 - Εύκολη συναρμολόγηση
 - Δυνατότητα υπερυψωμένης τοποθέτησης
 - «Λειτουργία First Open» για λειτουργία θέρμανσης επιφανειών στη φάση 
κατασκευής (πριν από τη συναρμολόγηση του θερμοστάτη)

 - Δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορες βαλβίδες και κατασκευαστές διανομέων
 - Βαθμός προστασίας IP54
 - Δυνατότητα παράδοσης σε έκδοση 24 V ή 230 V

7 6 5 Nea Smart R Basis 230 V / Nea Smart Basis 24 V

Εικ. 7–33 Nea Smart R Basis 230 V

 - Για να συνδεθούν το πολύ 8 θερμοστάτες χώρου Nea Smart R ή Nea Smart
 - Έλεγχος 12 θερμικών σερβομηχανισμών UNI 24 V (Nea Smart Basis) ή 12 
θερμικών σερβομηχανισμών UNI 230 V (Nea Smart R Basis)

 - Απλή και διαισθητική εγκατάσταση και χειρισμός
 - Διασύνδεση Ethernet για την ενσωμάτωση του συστήματος στο οικιακό δίκτυο 
διατίθεται σε όλες τις συσκευές

 -

 - Η λειτουργία Smart Start βελτιστοποιεί συνεχώς το χρονικό σημείο έναρξης 
αναθέρμανσης μετά τη φάση μείωσης θερμοκρασίας

 - Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος με έως 6 άλλους σταθμούς βάσης 
μέσω ραδιοκυμάτων (μόνο στην έκδοση ραδιοκυμάτων) ή μέσω τεχνολογίας 
διαύλου συστήματος

 - Συνδέσεις για αντλία, θερμοστάτη περιορισμού και επιτηρητή σημείου δρόσου
 - Σύνδεση χωρίς βίδες με τεχνολογία βυσμάτων
 - Για συναρμολόγηση σε ράγα τύπου Ω στο ερμάριο συλλέκτη

7 6 6 Απομακρυσμένος αισθητήρας Nea Smart

Εικ. 7–34 Nea Smart Basis 24 V

Λειτουργία
Οι μονάδες Nea Smart R Basis 230 V (έκδοση ραδιοκυμάτων) και Nea Smart 
Basis 24 V (ενσύρματη έκδοση) είναι οι κεντρικές, έξυπνες μονάδες στις οποίες 
μπορούν να αντιστοιχιστούν έως 8 θερμοστάτες χώρου. Στους σταθμούς βάσης 
συνδέονται οι σερβομηχανισμοί REHAU UNI για τις βαλβίδες των συλλεκτών των 
κυκλωμάτων θέρμανσης. 
Οι σταθμοί βάσης παρέχουν δυνατότητες σύνδεσης για κυκλοφορητές θέρ-
μανσης, αντλίες θερμότητας, θερμοστάτη περιορισμού και επιτηρητή σημείου 
δρόσου. Μέσω της εισόδου εναλλαγής πραγματοποιείται η απόδοση του τρόπου 
λειτουργίας «θέρμανση» ή «ψύξη».
Η ρύθμιση των παραμέτρων στους σταθμούς βάσης μπορεί να γίνει είτε από τους 
θερμοστάτες χώρου με οθόνη είτε μέσω της διασύνδεσης Ethernet που υπάρχει 
σε όλες τις συσκευές, με τη χρήση ενός απευθείας συνδεδεμένου φορητού υπο-
λογιστή ή, στην περίπτωση σύνδεσης του σταθμού βάσης με το δρομολογητή, 
μέσω του LAN ή WLAN στο οικιακό δίκτυο.
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Επέκταση συστήματος με μονάδες slave

Έως και 7 σταθμοί βάσης μπορούν να δικτυωθούν μέσω διαύλου ή, στην έκδοση 
ραδιοκυμάτων, ασύρματα.

Εντός του συστήματος εκτελείται ανταλλαγή των συνολικών πληροφοριών:
Τρόπος λειτουργίας θέρμανσης ή ψύξης
Απαίτηση κυκλοφορητή θέρμανσης
Απαίτηση μονάδας παραγωγής θερμότητας

Κάθε βάση διαθέτει το δικό του διακομιστή Web. Η επιλογή του σταθμού βάσης 
κατά την προσπέλαση μέσω internet (πρόσβαση εξ αποστάσεως) πραγματοποιεί-
ται μέσω της πύλης REHAU, που είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης.

Εικ. 7–35 Σύστημα με συνολικά 4 σταθμούς βάσης, δικτύωση των σταθμών βάσης μέσω διαύλου (1), σύνδεση σταθμών βάσης στο δρομολογητή μέσω καλωδίου δικτύου (2) 

Επισκόπηση τεχνικών στοιχείων Nea Smart R Basis 230 V / Nea Smart Basis 24 V

Nea Smart R 
Basis 230V

Nea Smart  
Basis 24V

Επικοινωνία με θερμοστάτες χώρου Nea Smart Ραδιοκύματα, ζώνη συχνοτήτων 868 MHz SRD
Δίαυλος 2 αγωγών, με προστασία από εσφαλμένη 

πολικότητα
Πλήθος θερμοστατών χώρου ανά σταθμό βάσης 8
Πλήθος σερβομηχανισμών ανά σταθμό βάσης 12 σερβομηχανισμοί UNI 230 V 12 σερβομηχανισμοί UNI 24 V
Δυνατότητες σύνδεσης των μηχανισμών κίνησης 4 x 2 μηχανισμοί/κανάλι, 4 x 1 μηχανισμοί/κανάλι
Μέγ. ονομαστικό φορτίο όλων των μηχανισμών κίνησης 24 W
Απορροφούμενη ισχύς στην κατάσταση χωρίς φορτίο 2,4 W 1,4 W
Ασφάλειες T4AH, 5 x 20 mm T2A, 5 x 20 mm
Κλάση προστασίας II
Βαθμός προστασίας IP20
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 °C...60 °C
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης -25 °C...70 °C
Υγρασία περιβάλλοντος 5 - 80 % χωρίς δημιουργία συμπυκνώματος
Πλάτος x Ύψος x Βάθος 290 x 52 x 75 mm 370 x 52 x 75 mm
Πεδίο εφαρμογής σε κλειστούς χώρους

Πίν. 7–8 Τεχνικά στοιχεία Nea Smart R Basis 230 V / Nea Smart Basis 24 V
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7 6 7 Οδηγίες σχετικά με τη διάταξη

7 6 7 1 Nea Smart (ενσύρματο σύστημα, τεχνολογία διαύλου)

Το ενσύρματο σύστημα Nea Smart χρειάζεται για την επικοινωνία των θερμοστα-
τών χώρου Nea με το Nea Smart Basis μόνο ένα 2-πολικό καλώδιο. Η τοπολογία 
μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα (όχι όμως τύπου δακτυλίου), η πολικότητα δεν έχει 
σημασία κατά τη σύνδεση των θερμοστατών χώρου.

Συνιστώμενα καλώδια:
Από Nea Smart Basis σε θερμοστάτες χώρου Nea Smart:

Συνιστώμενο καλώδιο: I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 mm

επιτρέπεται επίσης: υπάρχοντα καλώδια με τουλάχιστον 2 αγωγούς, τα 
πρότυπα και οι κανονισμοί της χώρας πρέπει όμως 
να τηρούνται πάντα!

Από Nea Smart Basis σε Nea Smart Basis:

Χρησιμοποιούμενο 
καλώδιο:

I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 mm 
σύνδεση της θωράκισης με το περίβλημα (Gnd) 
στα δύο άκρα!

Εικ. 7–36 Γραμμική δομή διαύλου

Εικ. 7–37 Δενδροειδής δομή διαύλου

Από Nea Smart Basis σε δρομολογητή:
Καλώδιο δικτύου

Χρήση υπαρχόντων καλωδίων (εκ των υστέρων τοποθέτηση)

Αν χρησιμοποιηθούν καλώδια από την παλιά εγκατάσταση θερμοστατών χώρου 
24 V ή 230 V, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχετε ότι τα υπάρχοντα καλώδια είναι 
παντού χωρισμένα από το δίκτυο τροφοδότησης ρεύματος. 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ένας αγωγός ταυτόχρονα για τροφοδοσία 
τάσης 230 V και τάσης 24 V.

7 6 7 2 Nea Smart R (ασύρματο σύστημα, τεχνολογία ραδιοεπικοινω-
νίας)

Η δικτύωση των σταθμών βάσης Nea Smart R μεταξύ τους μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί ασύρματα ή με καλώδιο επικοινωνίας, όπως στην ενσύρματη έκδοση. 
Αν προβλήματα εμβέλειας είναι αναμενόμενα, πρέπει να δοθεί προτίμηση 
στην ενσύρματη έκδοση. Η εμβέλεια της ασύρματης έκδοσης είναι 25 m 
μέσα σε κτίρια, αλλά μπορεί να είναι μικρότερη σε δυσμενείς συνθήκες 
τοποθέτησης 

Για την ανίχνευση σχηματισμού συμπυκνώματος σε περίπτωση ψύξης, προβλέπε-
ται η χρήση ανιχνευτών σημείου δρόσου σε σημαντικά σημεία του συστήματος.

Εικ. 7–38 Αστεροειδής δομή διαύλου

Εικ. 7–39 Μεικτή δομή
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7 6 7 3 Ανταλλαγή δεδομένων σε σύστημα με πολλούς σταθμούς 
βάσης

Εικ. 7–40 Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ master και slave

Ο σταθμός βάσης που ορίζεται ως master ορίζεται κατά τη διαμόρφωση. Με-
ταβιβάζει τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης (1) σε όλους τους σταθμούς 
βάσης slave. Λαμβάνει και επεξεργάζεται τα σήματα αιτημάτων των σταθμών 
βάσης slave για τις αντλίες και τον έλεγχο των μονάδων παραγωγής θερμότητας/
ψύχους (2)

7 6 7 4 Δυνατότητες σύνδεσης στους σταθμούς βάσης

Έξοδοι:
Κυκλοφορητές θέρμανσης 
Για τους κυκλοφορητές διατίθεται μια ψυχρή επαφή. Στη ρύθμιση παραμέτρων 
μπορεί να οριστούν τα παρακάτω:
 - Αντλία υψηλής απόδοσης ή συμβατική
 - Κυκλοφορτής για ολόκληρη την εγκατάσταση (γενική) ή τοπικά (σε έναν 
συλλέκτη)

 - Χρόνοι λειτουργίας
 - Λειτουργία προστασίας αντλίας

Μονάδα παραγωγής θερμότητας /ψύξης/λειτουργία εντολής εναλλαγής 
Ψυχρή επαφή. Οι χρόνοι καθυστέρησης εκκίνησης και τερματισμού των μονάδων 
παραγωγής θερμότητας ή ψύξης μπορούν να οριστούν στις παραμέτρους. Η 
έξοδος στο σταθμό βάσης master για τη μονάδα παραγωγής θερμότητας/ψύξης 
ενεργοποιείται με κάθε απαίτηση θέρμανσης ή ψύξης που είναι ενεργή σε όλη 
την εγκατάσταση. Η έξοδος στους σταθμούς βάσης slave ενεργοποιείται μόνο 
σε περίπτωση αιπαίτησης σε αυτήν τη μονάδα (τοπική, αποκεντρωμένη μονάδα 
παραγωγής θερμότητας/ψύξης). 
Η έξοδος μπορεί να οριστεί και ως σήμα εναλλαγής θέρμανσης/ψύξης για άλλες 
συσκευές (λειτουργία εντολής).

Είσοδοι:
Θερμοστάτης περιορισμού 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του θερμοστάτη περιορισμού κλείνουν όλες οι 
βαλβίδες συλλεκτών κυκλωμάτων θέρμανσης, που είναι συνδεδεμένες στο συγκε-
κριμένο σταθμό βάσης.
Εξωτερικός χρονοδιακόπτης (ECO) 
Ψυχρή είσοδος. Με το κλείσιμο μιας ψυχρής επαφής, όλοι οι χώροι του αντί-
στοιχου σταθμού βάσης μετατίθενται στη μειωμένη λειτουργία, εφόσον δεν 
ελέγχονται από τοπικό χρονοπρόγραμμα.
Επιτηρητής σημείου δρόσου 
Ψυχρή είσοδος. Με το κλείσιμο της επαφής προκαλείται συναγερμός σημείου 
δρόσου και κλείνουν όλες οι βαλβίδες των συλλεκτών κυκλωμάτων θέρμανσης, 
που είναι συνδεδεμένες στον αντίστοιχο σταθμό βάσης.
Σήμα εναλλαγής θέρμανσης/ψύξης (CO) 
Ψυχρή είσοδος στο master. Το σήμα μεταθέτει ολόκληρη την εγκατάσταση 
στον τρόπο λειτουργίας «ψύξη»:  
Όλοι οι σταθμοί βάσης Nea Smart μετατίθενται στον ίδιο τρόπο λειτουργίας.

7 6 7 5 Συναρμολόγηση

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνι-
κούς κανονισμούς και τους υποδείξεις του τοπικού φορέα ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η εκτέλεση αυτών των εργασιών μπορεί να γίνει μόνο από άτομα που έχουν 
επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού, ή αντίστοιχων 
συγκρίσιμων επαγγελμάτων της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας.

 - Η τοποθέτηση θερμοστατών πραγματοποιείται σε κουτιά χωνευτής εγκατά-
στασης του εμπορίου κατά το πρότυπο DIN 49073 ή απευθείας στον τοίχο.

 - Η τροφοδοσία κάθε σταθμού βάσης Nea Smart πρέπει να έχει τη δική του 
ασφάλεια.

Σύ
στ

ημ
α 

αυ
τό

μα
τη

ς 
ρύ

θμ
ισ

ης



144

Θέση
Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και του αποτελεσματικού ελέγ-
χου, ο θερμοστάτης χώρου Nea Smart πρέπει να τοποθετηθεί κατά προτίμηση 
σε περιοχή χωρίς ρεύματα αέρα και σε απόσταση 130 cm από το έδαφος.

Εικ. 7–41 Ακατάλληλα σημεία τοποθέτησης των θερμοστατών χώρου

 - Μην τοποθετείτε το θερμοστάτη κοντά σε πηγή θερμότητας, πίσω από 
κουρτίνες, σε σημεία άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, σε σημεία όπου υπάρ-
χουν ρεύματα αέρα ή σε χώρο με υψηλή υγρασία.

 - Μην τοποθετείτε το θερμοστάτη σε εξωτερικό τοίχο.
 - Για καλώδιο σύνδεσης του απομακρυσμένου αισθητήρα πρέπει να προ-

βλεφθεί κατάλληλος κενός αγωγός. Το στοιχείο του αισθητήρα πρέπει να 
τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται καλή μετάδοση 
θερμοκρασίας στο προς μέτρηση τμήμα κατασκευής.

Κατά τη συναρμολόγηση του θερμοστάτη χωρίς κουτί χωνευτής εγκατάστασης 
πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η έξοδος καλωδίου στον τοίχο πρέπει να είναι 
περίπου 10 mm κάτω από το κέντρο του θερμοστάτη.
Για οδηγίες σχετικά με τη συναρμολόγηση του θερμοστάτη χώρου Nea Smart 
και του σταθμού βάσης Nea Smart, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χειρισμού που 
συνοδεύουν τα προϊόντα και τη διεύθυνση www.rehau.com/neasmart.

7 6 8 Έναρξη λειτουργίας, έλεγχος λειτουργίας

Η έναρξη λειτουργίας μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω βήματα
1. Έλεγχος λειτουργίας και απασφάλιση των σερβομηχανισμών
2. Εκχώρηση (σύζευξη) του θερμοστάτη χώρου
3. Προαιρετικά: Εκχώρηση περαιτέρω σταθμών βάσης Nea Smart
4. Προαιρετικά: Σύνδεση του σταθμού βάσης στο οικιακό δίκτυο

Η διαδικασία της έναρξης λειτουργίας είναι πανομοιότυπη για την ενσύρματη 
έκδοση και την έκδοση ραδιοκυμάτων Nea Smart.

Για την απασφάλιση της λειτουργίας First Open των σερβομηχανισμών UNI 
ενεργοποιούνται όλες οι έξοδοι του σταθμού βάσης Nea Smart μετά την 
ενεργοποίηση της τάσης λειτουργίας για μια χρονική διάρκεια που ορίζεται στις 
παραμέτρους. Ήδη κατά το χρόνο αυτόν μπορούν να εκχωρηθούν οι θερμοστά-
τες χώρου σε επιμέρους ζώνες.

Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της εκχώρησης των θερμοστατών χώρου, οι 
σταθμοί βάσης βρίσκονται στη «λειτουργία διαμόρφωσης» τα πρώτα 30 λεπτά 
μετά την ενεργοποίηση. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ο σταθμός βάσης 
αντιδρά αμέσως σε αλλαγές της τιμής ρύθμισης στο θερμοστάτη χώρου, γεγονός 
που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση της εκχώρησης ανά κανάλι. Για να κάνετε 
ελέγχους σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορείτε και πάλι να ενεργοποιήσετε αυτήν 
τη λειτουργία διακόπτοντας για λίγο την τάση λειτουργίας.

7 6 9 Χρήση των ενσωματωμένων διασυνδέσεων Web

Για το χειρισμό και την επιτήρηση του συστήματος Nea Smart μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε συσκευή (PC, φορητός υπολογιστής, tablet, 
smartphone) με πρόγραμμα περιήγησης.
Ο χρήστης αποφασίζει αν το σύστημα θα ενσωματωθεί αποκλειστικά στο οικιακό 
δίκτυο, χωρίς πρόσβαση από σημείο εκτός σπιτιού, ή με πρόσβαση μέσω 
internet και άρα από όλο τον κόσμο. 
Η πρόσβαση στο σύστημα μέσω internet ελέγχεται από το διακομιστή της REHAU 
με ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Για να είναι εφικτή η πρόσβαση εντός σπιτιού απαιτείται μόνο η δικτυακή 
σύνδεση του σταθμού βάσης Nea Smart Basis και του δρομολογητή. Δεν χρειά-
ζονται περαιτέρω ρυθμίσεις στο σταθμό βάσης. Στη σελίδα ρύθμισης παραμέ-
τρων του δρομολογητή φαίνεται ποια διεύθυνση IP έδωσε ο δρομολογητής στο 
σταθμό Nea Smart Basis.

Αν στο σημείο τοποθέτησης του σταθμού Nea Smart Basis δεν υπάρχει καλώδιο 
δικτύωσης προς το δρομολογητή, η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
εξαρτήματα του εμπορίου που επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω των καλωδίων 
τροφοδοσίας ρεύματος ή μέσω WLAN. 
Για να είναι εφικτή η παγκόσμια πρόσβαση στο Nea Smart Basis χρειάζεται η 
καταχώριση μερικών μόνο στοιχείων στο Nea Smart Basis καθώς και η εγγραφή 
στο διακομιστή της REHAU.

Η πρόσβαση στο σύστημα από σημείο εκτός του οικιακού δικτύου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από την εταιρεία εγκατάστασης θέρμανσης για να προσδιορί-
σει την αιτία τυχόν προβλημάτων στο σύστημα.
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Εμφάνιση και χειρισμός μέσω προγράμματος περιήγησης Web

Χρήση μέσω smartphone
Ο διακομιστής Web του Nea Smart Basis εντοπίζει όταν η πρόσβαση γίνεται 
από smartphone και μεταβαίνει τότε στην κατάλληλη για αυτήν τη συσκευή 
εμφάνιση. 
Η αρχική οθόνη εμφανίζει μια επισκόπηση των διαθέσιμων χώρων με την τρέχου-
σα θερμοκρασία χώρου. 
Αν το σύστημα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στη λειτουργία διακοπών, μπορεί να 
τερματιστεί η λειτουργία αυτή.

Εικ. 7–42 Επιλογή χώρου στο smartphone

Εικ. 7–43 Χειρισμός χώρου στο smartphone

Για κάθε χώρο μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του smartphone η θερμοκρασία 
ρύθμισης, ο τρόπος λειτουργίας ή το χρησιμοποιούμενο χρονοπρόγραμμα.

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

 λειτουργία με χρονοπρόγραμμα (σε εκτέλεση)

 λειτουργία άνεσης, λειτουργία ημέρας

 μειωμένη λειτουργία, λειτουργία νυχτός

Χρήση μέσω tablet, PC, φορητού υπολογιστή

Όλες οι σελίδες Web που αναφέρονται εδώ είναι προσβάσιμες και από 
smartphone.

Η σελίδα επισκόπησης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση του Smart Basis. 
Σε αυτό το παράδειγμα δόθηκε στο σταθμό βάσης το όνομα «ground floor» 
(ισόγειο).

Εικ. 7–44 Σελίδα επισκόπησης
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Στη σελίδα «ground floor» εμφανίζονται και είναι διαθέσιμοι προς τροποποίη-
ση όλοι οι θερμοστάτες χώρου που υπάρχουν εκεί, μαζί με τις θερμοκρασίες 
ρύθμισης και μέτρησης, καθώς και τα χρονοπρογράμματα που έχουν οριστεί. 
Στην έκδοση ραδιοκυμάτων εμφανίζονται, επίσης, η κατάσταση μπαταρίας και η 
ποιότητα της σύνδεσης ραδιοκυμάτων.

Εικ. 7–45 Εμφάνιση των χώρων

Στο στοιχείο μενού «room setup» καθορίζονται στο χρονοπρόγραμμα οι τιμές 
ρύθμισης θερμοκρασίας για τους τρόπους λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης, κα-
θώς και της λειτουργίας άνεσης (ημέρας) και της μειωμένης λειτουργίας (νυχτός). 
Στο μενού «Operating mode» ο χρήστης μπορεί να ορίσει αν στο χώρο πρέπει να 
γίνεται θέρμανση/ψύξη ή μόνο θέρμανση.

Εικ. 7–46 Μενού «Room setup»

Στο μενού «programmes/holiday» μπορούν να τροποποιηθούν τα 4 χρονοπρο-
γράμματα που υπάρχουν ήδη. Στο παράδειγμα που φαίνεται πιο κάτω έχουν 
προγραμματιστεί διακοπές από 30.03.2015 έως 08.04.2015.

Εικ. 7–47 Προγράμματα/Διακοπές
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7 7 Αυτόματη ρύθμιση HC BUS

Εικ. 7–48 Αυτόματη ρύθμιση HC BUS

 - Άνετος και ευκολονόητος χειρισμός
 - Δομοστοιχειακή δομή, κατάλληλη για διάφορες επιλογές εγκατάστασης
 - Ρύθμιση σε μέχρι και 500 χώρους και μέχρι 50 θερμοκρασίες προσαγωγής
 - Η τεχνολογία Bus εγγυάται υψηλή ευελιξία και εύκολη τοποθέτηση
 - Απλή και ασφαλής έναρξη λειτουργίας μέσω ενσωματωμένου βοηθού διαμόρ-
φωσης

 - Βέλτιστη άνεση μέσω πλήρως αυτόματης - ανάλογα με τις ανάγκες - αλλαγής 
των τρόπων λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης

 - Προαιρετική εμφάνιση μέσω προγράμματος περιήγησης Web

Πεδίο εφαρμογής
Το σύστημα ρύθμισης REHAU RAUMATIC HC BUS χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 
και τη ρύθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης επιφανειών μέσα σε κτίρια.
Αναλαμβάνει τότε τις παρακάτω λειτουργίες:
 - Ενεργοποίηση λειτουργίας θέρμανσης ή ψύξης
 - Ρύθμιση των θερμοκρασιών προσαγωγής
 - Ζήτηση θερμαντήρα και μηχανής ψύξης
 - Ρύθμιση των θερμοκρασιών των χώρων
 - Έλεγχος αφυγραντήρων.
 - Έλεγχος fan coils

Επισκόπηση του συστήματος
Το σύστημα ρύθμισης REHAU RAUMATIC HC BUS βασίζεται σε τεχνολογία δίαυ-
λου (bus). Όλα τα εξαρτήματα εντός ενός τμήματος του συστήματος συνδέονται 
μεταξύ τους με ένα καλώδιο, το δίαυλο πεδίου, με αποτέλεσμα το κόστος της 
καλωδίωσης να είναι χαμηλό, ακόμα και σε μεγάλα συστήματα.
Λόγω της δομοστοιχειωτής δομής του, το σύστημα ρύθμισης REHAU RAUMATIC 
HC BUS είναι εξίσου κατάλληλο για οικιστικά κτίρια όσο και για κτίρια γραφείων. 
Ανάλογα με το πόσα εξαρτήματα ελέγχονται, όπως αφυγραντήρες, fan coils 
ή πρόσθετοι σταθμοί ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής, ένας κεντρικός 
ελεγκτής (HC BUS Manager) σε ένα τμήμα του συστήματος μπορεί να ρυθμίζει 
από 20 έως 50 χώρους περίπου.
Μόνο σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως π.χ. κτίρια γραφείων ή ξενοδοχεία, 
χρειάζεται η χρήση περισσοτέρων κεντρικών ελεγκτών HC BUS Manager (slave) 
και άρα περισσότερα τμήματα συστήματος, όπου κάθε επιπλέον υποτελής 
συσκευή (slave) παρέχει τις ίδιες δυνατότητες σύνδεσης. Μπορούν να συνδεθούν 
έως και 9 HC BUS Manager (slave) και, κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός 
χώρων μπορεί να φθάσει από 200 έως 500. 

7 7 1 HC BUS Manager

Εικ. 7–49 HC BUS Manager

Ο HC BUS Manager είναι η κεντρική μονάδα ρύθμισης και ελέγχου του συστή-
ματος. Εκτός από τις περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων γραφείων ή ξενοδοχείων, 
αυτή η μονάδα λειτουργεί ως "master" και είναι η μοναδική κεντρική μονάδα 
ρύθμισης στο σύστημα. Ενεργοποιεί αυτόματα ή - αν είναι επιθυμητό - χειρο-
κίνητα τους τρόπους λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης ή την ουδέτερη κατάσταση 
(ούτε θέρμανση ούτε ψύξη). Αναλαμβάνει τη ρύθμιση της ή των θερμοκρασιών 
προσαγωγής, των θερμοκρασιών χώρων και τον έλεγχο των αφυγραντήρων και/ή 
των fan coils. Επιπλέον, ελέγχει τη μονάδα παραγωγής θερμότητας ή ψύχους. Ο 
HC BUS Manager έχει ενσωματωμένη οθόνη χειρισμού, αλλά μπορεί να ελέγξει 
και εξωτερική οθόνη D-HC.

7 7 2 HC BUS Room Unit

Εικ. 7–50 HC BUS Room Unit

Η HC BUS Room Unit είναι η μονάδα χειρισμού που εγκαθίσταται στο χώρο και 
διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας.
Μέσω του κουμπιού χειρισμού και της οθόνης με οπισθοφωτισμό, ο χρήστης 
μπορεί να αλλάξει την τρέχουσα θεωρητική τιμή θερμοκρασίας χώρου.
Τα πλήκτρα χειρισμού επιτρέπουν την αλλαγή της βαθμίδας άνεσης "κανονική" 
και "μειωμένη" και τον έλεγχο ενός fan coil.
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7 7 3 HC BUS Manager Extension (στοιχεία V/στοιχεία FT)

Εικ. 7–51 HC BUS Manager Extension

Ο HC BUS Manager Extension μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα ρύθμισης 
RAUMATIC HC BUS για 2 διαφορετικούς σκοπούς:
 - Ως διάταξη διακοπής για μηχανισμούς βαλβίδας (στοιχείο V)
 - Ως μονάδα ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής (στοιχείο FT)

Κατά τη διαμόρφωση του συστήματος καθορίζεται η επιθυμητή λειτουργία.
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7 7 4 Τοπολογία δίαυλου επικοινωνίας

Ο HC BUS Manager είναι συνδεδεμένος μέσω του διαύλου πεδίου με τα 
εξαρτήματα "HC BUS Room Unit" και "HC BUS Manager Extension" (στοιχείο V/
στοιχείο FT).
Οι HC BUS Manager επικοινωνούν μέσω διαύλου master/slave.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η τοπολογία διαύλου με στοιχείο slave (2 τμήμα-
τα συστήματος)

HC BUS Room Unit

Στοιχείο FT Στοιχείο V Στοιχείο V Στοιχείο V

Στοιχείο V Στοιχείο VΣτοιχείο FT

Τμήμα συστήματος #2

Τμήμα συστήματος #1

Δίαυλος πεδίου

HC BUS Manager 
(master)

Δί
αυ

λο
ς 

m
as

te
r/s

la
ve

Δίαυλος master/slave

Δίαυλος πεδίου

σε περαιτέρω μονάδες slave

HC BUS Room Unit

HC BUS Manager 
(slave, για 2ο τμήμα συστήματος)

Εικ. 7–52 Δομή συστήματος και τοπολογία διαύλου

Βασικές λειτουργίες
Το σύστημα RAUMATIC HC BUS ρυθμίζει πλήρως αυτόματα όλα τα εξαρτήματα 
ενός συστήματος θέρμανσης/ψύξης επιφανειών.
Οι παρακάτω λειτουργίες είναι ενσωματωμένες:
 - Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής
 - Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου
 - Έλεγχος αφυγραντήρων
 - Έλεγχος fan coils
 - Ζήτηση θερμαντήρα, μηχανής ψύξης

Οι θεωρητικές τιμές για τις θερμοκρασίες χώρου καθώς και οι χρόνοι λειτουργίας 
των αφυγραντήρων και των fan coils καθορίζονται σε εβδομαδιαία προγράμ-
ματα. Στην αυτόματη λειτουργία, ο τρόπος λειτουργίας (ουδέτερη κατάσταση / 
θέρμανση / ψύξη) επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα με βάση τις τρέχουσες 
συνθήκες περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει δυνατότητα να επιλέγεται και από το 
χρήστη.

Τα λουτρά, οι κουζίνες ή άλλοι παρόμοιοι χώροι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν 
με τη λειτουργία ψύξης. Λόγω της δυνατότητας της απότομης αύξησης της 
υγρασίας του αέρα υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας υγρασίας (συμπυκνώματος) 
στις κρύες επιφάνειες. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση του 
συστήματος.

Περιγραφή λειτουργίας
Επιλογή τρόπου λειτουργίας:
Αυτόματος τρόπος λειτουργίας
Στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας, η εναλλαγή ανάμεσα στους τρόπους λειτουρ-
γίας ουδέτερης κατάστασης/θέρμανσης/ψύξης εκτελείται βάσει των συνθηκών 
περιβάλλοντος.
Με τον όρο "συνθήκες περιβάλλοντος" εννοούνται αφενός η τρέχουσα και η 
χρονικά φιλτραρισμένη εξωτερική θερμοκρασία, όπου λαμβάνεται υπόψη η 
ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας ή η αδράνεια του κτιρίου, αφετέρου η 
θερμοκρασία στους χώρους που έχουν οριστεί ως πιλοτικοί χώροι.
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Χειροκίνητοι τρόποι λειτουργίας
Στους χειροκίνητους τρόπους λειτουργίας είναι εφικτή η επιλογή ανάμεσα 
στις λειτουργίες "μόνο θέρμανση", "μόνο ψύξη", "χειροκίνητη θέρμανση" και 
"χειροκίνητη ψύξη". Οι τρόποι λειτουργίας "μόνο θέρμανση" και "μόνο ψύξη" 
αποτελούν ημιαυτόματη λειτουργία. Οι ενεργοί τρόποι λειτουργίας ξεκινούν μόλις 
το επιβάλουν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι τρόποι λειτουργίας "χειροκίνητη 
θέρμανση" και "χειροκίνητη ψύξη" θέτουν σε λειτουργία τη θέρμανση ή την 
ψύξη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία 
προσαγωγής όμως προσαρμόζεται στις συνθήκες περιβάλλοντος.
Ωστόσο, στη χειροκίνητη λειτουργία θέρμανσης - εφόσον η εξωτερική θερμοκρα-
σία δεν επιβάλλει θέρμανση - εφαρμόζεται μια ελάχιστη θερμοκρασία προσαγω-
γής, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική λειτουργία θέρμανσης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής
Η ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής για το πρώτο κύκλωμα με μείξη εκτελείται 
κανονικά από τον HC BUS Manager (master ή slave). Τα περαιτέρω κυκλώματα 
ρυθμίζονται από τα στοιχεία FT (4 το πολύ).
Τα κυκλώματα με μείξη ενεργοποιούνται μόνο εφόσον ένας από τους συνδεδεμέ-
νους χώρους δηλώσει ζήτηση.

Περίπτωση θέρμανσης
Στην περίπτωση της θέρμανσης, η θεωρητική τιμή της θερμοκρασίας προσα-
γωγής καθορίζεται ανάλογα με τις παραμέτρους του κυκλώματος, με βάση τη 
(χρονικά φιλτραρισμένη) εξωτερική θερμοκρασία και τις θερμοκρασίες χώρου 
στους πιλοτικούς χώρους.

Περίπτωση ψύξης
Στην περίπτωση της ψύξης, η θεωρητική τιμή της θερμοκρασίας προσαγωγής 
καθορίζεται ανάλογα με τις παραμέτρους του κυκλώματος, και επιπλέον λαμβά-
νεται υπόψη το υψηλότερο σημείο δρόσου που καταγράφεται στους χώρους του 
αντίστοιχου κυκλώματος.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου
Οι θεωρητικές τιμές χώρου καθορίζονται ξεχωριστά για τις περιπτώσεις θέρ-
μανσης, ψύξης καθώς και για κανονική ή μειωμένη λειτουργία, και φορτώνονται 
σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα. Τα χρονοπρογράμματα δεν καθορίζουν τη χρο-
νική στιγμή εκκίνησης του νέου τρόπου λειτουργίας, αλλά την επιθυμητή χρονική 
στιγμή επίτευξης της νέας θεωρητικής τιμής. Σε αυτήν τη βάση, το σύστημα 
υπολογίζει αυτόματα σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να αρχίσει η θέρμανση ή η 
ψύξη του χώρου.
Η εν λόγω ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου λειτουργεί βάσει της διαδικασίας 
ρύθμισης PI.
Η αναλογική συνιστώσα P υπολογίζεται από το επίπεδο της πραγματικής θερμο-
κρασίας χώρου εντός του καθορισμένου εύρους τιμών αναλογικής ρύθμισης γύρω 
από την ισχύουσα θεωρητική τιμή.
Η συνιστώσα I διορθώνει την αναπόφευκτη παραμένουσα απόκλιση ρύθμισης του 
ρυθμιστή P.
Το υπολογισμένο σήμα εξόδου του ρυθμιστή μετατρέπεται σε παλμικό σήμα on/off.

Αφύγρανση
Ένας αφυγραντήρας μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάθε χώρο (ή ένας κοινός αφυ-
γραντήρας σε περισσότερους από έναν χώρους). Αν οι τιμές σχετικής υγρασίας ή 
του υπολογισμένου σημείου δρόσου υπερβούν το καθορισμένο όριο, ο αφυγρα-
ντήρας τίθεται σε λειτουργία, εφόσον το χρονοπρόγραμμα το επιτρέπει.
Υπάρχει και η δυνατότητα ο αφυγραντήρας να τίθεται σε λειτουργία όταν η 
υγρασία φθάνει σε υψηλότερες τιμές, εκτός των χρονικών διαστημάτων που 
καθορίζονται από το χρονοπρόγραμμα.

Λειτουργία fan coil
Ένα fan coil μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάθε χώρο, δεν μπορεί όμως ένα κοινό 
fan coil να αντιστοιχιστεί σε περισσότερους από έναν χώρους. Το fan coil μπορεί 
να οριστεί για τους τρόπους λειτουργίας "θέρμανση", "ψύξη" ή "θέρμανση και 
ψύξη".
Το fan coil τίθεται σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία χώρου βρεθεί εκτός του 
εύρους τιμών ανοχής γύρω από τη θεωρητική τιμή.
Κάθε fan coil μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω του "πλήκτρου ανεμιστή-
ρα" στην HC BUS Room Unit, μόλις η θερμοκρασία χώρου βρεθεί εκτός ενός 
στενού εύρους τιμών γύρω από τη θεωρητική τιμή. Αν το fan coil είναι ήδη σε 
λειτουργία, το πάτημα του πλήκτρου ανεμιστήρα μπλοκάρει τη λειτουργία του 
για 30 λεπτά.

Απεικόνιση / τηλεχειρισμός
Η προαιρετική HC BUS Webcard μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση 
και τον άνετο χειρισμό μέσω PC ή smartphone. Ο χειρισμός πραγματοποιείται 
μέσω καταχώρισης στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
Ο χρήστης μπορεί να διαβάζει την κατάσταση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης 
ή να αλλάζει τις θεωρητικές τιμές.
Οι εταιρείες συντήρησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την webcard για να 
αναλύουν τυχόν προβλήματα και να εξαλείφουν την αιτία τους. Υπάρχει δυνατό-
τητα αυτόματης αποστολής τυχόν συναγερμών μέσω e-mail στον πελάτη ή στην 
εταιρεία συντήρησης.
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Εικ. 7–53 Webcard

Όρια συστήματος
Λόγω της δομοστοιχειωτής δομής του, το σύστημα ρύθμισης REHAU RAUMATIC 
HC BUS είναι εξίσου κατάλληλο για οικιστικά κτίρια όσο και για κτίρια γραφείων.
Ανάλογα με το πόσα εξαρτήματα ελέγχονται, όπως αφυγραντήρες, fan coils 
ή πρόσθετοι σταθμοί ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής, ένας κεντρικός 
ελεγκτής (HC BUS Manager) σε ένα τμήμα του συστήματος μπορεί να ρυθμίζει 
από 20 έως 50 χώρους περίπου.
Μόνο σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως π.χ. κτίρια γραφείων ή ξενοδοχεία, 
χρειάζεται η χρήση περισσοτέρων κεντρικών ελεγκτών HC BUS Manager (slave) 
και άρα περισσότερα τμήματα συστήματος, όπου κάθε επιπλέον υποτελής 
συσκευή (slave) παρέχει τις ίδιες δυνατότητες σύνδεσης. Μπορούν να συνδεθούν 
έως και 9 HC BUS Manager (slave) και, κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός 
χώρων μπορεί να φθάσει από 200 έως 500.
Στο μέγιστο επίπεδο διαμόρφωσης με ένα master και 9 slave μπορούν να 
υπάρχουν 10 τμήματα.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ως παράδειγμα το μέγιστο αριθμό χώρων και 
συσκευών που μπορούν να καλυφθούν με ένα σύστημα που περιλαμβάνει ένα 
HC BUS Manager (1 τμήμα συστήματος).

Παράδειγμα
Πλήθος 

θερμοκρασιών 
προσαγωγής

Χώροι Αφυγραντήρες Fan coils *)

1 1 50 0 0
2 1 44 8 0
3 1 36 8 8
4 1 30 0 30
5 2 32 8 8
6 2 28 0 28
7 2 24 16 0
8 2 20 12 12
9 2 14 14 14

10 3 26 0 26

*) Οι αφυγραντήρες που μπορούν να λειτουργήσουν και για ψύξη θεωρούνται fan coil.
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Απαιτούμενος αισθητήρας
Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας AT-HC

Εικ. 7–54 Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας AT-HC

Στο HC BUS Manager χρειάζεται τουλάχιστον ένας αισθητήρας εξωτερικής 
θερμοκρασίας.
 - Αισθητήρας με περίβλημα IP 54
 - Συναρμολόγηση σε σκιασμένη πρόσοψη

Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής FRT-HC

Εικ. 7–55 Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής FRT-HC

Σε κάθε σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής πρέπει να έχει συνδεθεί 
ένας αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής. Η εγκατάσταση πραγ-
ματοποιείται στο κυάθιο IS-HC.
 - Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας NTC, IP 68
 - Μήκος καλωδίου 1,5 m
 - Στοιχείο αισθητήρα σε μεταλλικό κέλυφος 6 x 52 mm

Κυάθιο IS-HC

Εικ. 7–56 Κυάθιο IS-HC

Για αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής FRT-HC
 - Κυάθιο 8 x 60 mm από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Εξωτερικό σπείρωμα ¼", κοχλιωτή σύνδεση PG7, IP 68

Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής αισθητήρας επαφής 
FRTC-HC

Εικ. 7–57 Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής αισθητήρας επαφής 
FRTC-HC

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής αισθητήρας επαφής 
FRTC-HC είναι ένας αισθητήρας που μπορεί να στερεωθεί απευθείας στο 
σωλήνα.
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Αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου FT-HC

Εικ. 7–58 Αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου FT-HC

 - Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας NTC, IP 67
 - Μήκος καλωδίου 3 m

Στοιχείο αισθητήρα σε πλαστικό κέλυφος 6 x 15 mm

Εικ. 7–59 Τοποθέτηση του αισθητήρα θερμοκρασίας δαπέδου FT-HC

1 Κουτί σύνδεσης

2 Άδειος σωλήνας

3 Περιμετρική μονωτική ταινία

4 Τελική επένδυση δαπέδου

5 Υπόστρωμα δαπέδου

6 Θερμομόνωση και ηχομόνωση κτυπογενών ήχων REHAU

7 Πλάκα μπετόν

8 Αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου

9 Σωλήνας RAUTHERM S

Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου RT-HC, αισθητήρας υγρασίας χώρου 
και αισθητήρας θερμοκρασίας HT-HC

Εικ. 7–60 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου RT-HC, αισθητήρας υγρασίας χώρου και 
αισθητήρας θερμοκρασίας HT-HC

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου RT-HC ή HT-HC μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στη θέση των HC BUS Room Unit. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε χώρους όπου δεν είναι επιθυμητή η αλλαγή της θεωρητικής 
τιμής.
Οι αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου RT-HC δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε χώρους όπου γίνεται ψύξη. Οι αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου 
HT-HC μπορούν να συνδεθούν μόνο στο HC BUS Manager επειδή, εκτός από τη 
θερμοκρασία, μετρούν και την υγρασία.

Οθόνη D-HC

Εικ. 7–61 Οθόνη D-HC

Προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί η οθόνη D-HC στο HC BUS Manager.
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Επιτηρητής σημείου δρόσου TPW

Εικ. 7–62 Επιτηρητής σημείου δρόσου TPW

Για την ανίχνευση υγρασίας συμπυκνώματος σε κρίσιμες θέσεις της σωλήνωσης.
Στερέωση σε σωλήνα διαμέτρου 15 έως 60 mm
Σημείο ενεργοποίησης 95 % ± 4 %, επαφή δύο θέσεων 1 A, 24 V
Σηματοδοσία στον HC BUS Manager (στοιχείο V/στοιχείο FT)

Τρίοδη βαλβίδα MV

Εικ. 7–63 Τρίοδη βαλβίδα MV

Για την αλλαγή των γραμμών θέρμανσης και ψύξης μέσω 4 βαλβίδων
Κομπλέ με κινητήρα 24 V AC

Οι ακόλουθες βαλβίδες διατίθενται ως βασικός εξοπλισμός:
 - Δίοδος βαλβίδα DV 20, ονομαστική διάμετρος DN 20, τιμή kvs 4,5 m³/ώρα
 - Δίοδος βαλβίδα DV 25, ονομαστική διάμετρος DN 25, τιμή kvs 5,5 m³/ώρα
 - Δίοδος βαλβίδα DV 32, ονομαστική διάμετρος DN 32, τιμή kvs 10 m³/ώρα

Μετασχηματιστής 50 VA
Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 VAC/24 VAC κατά το EN 61558, ισχύς 50 VA 
για την τροφοδοσία της τάσης λειτουργίας των στοιχείων:
 - HC BUS Manager
 - HC BUS Manager Extension
 - HC BUS Room Unit
 - Μηχανισμός ρύθμισης 24V

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος υλικών ζημιών από υπερφόρτωση του μετασχηματιστή!
Αποφύγετε οπωσδήποτε την υπερφόρτωση του μετασχηματιστή.
Προσέχετε πάντοτε την απορροφούμενη από τα τροφοδοτούμενα στοιχεία ισχύ!
Προσέξτε ότι πρέπει να προβλέπονται πάντοτε ξεχωριστές τροφοδοσίες τάσης 
για τα στοιχεία ρύθμισης και για τα ενεργοποιούμενα περιφερειακά στοιχεία.



Εικ. 7–63 Έλεγχος θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος / έλεγχος θερμοκρασίας 
πυρήνα σκυροδέματος κοντά στην επιφάνεια

Εικ. 7–64 Θέρμανση βιομηχανικών επιφανειών

Εικ. 7–65 Θέρμανση ανοιχτών χώρων Εικ. 7–66 Θέρμανση χλοοτάπητα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΎΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ ΣΕ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
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8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΎΡΗΝΑ ΣΚΎΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
REHAU

8 1 Εισαγωγή

Εικ. 8–1 

8 1 1 Γενικά

Τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα σύγχρονα κτίρια είναι να παρέχουν 
υψηλή θερμική άνεση στο χρήστη, να εξοικονομούν ενέργεια, να είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον, και ταυτόχρονα να απαιτούν χαμηλό κόστος επένδυσης 
και συντήρησης για το φορέα εκμετάλλευσης. Ο έλεγχος θερμοκρασίας πυρήνα 
σκυροδέματος (συντομογραφία BKT) μπορεί να συμβάλλει κατά μεγάλο μέρος 
στην επίτευξη αυτών στόχων.

Ο έλεγχος θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος βασίζεται στη χρήση των δομι-
κών μερών του κτιρίου ως συσσωρευτών θερμότητας για την ομοιόμορφη ψύξη 
ή θέρμανση. Στην περίπτωση της ψύξης, η θερμότητα που απορροφάται από το 
δομικό τμήμα μεταφέρεται μέσω των ενσωματωμένων σωλήνων. Στην περίπτωση 
της θέρμανσης, οι σωληνώσεις θερμαίνουν το δομικό τμήμα, το οποίο αποδίδει 
με τη σειρά του τη θερμότητα στο χώρο μέσω της επιφάνειάς του. 
Λόγω των υψηλών προτύπων θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους και της 
μεγάλης επιφάνειας ανταλλαγής θερμότητας - κυρίως μέσω ακτινοβολίας - κατά 
τον έλεγχο θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος BKT, η απαιτούμενη διαφορά 
της επιφανειακής θερμοκρασίας παραμένει χαμηλή. Παράλληλα μειώνεται η 
ανάγκη ανανέωσης του αέρα για υγειονομικούς λόγους, και ο αερισμός μπορεί να 
περιοριστεί σε περιπτώσεις φορτίου αιχμής. Η χαμηλή ταχύτητα του αέρα που 
προκύπτει έτσι και ο έλεγχος θερμοκρασίας μέσω ακτινοβολίας δημιουργούν στο 
χώρο ένα κλίμα που είναι υγιεινό και ευχάριστο για τον άνθρωπο.

Η εφαρμογή συστημάτων BKT επιτρέπει την αποτελεσματική θέρμανση και 
ψύξη. Το χαμηλό επίπεδο θερμοκρασίας, με μικρή απόκλιση από τη θερμοκρα-
σία χώρου, και οι περιορισμένες αυξομειώσεις των θερμοκρασιών προσαγωγής 
συμβάλλουν στην οικονομική λειτουργία και τη μείωση των εκπομπών CO2. 
Τα συστήματα BKT παρέχουν δυνατότητες εξοικονόμησης λόγω της κάλυψης του 
βασικού φορτίου με ομοιόμορφο επίπεδο θερμοκρασίας στην προσαγωγή, λόγω 
της μικρότερης διαστασιολόγησης των συστημάτων εξαερισμού, της γρήγορης 
συναρμολόγησης ήδη από τη φάση της κατασκευής της φέρουσας δομής, και 
λόγω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 - Χαμηλό κόστος λειτουργίας
 - Χαμηλό κόστος επένδυσης
 - Είναι εφικτή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 - Κατάλληλο για Green Building Standards, π.χ. LEED
 - Ομοιόμορφο, χαμηλό και ενεργειακά ευνοϊκό επίπεδο θερμοκρασίας προσα-
γωγής

 - Χαμηλές θερμοκρασίες επιφάνειας
 - Υψηλή άνεση κλίματος του χώρου
 - Χωρίς ρεύματα αέρα
 - Απουσία συνδρόμου "sick building"
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Η θερμική ενεργοποίηση συμπαγών δομικών μερών μπορεί να συγκριθεί με την 
ικανότητα συσσώρευσης θερμότητας των τοίχων σε ιστορικά κτίρια, όπως εκκλη-
σίες και κάστρα. Η τοποθέτηση των σειρών σωλήνων στο μέσο, στην "ουδέτερη 
ίνα" της πλάκας, δημιουργεί μεγάλη μάζα εξισορρόπησης για να καλυφθεί το 
βασικό φορτίο στη θέρμανση και την ψύξη, και μειώνει τις αυξομειώσεις της 
θερμοκρασίας.

Η περαιτέρω εξέλιξη του BKT, το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυ-
ροδέματος ταχείας απόκρισης κοντά στην επιφάνεια (με συντομογραφία oBKT), 
επιτρέπει μεγαλύτερη και γρηγορότερη προσαρμογή της απόδοσης.
Με τη χρήση λωρίδων τοποθέτησης για τοίχους ξηρής δόμησης γίνεται εφικτή η 
δημιουργία ευέλικτων σχεδίων σε κτίρια γραφείων.

8 1 2 Πυραντοχή - REI 90 κατά το DIN EN 13501 και F 90 κατά το 
DIN 4102-2

Για την περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία προσώπων 
και υλικών εγκαταστάσεων μέσω παθητικής πυροπροστασίας. Τα φέροντα δομικά 
μέρη, όπως οι οροφές, πρέπει να διατηρούν για εύλογο χρονικό διάστημα τη 
φέρουσα ικανότητά τους, ώστε οι ομάδες διάσωσης και η πυροσβεστική να 
μπορέσουν να επέμβουν με ασφάλεια.
Οι απαιτήσεις πυρασφάλειας στα κτίρια καθορίζονται από τους κανονισμούς 
δόμησης της εκάστοτε χώρας. Υπερισχύει η απαίτηση του υποδείγματος 
οικοδομικού κανονισμού MBO ως προς τα φέροντα και ενισχυτικά δομικά μέρη 
για κτίρια όπου το πάνω μέρος του δαπέδου του ανώτατου ορόφου ≤ 60 m με 
REI 90 κατά το DIN EN 13501 ή F 90 κατά το DIN 4102-2.

8 1 3 Πυραντοχή - REI 120 κατά το DIN EN 13501 και F 120 κατά το 
DIN 4102-2

Η απαίτηση της διάρκειας πυραντοχής για τα φέροντα και ενισχυτικά δομικά 
μέρη αλλάζει όταν το πάνω μέρος του δαπέδου του ανώτατου ορόφου υπερβαί-
νει τα 60 m. Όταν το πάνω μέρος του δαπέδου του ανώτατου ορόφου ξεπερνά 
τα 60 m, πέραν του υποδείγματος οδηγίας πολυώροφων κτιρίων, υπερισχύει η 
απαίτηση REI 120 κατά το DIN EN 13501 ή F 120 κατά το DIN 4102-2.
Ανεξαρτήτως του ύψους του κτιρίου και βάσει του ειδικού σχεδίου πυρασφάλειας 
για το συγκεκριμένο έργο, μπορεί να υπάρξει απαίτηση διάρκειας πυραντοχής 
REI 120 κατά τα DIN EN 13501 ή F 120 κατά DIN 4102-2.

8 1 4 Ειδικά κτίρια: Πολυώροφα κτίρια, κτίρια γραφείων, διοικητικά 
κτίρια, αεροδρόμια

Στο υπόδειγμα οικοδομικού κανονισμού (MBO) "Κτιριακές εγκαταστάσεις και 
χώροι ειδικής φύσεως και χρήσης" περιγράφονται τα ειδικά κτίρια, μεταξύ άλλων 
πολυώροφες πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, διοικητικά κτίρια και αεροδρόμια. 
Εκτός από τις διατάξεις του κανονισμού MBO και τους κανονισμούς δόμησης 
κάθε χώρας (LBO), για ειδικά κτίρια μπορούν να καταρτιστούν συγκεκριμένα 
σχέδια πυροπροστασίας, όπου οι απαιτήσεις διευρύνονται και μεταξύ άλλων 
καθορίζεται ακριβέστερα η πυρασφάλεια του κτιρίου.

8 1 5 Εμφανές σκυρόδεμα

Στη διαμόρφωση χώρων γραφείων και σταθμών εργασίας περιλαμβάνεται, εκτός 
από την εργονομία, και ο χωροταξικός σχεδιασμός από αρχιτέκτονες και αρχιτέ-
κτονες εσωτερικών χώρων. Για τη διαμόρφωση επιφανειών από σκυρόδεμα και 
για την πλήρη αξιοποίηση της θερμικής απόδοσης, οι επιφάνειες από σκυρόδεμα 
μπορούν να υλοποιηθούν ως εμφανές σκυρόδεμα ή να καλυφθούν με χρώμα.

Στην περίπτωση του ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος BKT, η 
ποιότητα επιφάνειας της οροφής εξαρτάται από τους αποστάτες που χρησιμο-
ποιούνται για τον κάτω οπλισμό και από την ποιότητα του ξυλότυπου.
Όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία oBKT, μπορούν να επιτευχθούν επιφάνειες 
ποιότητας εμφανούς σκυροδέματος με τη χρήση ενσωματωμένων αποστατών με 
στηρίγματα σκυροδέματος.
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8 2 Παραλλαγές συστήματος

8 2 1 REHAU oBKT – έλεγχος θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος 
κοντά στην επιφάνεια

Εικ. 8–2 REHAU oBKT

Η ενδεδειγμένη χρήση του oBKT REHAU είναι η συναρμολόγηση προκατασκευ-
ασμένων στοιχείων κάτω από το κάτω στρώμα οπλισμού, μέσα σε συμπαγείς 
πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους ≥ 200 mm.

Ιδιότητες συστήματος
 - Προκατασκευασμένα στοιχεία oBKT
 - Διπλός μαίανδρος
 - Απόσταση τοποθέτησης VA 7,5 ή VA 15
 - Ενσωματωμένοι αποστάτες για τοποθέτηση κάτω από το κάτω στρώμα οπλισμού
 - Ενσωματωμένοι αποστάτες για το κάτω στρώμα οπλισμού
 - Κλάση πυραντοχής REI 120 κατά το DIN EN 13501
 - Κλάση πυραντοχής F 120 κατά το DIN 4102-2
 - Αποστάτες κατ' επιλογή από σκυρόδεμα ή πλαστικό υλικό

 - F 120, βεβαιωμένο με πιστοποιητικό ελέγχου γενικής πολεοδομίας
 - Ποιότητα εμφανούς σκυροδέματος με αποστάτες από σκυρόδεμα
 - Στοιχεία με ενσωματωμένους αποστάτες για τον κάτω οπλισμό
 - Στοιχείο χαμηλού ύψους
 - Μεταβλητά στοιχεία ανάλογα με το αντικείμενο
 - Σύστημα BKT ταχείας απόκρισης
 - Διπλός μαίανδρος για ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας
 - Γρήγορη συναρμολόγηση
 - Είναι εφικτή η υψηλή ισχύς ψύξης έως 90 W/m² περίπου

Στοιχεία του συστήματος
 - Στοιχεία oBKT
 - Σωλήνας RAUTHERM S
 - Πρεσαριστός δακτύλιος
 - Σύνδεσμος
 - Σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα
 - Τυφλό πώμα
 - Κέλυφος καλουπιού BKT
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας
 - Προστατευτική ταινία
 - Κουτί σύνδεσης BKT

Διάσταση σωλήνων
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

8 2 2 Στοιχεία BKT

Εικ. 8–3 Στοιχεία BKT REHAU

Η ενδεδειγμένη χρήση των στοιχείων REHAU BKT είναι η συναρμολόγηση προκα-
τασκευασμένων στοιχείων ανάμεσα στο κάτω και το πάνω στρώμα οπλισμού μέσα 
σε συμπαγείς πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ιδιότητες συστήματος
 - Προκατασκευασμένα στοιχεία
 - Διπλός μαίανδρος / απλός μαίανδρος
 - Απόσταση τοποθέτησης VA 15

 - Γρήγορη συναρμολόγηση
 - Μεταβλητά στοιχεία ανάλογα με το αντικείμενο
 - Διπλός μαίανδρος για ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας
 - Είναι εφικτή η ισχύς ψύξης έως 70 W/m² περίπου

Στοιχεία του συστήματος
 - Στοιχεία BKT
 - Σωλήνας RAUTHERM S
 - Πρεσαριστός δακτύλιος
 - Σύνδεσμος
 - Σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα
 - Τυφλό πώμα
 - Κέλυφος καλουπιού BKT
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας
 - Προστατευτική ταινία
 - Κουτί σύνδεσης BKT

Διάσταση σωλήνων
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
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8 2 3 BKT επί τόπου

Εικ. 8–4 Επιτόπια τοποθέτηση BKT REHAU

Η ενδεδειγμένη χρήση του BKT REHAU επί τόπου είναι η συναρμολόγηση σωλή-
νων RAUTHERM S πάνω σε πλέγματα στερέωσης που τοποθετούνται επί τόπου 
ανάμεσα στο κάτω και το πάνω στρώμα οπλισμού μέσα σε συμπαγείς πλάκες 
από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ιδιότητες συστήματος
 - Σωλήνας RAUTHERM S
 - Απλός μαίανδρος / διπλός μαίανδρος
 - Απόσταση τοποθέτησης VA 15

 - Ευέλικτη προσαρμογή στη γεωμετρία αντικειμένου
 - Μεταβλητά μήκη κυκλωμάτων BKT
 - Διπλός μαίανδρος για ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας
 - Είναι εφικτή η ισχύς ψύξης έως 70 W/m² περίπου

Στοιχεία του συστήματος
 - Σωλήνας RAUTHERM S
 - Συνδετήρες πλέγματος / δεματικά καλωδίου BKT
 - Πρεσαριστός δακτύλιος
 - Σύνδεσμος
 - Σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα
 - Τυφλό πώμα
 - Κέλυφος καλουπιού BKT
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας
 - Προστατευτική ταινία
 - Κουτί σύνδεσης BKT

Διάσταση σωλήνων
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm

8 2 4 BKT και oBKT υπό τη μορφή προκατασκευασμένων ή ημιπρο-
κατασκευασμένων στοιχείων

Εικ. 8–5 Ημιπροκατασκευασμένα στοιχεία BKT REHAU

Η ενδεδειγμένη χρήση του BKT και oBKT υπό τη μορφή προκατασκευασμένων ή 
ημιπροκατασκευασμένων στοιχείων είναι η εργοστασιακή ενσωμάτωση προκατα-
σκευασμένων στοιχείων για συμπαγείς πλάκες σκυροδέματος.

Ιδιότητες συστήματος
 - Στοιχεία BKT και oBKT ενσωματωμένα στο προκατασκευασμένο/ημιπροκατα-
σκευασμένο στοιχείο σκυροδέματος

 - Απλός μαίανδρος / διπλός μαίανδρος
 - Απόσταση τοποθέτησης VA 15 ή VA 7,5 με oBKT

 - Γρήγορη συναρμολόγηση μέσω εργοστασιακής προκατασκευής
 - Χαμηλό κόστος ξυλότυπου
 - Υψηλή ποιότητα επιφάνειας ενός προκατασκευασμένου στοιχείου σκυροδέμα-
τος

 - Μεταβλητό μέγεθος στοιχείων ανάλογα με το αντικείμενο
 - Διπλός μαίανδρος για ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας
 - Είναι εφικτή η ισχύς ψύξης έως 90 W/m² περίπου

Στοιχεία του συστήματος
 - Σωλήνας RAUTHERM S
 - Συνδετήρες πλέγματος / δεματικά καλωδίου BKT
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 
 - Σύνδεσμος
 - Σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα
 - Τυφλό πώμα
 - Κέλυφος καλουπιού BKT
 - Σωλήνας σπιράλ προστασίας
 - Προστατευτική ταινία
 - Κουτί σύνδεσης BKT

Διάσταση σωλήνων
 - RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
 - RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
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8 3 Σχεδιασμός

8 3 1 Βασικά στοιχεία σχεδιασμού

Κατά το σχεδιασμό της θερμικής ενεργοποίησης δομικών μερών σκυροδέματος 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες απαγορευμένες περιοχές, όπου δεν επιτρέ-
πεται η ενεργοποίηση. Οι απαγορευμένες περιοχές για την τοποθέτηση BKT 
και oBKT προσδιορίζονται π.χ. από ειδικούς σε θέματα στατικότητας βάσει της 
πυκνότητας του οπλισμού στις περιοχές στήριξης.
Στην περίπτωση ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος κοντά στην 
επιφάνεια (oBKT), πρέπει να προβλεφθούν λωρίδες τοποθέτησης για τοίχους 
ξηρής δόμησης.

Χάρη στην τοποθέτηση κουτιών σύνδεσης BKT στη φάση οικοδόμησης μπορούν 
να ενσωματωθούν εκ των υστέρων πρόσθετα στοιχεία, αν αλλάζουν οι απαιτήσεις 
από το BKT. Μέσω των κουτιών σύνδεσης BKT μπορούν να συνδεθούν π.χ. πάνελ 
οροφής με οροφές ψύξης REHAU και, κατά τον τρόπο αυτόν, να αυξηθεί η ισχύς 
ψύξης/θέρμανσης.

Κατά την εφαρμογή ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος κοντά στην 
επιφάνεια πρέπει κάτω από το κάτω στρώμα οπλισμού να προβλεφθούν περιοχές 
για την τοποθέτηση χωρισμάτων και τοίχων ξηρής τοιχοποιίας για ευέλικτα σχέδια 
χώρων γραφείου.

Μια αποτελεσματική χρήση του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα 
σκυροδέματος ευνοείται από τις ακόλουθες συνθήκες δόμησης:
 - Ομοιόμορφο προφίλ φορτίου στην περίπτωση θέρμανσης και ψύξης
 - Συντελεστής θερμοδιαπερατότητας παραθύρων Uπαράθυρα: 1,0 έως 1,3 W/m²K
 - Συντελεστής διαπερατότητας ηλιοπροστασίας bηλιοπροστασία: 0,15 έως 0,20
 - Πρότυπο φορτίο θέρμανσης ΦHL DIN EN 12831: περίπου 40 έως 50 W/m²
 - Φορτίο ψύξης QK VDI 2078: έως περίπου 60 W/m²
 - Καμία κρεμαστή, κλειστή οροφή σε ενεργές ζώνες
 - Επιτρέπονται οι ευέλικτες θερμοκρασίες χώρου στις εξαιρετικά ζεστές ημέρες

 - στις παραλλαγές εγκατάστασης με κλιματιστικό υποστήριξης έως περί-
που +27 °C

 - στις παραλλαγές εγκατάστασης με αερισμό παραθύρων έως περί-
που +29 °C

 - Ομοιογενής δομή χρηστών/ενιαίος τρόπος χρήσης

8 3 1 1 Κατασκευαστικές προϋποθέσεις

Ένα ομαλό και ομοιόμορφο προφίλ φορτίου στην περίπτωση θέρμανσης και 
ψύξης συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου θερμοκρα-
σίας πυρήνα σκυροδέματος. Τα εσωτερικά φορτία στην κανονική λειτουργία ενός 
κτιρίου γραφείων μπορούν να θεωρηθούν ως σταθερά. Οι διακυμάνσεις του φορ-
τίου οφείλονται σε μετεωρολογικές επιδράσεις. Αυτές οι αρνητικές επιδράσεις 
μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη βελτιστοποίηση του περιβλήματος του 
κτιρίου στα ακόλουθα σημεία:
 - Παράθυρα
 - Ηλιοπροστασία
 - Προστασία θερμικής μεταφοράς

Δεδομένης της υψηλής αναλογίας σε τζάμια στα κτίρια γραφείων, οι συντελε-
στές θερμοδιαπερατότητας των επιφανειών των παραθύρων με τιμές μεταξύ 
1,0 – 1,3 W/m²K συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των αναγκών 
θερμικής μεταφοράς και, επομένως, στην εξομάλυνση του φορτίου.

Με εξωτερικά τοποθετημένες διατάξεις ηλιοπροστασίας με μέσο συντελεστή 
διαπερατότητας b από 0,15 έως 0,20, η αρνητική επίδραση της ηλιακής ακτινο-
βολίας στο χώρο το καλοκαίρι μπορεί να μειωθεί έως και κατά 85 %. Σε εξωτε-
ρικά τοποθετημένες μεταλλικές γρίλιες με γωνία ανοίγματος 45°, ο συντελεστής 
b είναι 0,15. Με εσωτερικά τοποθετημένες διατάξεις ηλιοπροστασίας, π.χ. 
υφασμάτινες κουρτίνες, είναι αδύνατον να επιτευχθεί αυτός ο βαθμός θωράκισης.
Με τη βελτίωση της προστασίας θερμικής μεταφοράς των εξωτερικών δομικών 
μερών στα σύγχρονα κτίρια γραφείων και διοικητικά κτίρια θα πρέπει να επι-
τυγχάνονται θερμικές ανάγκες μεταξύ 40 W/m² και 50 W/m². Ανάλογα με την 
κατασκευή της πλάκας, η εφαρμογή BKT ή oBKT μπορεί να καλύψει μέχρι και το 
75 % των αναγκών θερμότητας.
Στα κτίρια γραφείων συνηθισμένης χρήσης τα φορτία ψύξης είναι περίπου 
60 W/m². Ανάλογα με τη δομή της πλάκας, η εφαρμογή BKT ή oBKT μπορεί να 
καλύψει μέχρι και το 80 % του φορτίου ψύξης. Με την εφαρμογή oBKT μπορούν 
να καλυφθούν φορτία ψύξης πάνω από 60 W/m² και οι αιχμές φορτίου μπορούν 
να αντισταθμιστούν.
Οι καλύτερες επιδόσεις συσσώρευσης θερμότητας του συστήματος ελέγχου 
θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος μπορούν να επιτευχθούν με πάχος πλάκας 
σκυροδέματος από 25 cm έως 30 cm.

Στις περιοχές ενεργών πλακών σκυροδέματος δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση 
κρεμαστών κλειστών ψευδοροφών. Η τοποθέτηση ανοιχτών, κρεμαστών κυψελω-
τών ψευδοροφών πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.

Σε γραφεία ανοιχτού χώρου συνιστάται η λήψη μέτρων ακουστικής. Οι ηχομο-
νωτικές, κρεμαστές οροφές δεν επιτρέπονται σε ενεργές ζώνες. Ιδιαίτερα σε 
γραφεία ανοιχτού χώρου και σε αίθουσες πρέπει να ελέγχεται αν απαιτούνται 
μέτρα για τη βελτιστοποίηση της ακουστικής του χώρου.
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8 3 1 2 Κατασκευαστικές προϋποθέσεις oBKT

Εικ. 8–6 Δομή κάτω οπλισμού, διατομή (λεπτομέρεια)
1   Πλέγμα στερέωσης σωλήνων
2   Κάτω οπλισμός
3   Αποστάτες
4   RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

ds Διάμετρος ράβδου του πλέγματος στερέωσης σωλήνων 

hσυνολ Συνολικό ύψος αποστατών

u Απόσταση από κέντρο σε κέντρο του οπλισμού

VA Απόσταση τοποθέτησης

Η κατάταξη της διάρκειας πυραντοχής ισχύει για την έκθεση της κάτω πλευράς 
της πλάκας στη φωτιά. Η πάνω πλευρά της πλάκας πρέπει να υλοποιηθεί κατά 
το DIN 4102-2.

Η απόσταση από κέντρο σε κέντρο του οπλισμού πρέπει να είναι u ≥ 37 mm.
Σε περιοχές πλάκας χωρίς στοιχεία oBKT η απόσταση από κέντρο σε κέντρο u 
≥ 37 mm πρέπει να διασφαλιστεί με αποστάτες.

Το γενικό πολεοδομικό πιστοποιητικό ελέγχου υπ' αρ. P-3159/334/12-MPA BS 
πρέπει να ληφθεί υπόψη.

8 3 1 3 Κτιριακές εγκαταστάσεις

Κατά την εφαρμογή του BKT μπορούν να ενωθούν περιοχές ρύθμισης που 
παρουσιάζουν ενιαία μεταβολή φορτίου, εφόσον ληφθεί υπόψη η αδράνεια 
του συστήματος. Ο διαχωρισμός σε μια βόρια και μια νότια περιοχή είναι ένα 
ενδεχόμενο.

Η μετεξέλιξη του BKT στο oBKT όχι μόνο επιτρέπει γρηγορότερη απόκριση της 
ρύθμισης, αλλά και υψηλότερες αποδόσεις. Κατά τον τρόπο αυτόν μειώνονται 
ακόμα περισσότερο οι απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη στο σύστημα κλιματι-
σμού. Με την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου της θερμοκρασίας προσαγωγής 
μπορεί στην περίπτωση της θέρμανσης να αποφευχθεί η μεγάλη υπέρβαση της 
θερμοκρασίας του χώρου κατά την έναρξη λειτουργίας ("overshoot").

Για την αποφυγή της εμφάνισης νερού υγροποίησης στα ενεργά δομικά μέρη 
κατά την ψύξη, τα συστήματα BKT πρέπει να λειτουργούν υπό επιτήρηση του 
σημείου δρόσου σε κάθε κατάσταση του αέρα του χώρου.

Κατά την ψύξη, η θερμοκρασία προσαγωγής του BKT πρέπει να είναι τουλάχι-
στον 1 K πάνω από τη θερμοκρασία σημείου δρόσου της κατάστασης αέρα του 
χώρου.

8 3 1 4 Στοιχείο: ενεργή επιφάνεια – Συνδετικός σωλήνας

Η στερέωση του σωλήνα RAUTHERM S γίνεται στο εργοστάσιο. Για τα στοιχεία 
BKT, οι σωλήνες προσυναρμολογούνται με συνδετήρες πλέγματος BKT REHAU 
πάνω σε χαλύβδινα πλέγματα σκυροδέματος, και για στοιχεία oBKT πάνω σε 
πλέγματα στερέωσης σωλήνων.

Εικ. 8–7 Διαστάσεις τοποθέτησης, παράδειγμα με συνδετικό σωλήνα δεξιά

A Μήκος στοιχείου: θερμικά ενεργό μήκος σε m

B Κατειλημμένο με σωλήνα μήκος στοιχείου: A-VA σε m

C Κατειλημμένο με σωλήνα πλάτος στοιχείου: D-VA σε m

D Πλάτος στοιχείου: θερμικά ενεργό πλάτος σε m

Θερμικά ενεργή επιφάνεια στοιχείου: A x D σε m²

VA
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oBKT
Κάθε στοιχείο παραδίδεται με δύο συνδετικούς σωλήνες μήκους 1 m τον καθένα 
για την προσαγωγή και την επιστροφή.
Για σκοπούς της μεταφοράς, οι συνδετικοί σωλήνες είναι στερεωμένοι στο 
στοιχείο.
Απόσταση τοποθέτησης 75 mm / VA 7,5
Απόσταση τοποθέτησης 150 mm / VA 15
Ύψος στοιχείου, ως αποστάτη για το κάτω στρώμα οπλισμού: Ύψος 34 mm

Πλάτος D 
[m] 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50

Απόσταση 
τοποθέτησης 
VA

7,5 7,5
15

7,5 7,5
15

7,5 7,5
15

Μήκος A 
[m] Ενεργή επιφάνεια [m²]

0,90 0,68 0,81 0,95 1,08 1,22 1,35
1,05 0,79 0,95 1,10 1,26 1,42 1,58
1,20 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80
1,35 1,01 1,22 1,42 1,62 1,82 2,03
1,50 1,13 1,35 1,58 1,80 2,03 2,25
1,65 1,24 1,49 1,73 1,98 2,23 2,48
1,80 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70
1,95 1,46 1,76 2,05 2,34 2,63 2,93
2,10 1,58 1,89 2,21 2,52 2,84 3,15
2,25 1,69 2,03 2,36 2,70 3,04 3,38
2,40 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60
2,55 1,91 2,30 2,68 3,06 3,44 3,83
2,70 2,03 2,43 2,84 3,24 3,65 4,05
2,85 2,14 2,57 2,99 3,42 3,85 4,28
3,00 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50
3,15 2,36 2,84 3,31 3,78 4,25 4,73
3,30 2,48 2,97 3,47 3,96 4,46 4,95
3,45 2,59 3,11 3,62 4,14 4,66 5,18
3,60 2,70 3,24 3,78 4,32 4,86 5,40
3,75 2,81 3,38 3,94 4,50 5,06 5,63
3,90 2,93 3,51 4,10 4,68 5,27 5,85
4,05 3,04 3,65 4,25 4,86 5,47 6,08
4,20 3,15 3,78 4,41 5,04 5,67 6,30
4,35 3,26 3,92 4,57 5,22 5,87 6,53
4,50 3,38 4,05 4,73 5,40 6,08 6,75
4,65 3,49 4,19 4,88 5,58 6,28 6,98
4,80 3,60 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20
4,95 3,71 4,46 5,20 5,94 6,68 7,43
5,10 3,83 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65
5,25 3,94 4,73 5,51 6,30 7,09 7,88
5,40 4,05 4,86 5,67 6,48 7,29 8,10
5,55 4,16 5,00 5,83 6,66 7,49 8,33
5,70 4,28 5,13 5,99 6,84 7,70 8,55

Οι διαστάσεις αναφέρονται στη θερμικά ενεργή επιφάνεια
Πίν. 8–1 

BKT
Κάθε στοιχείο παραδίδεται με δύο συνδετικούς σωλήνες αριστερά μήκους 2 m ο 
καθένας για την προσαγωγή και την επιστροφή.
Για σκοπούς της μεταφοράς, οι συνδετικοί σωλήνες είναι στερεωμένοι στο 
στοιχείο.
Απόσταση τοποθέτησης 150 mm / VA 15

Πλάτος D 
[m] 0,90 1,2 1,50 1,80 2,10 2,40

Μήκος A 
[m] Ενεργή επιφάνεια [m²]

1,50 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60
1,65 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96
1,80 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32
1,95 1,76 2,34 2,93 3,51 4,10 4,68
2,10 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04
2,25 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,40
2,40 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76
2,55 2,30 3,06 3,83 4,59 5,36 6,12
2,70 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48
2,85 2,57 3,42 4,28 5,13 5,99 6,84
3,00 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
3,15 2,84 3,78 4,73 5,67 6,62 7,56
3,30 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92
3,45 3,11 4,14 5,18 6,21 7,25 8,28
3,60 3,24 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64
3,75 3,38 4,50 5,63 6,75 7,88 9,00
3,90 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36
4,05 3,65 4,86 6,08 7,29 8,51 9,72
4,20 3,78 5,04 6,30 7,56 8,82 10,08
4,35 3,92 5,22 6,53 7,83 9,14 10,44
4,50 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80
4,65 4,19 5,58 6,98 8,37 9,77 11,16
4,80 4,32 5,76 7,20 8,64 10,08 11,52
4,95 4,46 5,94 7,43 8,91 10,40 11,88
5,10 4,59 6,12 7,65 9,18 10,71 12,24
5,25 4,73 6,30 7,88 9,45 11,03 12,60
5,40 4,86 6,48 8,10 9,72 11,34 12,96
5,55 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 13,32
5,70 5,13 6,84 8,55 10,26 11,97 13,68
5,85 5,27 7,02 8,78 10,53 12,29 14,04
6,00 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40
6,15 5,54 7,38 9,23 11,07 12,92 14,76
6,30 5,67 7,56 9,45 11,34 13,23 15,12

Οι διαστάσεις αναφέρονται στη θερμικά ενεργή επιφάνεια
Πίν. 8–2 
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8 3 1 5 Τρόπος τοποθέτησης διπλού μαιάνδρου / απλού μαιάνδρου

Ο τύπος τοποθέτησης σωλήνων διπλού μαιάνδρου παρουσιάζει σε σύγκριση με τον απλό μαίανδρο ένα ομοιόμορφο θερμοκρασιακό προφίλ σε όλη την επιφάνεια του 
στοιχείου. Ιδιαίτερα στα στοιχεία μεγάλης επιφάνειας οδηγεί αυτό σε μια ομοιογενή κατανομή της θερμότητας στο δομικό τμήμα και σε ομοιόμορφες θερμοκρασίες 
στις επιφάνειες του δομικού τμήματος.

Εικ. 8–8 REHAU Στοιχείο BKT DM Εικ. 8–9 REHAU Στοιχείο BKT EM

8 3 1 6 Υδραυλικές παραλλαγές σύνδεσης

Η υδραυλική εξισορρόπηση των κυκλωμάτων BKT και του συνολικού δικτύου των 
σωλήνων είναι απαραίτητη σε όλες τις παραλλαγές σύνδεσης.

Σύνδεση του συλλέκτη
Κατ' αναλογία με τη θέρμανση και ψύξη δαπέδου REHAU, η σύνδεση των κυκλω-
μάτων BKT μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός συλλέκτη BKT στο δίκτυο των 
σωλήνων διανομής.
Για την αποκοπή και τη ρύθμιση συνιστώνται σφαιρικές βάνες και βαλβίδες 
ρύθμισης.

Κατά το σχεδιασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
 - Μέγιστη πτώση πίεσης 300 mbar ανά κύκλωμα BKT
 - Σχεδόν όμοια στο μέγεθος κυκλώματα BKT

Εικ. 8–10 Σχηματική παράσταση της σύνδεσης του συλλέκτη

1 Προσαγωγή   2 Επιστροφή

3 Βαλβίδα ρύθμισης και αποκοπής 4 Συλλέκτης

5 Βαλβίδα αποκοπής   6 Κύκλωμα BKT

Σύστημα δύο σωλήνων στη μέθοδο Tichelmann
Στο σύστημα δύο σωλήνων πραγματοποιείται η σύνδεση κάθε κυκλώματος BKT 
απευθείας στους σωλήνες διανομής. Για την αποκοπή, την εκκένωση και τη 
ρύθμιση συνιστώνται σφαιρικές βάνες και βαλβίδες ρύθμισης με δυνατότητα 
εκκένωσης.
Με την τοποθέτηση των σωλήνων διανομής με τη μέθοδο Tichelmann επιτυγχά-
νεται μια σχεδόν ομοιόμορφη πτώση πίεσης.

Κατά το σχεδιασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
 - Μέγιστη πτώση πίεσης 300 mbar ανά κύκλωμα BKT 
 - Σχεδόν όμοια στο μέγεθος κυκλώματα BKT

Εικ. 8–11 Σχηματική παράσταση του συστήματος δύο σωλήνων

1 Προσαγωγή   2 Επιστροφή

3 Βαλβίδα ρύθμισης και αποκοπής 4 Βαλβίδα αποκοπής

5 Κύκλωμα BKT
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8 3 2 Αποδόσεις θέρμανσης/ψύξης

Δομή πλάκας Δομή [mm] Ψύξη Θέρμανση
Θερμοκρασία χώρου [°C] 26 26 26 20 20

Θερμοκρασία προσαγωγής [°C] 16 16 15 28 35

Θερμοκρασία επιστροφής [°C] 20 19 17 24 31
BKT με κενό δαπέδου
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Επικάλυψη του σωλήνα 130 mm Απόδοση (ενεργή επιφάνεια)

Δάπεδο [W/m²] 9 9 11 8 18

10 Μοκέτα μέση T στην επιφάνεια [°C] 24,8 24,7 24,5 20,7 21,6

35 Υπόστρωμα δαπέδου

20
Ξύλινη πλάκα/πλάκα 
στήριξης

Πλάκα [W/m²] 39 42 49 21 45

130 Κενό δαπέδου μέση T στην επιφάνεια [°C] 22,4 22,2 21,5 23,5 27,6

280
Δάπεδο οπλισμένου 
σκυροδέματος

Συνολικά
[W/m²] 48 51 60 29 53

BKT με σύνθετο υπόστρωμα δαπέδου
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Επικάλυψη του σωλήνα 130 mm Απόδοση (ενεργή επιφάνεια)

Δάπεδο [W/m²] 18 19 22 16 35

μέση T στην επιφάνεια [°C] 23,4 23,3 22,8 21,5 23,2

10 Μοκέτα

60 Υπόστρωμα δαπέδου Πλάκα [W/m²] 38 40 47 20 43

280
Δάπεδο οπλισμένου 
σκυροδέματος

μέση T στην επιφάνεια [°C] 22,6 22,4 21,7 23,3 27,2

Συνολικά [W/m²] 56 59 69 36 78

BKT με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων και υπόστρωμα δαπέδου
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Επικάλυψη του σωλήνα 130 mm

Απόδοση (ενεργή επιφάνεια)

Δάπεδο [W/m²] 6 6 7 5 11

10 Μοκέτα μέση T στην επιφάνεια [°C] 25,2 25,1 24,9 20,4 21,0

60 Υπόστρωμα δαπέδου

30
Ηχομόνωση κτυπογενών 
ήχων

Πλάκα [W/m²] 40 42 50 21 46

280
Δάπεδο οπλισμένου 
σκυροδέματος

μέση T στην επιφάνεια [°C] 22,4 22,2 21,5 23,6 27,7

Συνολικά [W/m²] 46 48 57 26 57

BKT στο κάτω στρώμα οπλισμού με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων και υπόστρωμα δαπέδου
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Επικάλυψη του σωλήνα 55 mm Απόδοση (ενεργή επιφάνεια)

Δάπεδο [W/m²] 6 6 7 5 10

10 Μοκέτα μέση T στην επιφάνεια [°C] 25,2 25,2 25,0 20,4 20,9

60 Υπόστρωμα δαπέδου

30
Ηχομόνωση κτυπογενών 
ήχων

Πλάκα [W/m²] 50 53 62 25 54

280
Δάπεδο οπλισμένου 
σκυροδέματος

μέση T στην επιφάνεια [°C] 21,5 21,2 20,4 24,2 29,0

Συνολικά [W/m²] 56 59 69 30 64
oBKT με ηχομόνωση κτυπογενών ήχων και υπόστρωμα δαπέδου 
RAUTHERM S 14x1,5 VA 7,5 
Επικάλυψη του σωλήνα 17 mm Απόδοση (ενεργή επιφάνεια)

Δάπεδο [W/m²] 6 7 8 5 11

10 Μοκέτα μέση T στην επιφάνεια [°C] 25,1 25,1 24,9 20,5 21,0

60 Υπόστρωμα δαπέδου

30
Ηχομόνωση κτυπογενών 
ήχων

Πλάκα [W/m²] 67 71 84 31 66

280
Δάπεδο οπλισμένου 
σκυροδέματος

μέση T στην επιφάνεια [°C] 19,9 19,5 18,4 25,1 31,0

Συνολικά [W/m²] 73 78 92 36 77

Πίν. 8–3 Μέσες στατικές αποδόσεις σε W/m² (ενεργή επιφάνεια)

  Μοκέτα  R = 0,08

  Υπόστρωμα δαπέδου  λ = 1,2 W/(mK) κατά το EN 
15377

  Ξύλινη πλάκα  R = 0,13

  Κενό δαπέδου

  Ηχομόνωση κτυπογενών ήχων R = 0,040

  Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος λ = 1,9 W/(mK) κατά EN 15377

   Σωλήνας RAUTHERM S
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 - Θερμική αντίσταση του στρώματος αέρα στο διπλό δάπεδο κατά EN 15377
 - Θερμικές αντιστάσεις στην επιφάνεια κατά EN 15377
 - Με θερμοκρασία προσαγωγής +16 °C: 
σχετική υγρασία 50 %, 26 °C θερμοκρασία χώρου

 - Με θερμοκρασία προσαγωγής +15 °C: 
σχετική υγρασία 45 %, 26 °C θερμοκρασία χώρου
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8 3 3 Συναρμολόγηση

Εικ. 8–12 

Μπορείτε να παραλάβετε λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης και πρωτόκολλα 
ελέγχου πίεσης στο γραφείο πώλησης REHAU.

Αναθέστε την εκτέλεση της συναρμολόγησης των συστημάτων μας μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα άτομα.

8 3 3 1 Γενικές οδηγίες συναρμολόγησης για BKT και oBKT

Στα σημεία που στο σχέδιο τοποθέτησης επισημαίνονται ως απαγορευμένες 
περιοχές δεν επιτρέπεται τοποθέτηση BKT ή oBKT.

 - Τυλίξτε τις συνδέσεις πρεσαριστών δακτυλίων (Schiebehuelse) στο σκυρόδεμα 
με προστατευτική ταινία σύμφωνα με το DIN 18560.

 - Τα σχέδια συναρμολόγησης αναφέρονται στους άξονες/σημεία αναφοράς του 
κτιρίου.

 - Η τοποθέτηση BKT και oBKT επιτρέπεται στις παρακάτω θερμοκρασίες:
 - Τοποθέτηση στοιχείων:

   από -10 °C έως +45 °C
 - Δημιουργία συνδέσεων πρεσαριστών δακτυλίων REHAU:

   από -10 °C έως +45 °C

 - Ακριβώς πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης σκυροδέματος πρέπει 
να διενεργηθεί οπτικός έλεγχος στα τοποθετημένα στοιχεία.

 - Αν παραμορφωμένα μέρη οπλισμού ή άλλα εξαρτήματα στο εσωτερικό της 
πλάκας πιέζουν το σωλήνα πάνω στο κάτω στρώμα ξυλότυπου, αυτή η κατά-
σταση πρέπει να επιδιορθωθεί.

 - Κατά τον οπτικό έλεγχο πρέπει να επιβεβαιωθεί η σωστή ευθυγράμμιση των 
αποστατών. Τυχόν ελαττωματικοί αποστάτες πρέπει να αντικατασταθούν, και 
όπου ο προσανατολισμός τους δεν είναι σωστός πρέπει να επιδιορθωθεί αυτή 
η κατάσταση.

 - Οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων στις περιοχές τοποθέτησης πρέπει να 
συμφωνούν με το σχέδιο τοποθέτησης.

 - Το κάτω στρώμα οπλισμού πρέπει να στρωθεί πάνω στα στοιχεία με ενσωματω-
μένους αποστάτες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το βάρος του οπλισμού να μπορεί 
να μεταβιβαστεί από τους αποστάτες στον κάτω ξυλότυπο.

 - Αν χρησιμοποιηθούν επιμέρους σίδερα οπλισμού, αυτά θα πρέπει να συν-
δεθούν σε πλέγμα ώστε να διασφαλιστεί η μεταβίβαση του φορτίου στους 
αποστάτες. 

8 3 3 2 Γενική διαδικασία συναρμολόγησης

Στοιχεία BKT και BKT στο FT

Βήματα Στοιχεία BKT BKT στο FT

1. Ξυλότυπος
Τοποθέτηση ενσωματωμένων τμημάτων  

όπως είναι π.χ. κελύφη καλουπιού, κιβώτια σύνεσης BKT

2. Τοποθέτηση

Τοποθέτηση του κάτω στρώματος οπλισμού 
Τοποθέτηση των στοιχείων με αποστάτες σύμφωνα με το 

σχέδιο τοποθέτησης και, στη συνέχεια, δοκιμή πίεσης
Τοποθέτηση του συνδετικού σωλήνα και δρομολόγησή του 

στο κέλυφος καλουπιού
Οπτικός έλεγχος παραλαβής

3. Σκυρόδεμα

Τοποθέτηση του πάνω οπλισμού
Παρακολούθηση της διαδικασίας διάστρωσης του σκυροδέματος
Μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου της πλάκας, διενέργεια 

της δεύτερης δοκιμής πίεσης

Στοιχεία oBKT

Το γενικό πολεοδομικό πιστοποιητικό ελέγχου υπ' αρ. P-3159/334/12-MPA BS 
πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Βήματα Στοιχεία oBKT

1. Ξυλότυπος
Τοποθέτηση ενσωματωμένων τμημάτων  
όπως είναι π.χ. κελύφη καλουπιού, κιβώτια σύνεσης BKT

2. Τοποθέτηση

Τοποθέτηση των στοιχείων με αποστάτες, ασφάλισή τους 
από μετατόπιση και, στη συνέχεια, δοκιμή πίεσης
Έλεγχος κατάστασης των στοιχείων, οπτικός έλεγχος παραλαβής
Τοποθέτηση του κάτω στρώματος οπλισμού
 - Δρομολόγηση του συνδετικού σωλήνα του στοιχείου στο 
κάτω επίπεδο ξυλότυπου

 - Εισαγωγή του συνδετικού σωλήνα στο κέλυφος καλουπιού 
Οπτικός έλεγχος παραλαβής

3. Σκυρόδεμα

Τοποθέτηση του πάνω οπλισμού
Παρακολούθηση της διαδικασίας διάστρωσης του σκυροδέματος
Μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου της πλάκας, διενέργεια 
της δεύτερης δοκιμής πίεσης

Η συναρμολόγηση του συστήματος BKT REHAU επιτόπιας τοποθέτησης πραγματο-
ποιείται κατ' αναλογία με την τοποθέτηση μιας θέρμανσης βιομηχανικών επιφανειών. 
Βλέπε τις τεχνικές πληροφορίες "Θέρμανση/ψύξη επιφανειών σε µη οικιστικά κτίρια".

Δεν επιτρέπονται προσαρμογές των στοιχείων oBKT επί τόπου.
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8 3 4 Στοιχεία του συστήματος

Εργαλείο σύνδεσης

Εικ. 8–13 Εργαλείο σύνδεσης

Το εργαλείο σύνδεσης από μέταλλο με πλαστική επένδυση χρησιμοποιείται για 
το σωστό και γρήγορο στρίψιμο των συνδετήρων πλέγματος BKT. Χρησιμοποι-
είται κατά τις εργασίες στερέωσης των στοιχείων BKT REHAU και στην επιτόπια 
τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος.

Υλικό Χάλυβας
Μήκος 310 mm
Διάμετρος εργαλείου σύνδεσης 30 mm
Χρώμα Μαύρο

Κέλυφος καλουπιού BKT

Εικ. 8–14 Κέλυφος καλουπιού BKT

Το κέλυφος καλουπιού BKT από ανθεκτικό στα κτυπήματα πολυαιθυλένιο 
χρησιμεύει στη διέλευση των συνδετικών σωλήνων των στοιχείων BKT REHAU έξω 
από την πλάκα του μπετόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστό κέλυφος 
καλουπιού και με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένων βυσματούμενων συνδέσμων 
και ως πολλαπλό κέλυφος καλουπιού.

Υλικό PE
Μήκος 400 mm
Πλάτος 50 mm
Ύψος 60 mm
Διάμετρος σωλήνα 17 x 2,0 / 20 x 2,0

Κέλυφος καλουπιού BKT ανοιχτό στις δύο πλευρές κατόπιν ζήτησης

Συνδετήρας πλέγματος BKT

Εικ. 8–15 Συνδετήρας πλέγματος BKT

Ο συνδετήρας πλέγματος BKT αποτελείται από σύρμα με πλαστική επένδυση. Ο 
συνδετήρας χρησιμεύει στη στερέωση των στοιχείων BKT REHAU στον οπλισμό 
και για τη σταθεροποίηση στους αποστάτες BKT. 
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επιτόπου με το σύστημα ελέγχου θερμο-
κρασίας πυρήνα σκυροδέματος.

Υλικό Σύρμα με πλαστική επένδυση
Διάμετρος σύρματος 1,4 mm
Μήκος 140 mm
Χρώμα Μαύρο

Κουτί σύνδεσης BKT

Εικ. 8–16 Κουτί σύνδεσης BKT

Το κουτί σύνδεσης μαζί με το ταιριαστό τυφλό καπάκι και το καπάκι σύνδεσης 
χρησιμεύει στην μεταγενέστερη σύνδεση πρόσθετων εξωτερικών και κρεμαστών 
από την οροφή στοιχείων ψύξης/θέρμανσης ή συσκευών ψύξης αέρα κυκλοφορί-
ας για την κάλυψη φορτίων αιχμής.

Υλικό Χωρίς αλογόνου, πολυμερές
Μήκος 115 mm
Πλάτος 115 mm
Ύψος 90 mm
Χρώμα περιβλήματος Γκρι
Χρώμα καπακιού σύνδεσης Λευκό
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Δεματικό καλωδίου

Εικ. 8–17 Δεματικό καλωδίου

Το δεματικό καλωδίου από πολυαμίδιο χρησιμεύει στη στερέωση των στοιχείων 
BKT REHAU στον οπλισμό και στη σταθεροποίηση στους αποστάτες BKT. Επί-
σης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επιτόπου με το σύστημα ελέγχου θερμοκρα-
σίας πυρήνα σκυροδέματος.

Υλικό PA
Μήκος 178 mm
Πλάτος 4,8 mm
Χρώμα φυσικό

Προστατευτική ταινία BKT

Εικ. 8–18 Προστατευτική ταινία

Η προστατευτική ταινία από μαλακό πολυβινυλοχλωρίδιο χρησιμεύει στην 
προστασία της σύνδεσης πρεσαριστού δακτυλίου από την άμεση επαφή με το 
σκυρόδεμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18560.

Κάθε σύνδεση πρεσαριστού δακτυλίου στο σκυρόδεμα πρέπει να τυλίγεται με 
προστατευτική ταινία REHAU σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18560.

Υλικό Μαλακό PVC
Πλάτος ταινίας 50 mm
Μήκος ταινίας 33 m
Χρώμα κόκκινο

Σωλήνας σπιράλ προστασίας

Εικ. 8–19 Σωλήνας σπιράλ προστασίας

Ο σωλήνας σπιράλ προστασίας από πολυαιθυλένιο χρησιμοποιείται στην περιοχή 
των αρμών διαστολής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την διέλευση των 
συνδετικών σωλήνων προς τα έξω στην επάνω πλευρά της πλάκας σκυροδέμα-
τος.

Υλικό PE
Εσωτερική διάμετρος 19/23/29 mm
Εξωτερική διάμετρος 24/29/34 mm
Χρώμα Μαύρο

Πρεσαριστός δακτύλιος 

Εικ. 8–20 Πρεσαριστός δακτύλιος 

Ο πρεσαριστός δακτύλιος από επιψευδαργυρωμένο ορείχαλκο πρεσάρεται στη 
σύνδεση πρεσαριστού δακτυλίου με το σωλήνα RAUTHERM S στο εξάρτημα στή-
ριξης. Έτσι δημιουργείται μια μόνιμη στεγανή σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN 18380 (VOB).

Υλικό Επιψευδαργυρωμένος ορείχαλκος
Διάμετρος σωλήνα 14 x 1,5 / 17 x 2,0 / 20 x 2,0
Μήκος 20 mm
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Σύνδεσμος

Εικ. 8–21 Σύνδεσμος

Ο σύνδεσμος χρησιμεύει για τη σύνδεση των άκρων των σωλήνων στο σύστημα 
ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος στην επιτόπου τοποθέτηση. 
Σε συνδυασμό με τον πρεσαριστό δακτύλιο εξασφαλίζεται μια μόνιμη στεγανή 
σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18380 (VOB).

Υλικό Επιψευδαργυρωμένος ορείχαλκος
Διάμετρος σωλήνα 14 x 1,5 / 17 x 2,0 / 20 x 2,0
Μήκος 53 mm

Τάπα σωλήνα πεπιεσμένου αέρα

Εικ. 8–22 Τάπα σωλήνα πεπιεσμένου αέρα

Η τάπα σωλήνα πεπιεσμένου αέρα χρησιμεύει στον έλεγχο της πίεσης στο 
εργοτάξιο και συναρμολογείται μαζί με τη σύνδεση πρεσαριστού δακτυλίου στους 
σωλήνες RAUTHERM S. Στο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέ-
ματος επιτόπου τοποθέτησης, συναρμολογείται από την πλευρά της κατασκευής.

Υλικό Ορείχαλκος
Διάμετρος σωλήνα 14 x 1,5 / 17 x 2,0 / 20 x 2,0
Μήκος 59/58 mm

Τυφλό πώμα

Εικ. 8–23 Τυφλό πώμα

Το τυφλό πώμα χρησιμεύει για τη στεγανοποίηση των άκρων των σωλήνων 
και συναρμολογείται με τις συνδέσεις πρεσαριστών δακτυλίων στους σωλήνες 
RAUTHERM S.

Υλικό Ορείχαλκος
Διάμετρος σωλήνα 14 x 1,5 / 17 x 2,0 / 20 x 2,0

Βυσματούμενος μαστός πεπιεσμένου αέρα

Εικ. 8–24 Βυσματούμενος μαστός πεπιεσμένου αέρα 

Ο βυσματούμενος μαστός πεπιεσμένου αέρα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
το μανόμετρο κατά τον έλεγχο της πίεσης στο εργοτάξιο. Οι έλεγχοι της πίεσης 
πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν τη διαδικασία της διάστρωσης του σκυροδέ-
ματος και μετά την αφαίρεση του κάτω επιπέδου του ξυλοτύπου στο εργοτάξιο.

Υλικό Ορείχαλκος
Μήκος 33 mm
Σύνδεση Rp ¼“
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Μανόμετρο

Εικ. 8–25  Μανόμετρο

Το μανόμετρο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το βυσματούμενο μαστό πεπι-
εσμένου αέρα κατά τον έλεγχο της πίεσης στο εργοτάξιο. Οι έλεγχοι της πίεσης 
πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν τη διαδικασία της διάστρωσης του σκυροδέ-
ματος και μετά την αφαίρεση του κάτω επιπέδου του ξυλοτύπου στο εργοτάξιο.

Υλικό Χάλυβας
Μήκος 40 mm
Σύνδεση R ¼“

Βιομηχανικός συλλέκτης REHAU

Διανομέας και συλλέκτης από ορειχάλκινο σωλήνα με βαλβίδα εξαερισμού και 
βάνα KFE. Η δυνατότητα αποκοπής για κάθε κύκλωμα θέρμανσης εξασφαλίζεται 
με μια σφαιρική βάνα στην προσαγωγή και μια βάνα ρύθμισης ακριβείας (για 
την υδραυλική εξισορρόπηση κάθε κυκλώματος θέρμανσης) στην επιστροφή. 
Συναρμολογημένοι σε στιβαρές, γαλβανισμένες, ηχομονωμένες κονσόλες. Βλέπε 
τις τεχνικές πληροφορίες "Θέρμανση/Ψύξη επιφανειών σε µη οικιστικά κτίρια".

Βάση μεταφοράς BKT REHAU

Εικ. 8–26 Βάση μεταφοράς BKT REHAU

Η μεταφορά των στοιχείων BKT REHAU πραγματοποιείται πάνω σε βάσεις 
μεταφοράς REHAU απευθείας στο εργοτάξιο. Αναρτώνται σε περισσότερες 
στρώσεις στους βραχίονες υποδοχής και ασφαλίζονται. Οι βάσεις μεταφοράς 
είναι κατάλληλες για τη μεταφορά με γερανό στο εργοτάξιο, επίσης διαθέτουν 
και μια δυνατότητα μεταφοράς με κλαρκ. Μετά το ξεφόρτωμα πραγματοποιείται 
η συλλογή και επιστροφή των βάσεων μεταφοράς REHAU. 
Οι βάσεις μεταφοράς REHAU προσφέρουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφα-
λείας και αντιστοιχούν στην οδηγία της ΕΚ περί μηχανών 89/392/ΕΟΚ, παράρτη-
μα II A, στην οδηγία της ΕΚ περί μηχανών 93/44/ΕΟΚ, και συμμορφώνονται με 
το πρότυπο DIN 15018, Μέρος 1 και 2. Επιπλέον, υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο.

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος 4,0 m
Πλάτος 1,0 m
Ύψος 2,2 m
Υλικό Χάλυβας βερνικωμένος
Βάρος 235 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι βάσεις μεταφοράς BKT REHAU επιτρέπεται να μεταφερθούν μόνο με ασφαλι-
σμένο φορτίο.
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9 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ REHAU

Εικ. 9–1 Θέρμανση επιφανειών σε βιομηχανική αίθουσα

 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Ευχάριστη θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου
 - Ομοιόμορφο θερμοκρασιακό προφίλ
 - Μικρές ταχύτητες του αέρα
 - Καμία επαναιώρηση της σκόνης
 - Ιδανική ελευθερία διαμόρφωσης του χώρου
 - Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας
 - Κατάλληλη για εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας και ηλιακές εγκαταστάσεις
 - Μηδενικά έξοδα συντήρησης

Στοιχεία
 -  Βιομηχανικοί συλλέκτες 
 -  Δεματικό καλωδίου
 -  Ράγα RAUFIX 
 -  Ράγα RAILFIX
 -  Καρφωτό στήριγμα

Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 25 x 2,3 mm

Εξαρτήματα συστήματος
 - Καμπύλες οδηγοί σωλήνων

Περιγραφή
Η θέρμανση βιομηχανικών επιφανειών REHAU τοποθετείται στην πλάκα σκυρο-
δέματος στη μορφή μιας παράλληλης τοποθέτησης. Στη στάνταρ λύση στερεώ-
νονται οι σωλήνες της θέρμανσης με δεματικά καλωδίων REHAU στα στοιχεία του 
οπλισμού και συνδέονται στο βιομηχανικό συλλέκτη REHAU.

Βιομηχανικός συλλέκτης REHAU

Εικ. 9–2 Βιομηχανικός συλλέκτης REHAU

Διανομέας και συλλέκτης από ορειχάλκινο σωλήνα με βαλβίδα εξαερισμού και 
βάνα KFE. Βλέπε κεφάλαιο «13 Βιομηχανικός συλλέκτης REHAU» στη σελίδα 
188.

Η δυνατότητα αποκοπής για κάθε κύκλωμα θέρμανσης εξασφαλίζεται με μια 
σφαιρική βάνα στην προσαγωγή και μια βάνα ρύθμισης ακριβείας (για την υδραυ-
λική εξισορρόπηση κάθε κυκλώματος θέρμανσης) στην επιστροφή. Συναρμολο-
γημένοι σε στιβαρές, γαλβανισμένες, ηχομονωμένες κονσόλες.

Δεματικό καλωδίου

Εικ. 9–3 Δεματικό καλωδίου

Για την προσεκτική στερέωση των σωλήνων της θέρμανσης στα στοιχεία του 
οπλισμού της πλάκας του δαπέδου.

Υλικό PA
Αντοχή στη θερμοκρασία –40 έως +105 °C
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Ράγα RAUFIX

Εικ. 9–4 Ράγα RAUFIX

Ράγα στερέωσης από πολυπροπυλένιο για τη στερέωση του σωλήνα 
RAUTHERM S 20 x 2,0 mm. Ειδικά διαμορφωμένα ανάποδα άγκιστρα στην κάτω 
πλευρά. Δυνατότητα επέκτασης και στις δύο μεριές χάρη στην ενσωματωμένη 
κουμπωτή σύνδεση.

Εφικτές αποστάσεις τοποθέτησης 5 cm και πολλαπλάσια
Ανύψωση σωλήνα 5 mm

Ράγα RAILFIX

Εικ. 9–5 Ράγα RAILFIX

Ράγα στερέωσης από PVC για τη στερέωση του σωλήνα RAUTHERM S 
25 x 2,3 mm.

Εφικτές αποστάσεις τοποθέτησης 10 cm και πολλαπλάσια
Ανύψωση σωλήνα 10 mm

Καρφωτό στήριγμα

Εικ. 9–6 Καρφωτό στήριγμα

Για τη στερέωση της ράγας RAUFIX ή της ράγας RAILFIX στη μόνωση.

Χρώμα κόκκινο

Καμπύλες οδηγοί σωλήνων

Εικ. 9–7 Καμπύλες οδηγοί σωλήνων

Για την ακριβή αλλαγή κατεύθυνσης του σωλήνα θέρμανσης στο σημείο σύνδε-
σης στο συλλέκτη.

Υλικό Πολυαμίδιο
Χρώμα Μαύρο
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9 1 Συναρμολόγηση

Για την απρόσκοπτη διαδικασία της συναρμολόγησης είναι απαραίτητη μια 
έγκαιρη προσυνεννόηση, ήδη στη φάση της μελέτης, των συνεργαζόμενων 
συνεργείων!

1. Τοποθετήστε τη μόνωση και καλύψτε την με μεμβράνη (βλέπε "Διαχωριστικά 
στρώματα και στρώματα ολίσθησης", σελ. 174).

2. Συναρμολογήστε το υπόστρωμα και τα κάτω πλέγματα του οπλισμού (συρ-
μάτινα πλέγματα της κατασκευαστικής εταιρείας).

3. Σε περίπτωση που έχουν προγραμματιστεί ειδικές κατασκευές "σωλήνες 
στην ουδέτερη ζώνη" (βλέπε. "Πλάκα δαπέδου", σελ. 173), συναρμολογή-
στε ειδικούς κλωβούς ή ειδικά υποστηρίγματα.

4. Τοποθετήστε τους σωλήνες της θέρμανσης σύμφωνα με το σχέδιο και 
συνδέστε τους στο συλλέκτη.

5. Ξεπλύνετε, γεμίστε και εξαερώστε τα κυκλώματα θέρμανσης.
6. Εκτελέστε τη δοκιμή πίεσης.
7. Συμπληρώστε τον επάνω οπλισμό.
8. Ολοκληρώστε τη διάστρωση του σκυροδέματος στην πλάκα του δαπέδου.

Εμείς συνιστούμε την παρουσία του εγκαταστάτη της θέρμανσης κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας διάστρωσης του σκυροδέματος.

9 2 Σχεδιασμός

Πλάκα δαπέδου
Η θέρμανση βιομηχανικών επιφανειών REHAU μπορεί να τοποθετηθεί σε πλάκες 
δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, προεντεταμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα 
ινών χάλυβα, σκυρόδεμα συμπυκνωμένο με στρωτήρα και σκυρόδεμα κενού (με 
τσιμέντο ως συνδετικό υλικό). Εξαιρούνται όλοι οι τύποι ασφαλτικού σκυρο-
δέματος (κρύα ή ζεστή τοποθέτηση). Ο τρόπος της χρήσης της βιομηχανικής 
αίθουσας και τα προκύπτοντα έτσι φορτία κυκλοφορίας και ωφέλιμα φορτία δεν 
επηρεάζουν το σχεδιασμό της θέρμανσης βιομηχανικών επιφανειών REHAU, αλλά 
μόνο τη στατική διαστασιολόγηση της πλάκας του δαπέδου. Γι’ αυτό το λόγο 
επιτρέπεται να υπολογιστεί η κατασκευή της πλάκας του σκυροδέματος, λαμβά-
νοντας υπόψη τις πιο πάνω αναφερόμενες καταπονήσεις καθώς και την ποιότητα 
του εδάφους στήριξης και του βάθους του υδροφόρου ορίζοντος, μόνο από έναν 
στατικό. Ο στατικός (πολιτικός μηχανικός) καθορίζει επίσης και τη θέση των 
σωλήνων θέρμανσης στην πλάκα του δαπέδου και τη διάταξη των αρμών. 

Στις οπλισμένες με χαλύβδινα δομικά πλέγματα πλάκες δαπέδου μπορεί κατά 
κανόνα να χρησιμοποιηθεί ο κάτω οπλισμός ως φορέας των σωλήνων, δηλ. οι 
σωλήνες της θέρμανσης στερεώνονται απευθείας πάνω στα πλέγματα του κάτω 
επιπέδου του οπλισμού με δεματικά καλωδίων REHAU. Μετά συναρμολογούνται 
οι κλωβοί αποστάτες και τα επάνω πλέγματα του οπλισμού. Αυτή η στάνταρ λύση 
(βλέπε Εικ. 9–9) έχει περισσότερα πλεονεκτήματα:
 - Απλή συναρμολόγηση
 - Χωρίς πρόσθετα έξοδα για φέροντα στοιχεία των σωλήνων
 - Μεγαλύτερη "ελευθερία τρυπήματος"

Αν ο ειδικές σε θέματα στατικότητας απαιτήσει την τοποθέτηση των σωλήνων 
θέρμανσης στην ουδέτερη θέση, πρέπει να εφαρμόσουμε την ειδική λύση (βλέπε 
Εικ. 9–8). Οι σωλήνες της θέρμανσης στερεώνονται στις εγκάρσιες ράβδους 
των κλωβών αποστατών, οι οποίοι παραγγέλνονται ως ειδική κατασκευή. Αυτοί 
οι κλωβοί ισχύουν συγχρόνως και ως αποστάτες για τα μετέπειτα τοποθετούμενα 
επάνω πλέγματα του οπλισμού. 

Στις πλάκες από σκυρόδεμα με ίνες χάλυβα αντικαθίσταται ο κλασικός οπλισμός 
των πλακών (χαλύβδινα δομικά πλέγματα, χαλύβδινες βέργες) με την προσθή-

κη ινών χάλυβα. Για την εξασφάλιση των προγραμματισμένων αποστάσεων 
τοποθέτησης των σωλήνων της θέρμανσης, πρέπει να τοποθετηθούν πρόσθετα 
στοιχεία στερέωσης. Την απλούστερη και πολλές φορές δοκιμασμένη λύση 
προσφέρει εδώ η ράγα RAUFIX για τους σωλήνες RAUTHERM S 20 x 2,0 και η 
ράγα RAILFIX για τους σωλήνες RAUTHERM S 25 x 2,3 mm (βλέπε Εικ. 9–10). 
Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό, μπορούν οι ράγες στερέωσης να αντικατα-
σταθούν από το πλέγμα στερέωσης.

Εικ. 9–8 Πλάκα δαπέδου οπλισμένη με χαλύβδινα δομικά πλέγματα, ειδική κατασκευή 
με σωλήνες θέρμανσης τοποθετημένους στη μέση της πλάκας

1 Πλάκα σκυροδέματος 2 Βάση

Εικ. 9–9 Πλάκα δαπέδου οπλισμένη με χαλύβδινα δομικά πλέγματα, στάνταρ κατασκευή 
με σωλήνες θέρμανσης τοποθετημένους στο κάτω πλέγματα του οπλισμού

1 Πλάκα σκυροδέματος 2 Βάση

Εικ. 9–10 Πλάκα δαπέδου οπλισμένη με ίνες χάλυβα και σκυρόδεμα συμπυκνωμένο με 
στρωτήρα, ειδική κατασκευή με σωλήνες θέρμανσης τοποθετημένους πάνω 
στις ράγες στερέωσης

1 Πλάκα σκυροδέματος 2 Βάση
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Διαχωριστικά στρώματα και στρώματα ολίσθησης
Για την αποφυγή της εισχώρησης του νερού πρόσμιξης στη στρώση της μόνωσης 
ή στη φέρουσα στρώση, καλύπτονται αυτές με ένα διαχωριστικό στρώμα (π.χ. μια 
στρώση μεμβράνης πολυεθυλαινίου). Για την αποφυγή της τριβής ανάμεσα στην 
πλάκα του δαπέδου και στη φέρουσα στρώση, χρησιμοποιούνται τα ονομαζόμενα 
στρώματα ολίσθησης (π.χ. δύο στρώσεις μεμβράνης πολυεθυλαινίου). Κανονικά 
το διαχωριστικό στρώμα ή το στρώμα ολίσθησης τοποθετείται από την οικοδομι-
κή εταιρεία.

Θερμομόνωση
Με την υιοθέτηση του κανονισμού εξοικονόμησης ενέργειας EnEV 2009 υπάρχουν 
ειδικές απαιτήσεις για τη θερμοπροστασία και σε εμπορικά, βιοτεχνικά, αγροτικά 
και βιομηχανικά κτίρια. Αφορά τα κτίρια που, σύμφωνα με τον προορισμό χρήσης 
τους, διατηρούνται σε θερμοκρασία άνω των 12 °C, θερμαίνονται για περισσότε-
ρους από 4 μήνες ετησίως, και ψύχονται για περισσότερους από 2 μήνες ετησίως. 

Σε κτίρια με θεωρητικές θερμοκρασίες χώρου σε περίπτωση θέρμανσης ≥ 19 °C 
η θερμική αντίσταση της μόνωσης κάτω από την πλάκα δαπέδου Rλ (EN 1264 
Μέρος 4) δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από την εξής τιμή:

 - Σε περίπτωση πλάκας δαπέδου που χωρίζει το χώρο από θερμαινόμενους 
χώρους Rmin ≥ 0,75 (m² · K)/W

 - Σε περίπτωση πλάκας δαπέδου που χωρίζει το χώρο από μη θερμαινόμενους 
χώρους, από κατά διαστήματα θερμαινόμενους χώρους και από το έδαφος  
Rmin ≥ 1,25 (m² · K)/W

 - Σε περίπτωση πλάκας δαπέδου που χωρίζει το χώρο από τον εξωτερικό αέρα 
και - 5 °C > Td ≥ -15 °C, Rmin ≥ 2,00 (m² · K)/W

 - Σε περίπτωση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ≤ 5 m η τιμή αυτή πρέπει να 
αυξηθεί.

Σε κτίρια με θεωρητική θερμοκρασία χώρου σε περίπτωση θέρμανσης μεγαλύ-
τερη από 12 °C και μικρότερη από 19 °C ισχύουν οι ελάχιστες τιμές θερμικής 
αντίστασης σύμφωνα με τον τρέχοντα κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV). 
Σύμφωνα με το DIN 4108-2, η τιμή της θερμικής αντίστασης του κάτω τελειώμα-
τος (π. χ. πλάκα βάσης ή πλάκα δαπέδου) των χώρων διαμονής που συνορεύουν 
απευθείας στο χώμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,90 m²K/W μέχρι βάθος του 
χώρου 5 m.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (της λεγόμενης "αδικαιολόγητης δυσκολίας") η αρμό-
δια αρχή μπορεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας και κατόπιν αίτησης, να 
εγκρίνει την απαλλαγή από τη σχετική απαίτηση (EnEV, §25).

Στεγανοποίηση του κτιρίου
Η στεγανοποίηση του κτιρίου (από την υγρασία του εδάφους, από νερό που δεν 
εξασκεί πίεση ή εξασκεί πίεση) πρέπει να υπολογιστεί και να εκτελεστεί σύμφωνα 
με το πρότυπο DIN 18195. Σε κανονική περίπτωση τοποθετείται η στεγανοποίη-
ση του κτιρίου από την οικοδομική εταιρεία.

Διάταξη των αρμών
Για την αντιμετώπιση των κινήσεων (π.χ. θερμική διαστολή) της πλάκας του 
δαπέδου και για την εξουδετέρωση των εσωτερικών τάσεων, χρησιμοποιούνται 
αρμοί διαστολής και αρμοί διακοπής. Όταν μια πλάκα δαπέδου κατασκευαστεί 
διαδοχικά σε περισσότερα τμήματα (λόγω της μη συνεχούς παροχής σκυροδέμα-
τος), δημιουργούνται οι ονομαζόμενοι αρμοί διακοπής εργασίας. 
 - Οι αρμοί διαστολής χωρίζουν την πλάκα του δαπέδου από τα άλλα οικοδομικά 
στοιχεία (όπως π.χ. τοίχους, θεμέλια) και χωρίζουν τις μεγαλύτερες πλάκες 
δαπέδου σε μικρότερα πεδία.

 - Οι αρμοί διακοπής αντιμετωπίζουν μια ανεξέλεγκτη ρωγμή της πλάκας του 
δαπέδου.

Στους αρμούς διαστολής μπορούν να τοποθετηθούν "πείροι" (ελευθερία κίνησης 
δυνατή μόνο στο επίπεδο των πείρων) ή "χωρίς πείρους" (ελευθερία κίνησης 
δυνατή σε όλες τις κατευθύνσεις). Το είδος και τη θέση των αρμών καθορίζει ο 
αρμόδιος στατικός.

Μόνο οι σωλήνες παροχής επιτρέπεται να περάσουν μέσα από τους αρμούς 
διαστολής. Οι σωλήνες της θέρμανση, που περνούν μέσα από έναν αρμό, πρέπει 
να είναι προστατευμένοι.

Εικ. 9–11 Αρμός διαστολής "χωρίς πείρους" με προστασία μέσω εύκαμπτου σωλήνα 
πλήρους μόνωσης (100%)

Εικ. 9–12 Αρμός διαστολής "με πείρους" με σωλήνα σπιράλ προστασίας REHAU

Εικ. 9–13 Αρμός διακοπής, αρμός διακοπής εργασίας με σωλήνα σπιράλ προστασίας REHAU

Τρόποι τοποθέτησης
Ο κλασικός τρόπος τοποθέτησης σε σχήμα σαλιγκαριού συνήθως δεν χρησιμοποι-
είται. Καλύτερες δυνατότητες προσαρμογής (δηλαδή καθόλου διασταυρώσεις) στην 
διαδρομή των κλωβών υποστήριξης ή των άλλων στηριγμάτων προσφέρει εδώ η 
τοποθέτηση σε σχήμα μαιάνδρου. Η πτώση της θερμοκρασίας (στο επίπεδο θέρ-
μανσης και στην εξωτερική επιφάνεια) μπορεί να εξισορροπηθεί με την παράλληλη 
τοποθέτηση των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής. Ανάλογα με τις ανάγκες τα 
κυκλώματα θέρμανσης μπορούν να τοποθετηθούν ξεχωριστά ή παράλληλα. Με την 
παράλληλη διάταξη περισσοτέρων κυκλωμάτων θέρμανσης σχηματίζεται μια ζώνη 
με ομοιόμορφη θερμοκρασία εξωτερικής επιφάνειας. Συγχρόνως αποφεύγεται μια 
δαπανηρή εξισορρόπηση της πίεσης στο συλλέκτη, επειδή το μήκος των τοποθε-
τημένων με αυτό τον τρόπο κυκλωμάτων θέρμανσης είναι πρακτικά ίδιο.

Εικ. 9–14 Κυκλώματα θέρμανσης χωριστά

Εικ. 9–15 Κυκλώματα θέρμανσης σε παράλληλη διάταξη (δημιουργία ζωνών)
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10 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΔΑΠΕΔΏΝ REHAU

10 1 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας

Εικ. 10–1 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας

 - Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς τραυματισμούς χάρη στην εργοστασιακή επένδυση 
με θερμοαγώγιμα ελάσματα

 - Εύκολη και γρήγορη κοπή χάρη στα ενσωματωμένα σημεία θραύσης
 - Χωρίς ανασήκωμα των θερμοαγώγιμων ελασμάτων κατά την εισαγωγή των 
σωλήνων θέρμανσης

 - Υψηλή αντοχή στο περπάτημα πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης
 - Χαμηλό ύψος κατασκευής

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα τοποθέτησης

 - VA 12,5
 - VA 25

 - Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης
 - VA 12,5
 - VA 25

 - Ενδιάμεση πλάκα
 - Πλάκα πλήρωσης
 - Κοπτικό οδηγού σωλήνα
 - Έλασμα κάλυψης

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
 - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Μεμβράνη κάλυψης
 - Μονωτικά υλικά συστήματος

Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότη-
τας θέτει υψηλές απαιτήσεις στη μελέτη και τον υπολογισμό. Μια συνεργασία 
ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, το μελετητή, στον κατασκευαστή του δαπέδου 
αθλοπαιδιών και του ιδιοκτήτη είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, για την αντιμετώ-
πιση των υψηλών απαιτήσεων.
Η μελέτη γίνεται πάντοτε για κάθε κατασκευή ξεχωριστά σε συνεργασία με τον 
αρχιτέκτονα και τον κατασκευαστή του αθλητικού δαπέδου.

Περιγραφή
Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότη-
τας επιτρέπει τη θέρμανση αθλητικών αιθουσών με αθλητικό δάπεδο επιφανει-
ακής ελαστικότητας κατά το DIN V 18032-2 και το ÖNORM EN 1264 (ειδικό 
σύστημα).
Όλες οι πλάκες συστήματος ξηρής τοποθέτησης αποτελούνται από πολυστυρένιο 
EPS και πληρούν τις απαιτήσεις του DIN EN 13163.

Οι πλάκες τοποθέτησης είναι εργοστασιακά εξοπλισμένες με επένδυση από 
θερμοαγώγιμα αλουμινένια προφίλ όπου φωλιάζουν οι σωλήνες θέρμανσης και 
τα στοιχεία εγκάρσιας διανομής θερμότητας. Χάρη στα ενσωματωμένα σημεία 
θραύσης η κοπή των πλακών τοποθέτησης γίνεται γρήγορα και χωρίς πρόβλημα 
στο εργοτάξιο. Οι πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης χρησιμοποιούνται για την αλλαγή 
κατεύθυνσης των σωλήνων θέρμανσης κοντά στους τοίχους.

Για τη μετάβαση από VA 12,5 cm σε VA 25 cm χρησιμοποιείται η ενδιάμεση 
πλάκα. Για καλύτερη εγκάρσια διανομή θερμότητας στις πλάκες πλήρωσης, τις 
πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης και τις ενδιάμεσες πλάκες, αυτές εξοπλίζονται με 
ένα έλασμα κάλυψης.

Εικ. 10–2 Πλάκα τοποθέτησης VA 12,5 Εικ. 10–3 Πλάκα τοποθέτησης VA 25

Εικ. 10–4 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης 
VA 12,5

Εικ. 10–5 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης 
VA 25

Εικ. 10–6 Ενδιάμεση πλάκα Εικ. 10–7 Έλασμα κάλυψης
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Οι πλάκες πλήρωσης προβλέπονται για τις παρακάτω περιοχές:
 - Πριν από το συλλέκτη (εντός απόστασης 1 m περίπου)
 - Κοντά σε προεξοχές, κολόνες, στόμια αερισμού κ.τ.λ.
 - Για την κάλυψη κενών επιφανειών που δεν έχουν ορθογώνιο σχήμα

Εικ. 10–8 Πλάκα πλήρωσης

Με το κοπτικό οδηγού σωλήνα κόβονται επί τόπου επιμέρους οδηγοί σωλήνων 
στις πλάκες πλήρωσης.

Εικ. 10–9 Κοπτικό οδηγού σωλήνα

Τεχνικά στοιχεία

Πλάκες συστήματος/ Ονομασία Πλάκες τοποθέτησης VA 12,5 
και 25

Πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης VA 
12,5 και 25 / ενδιάμεση πλάκα Πλάκα πλήρωσης

Υλικό
EPS 035 DEO dh
με επένδυση από θερμο- 
αγώγιμα αλουμινένια προφίλ

EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh

Μήκος [mm] 1000 250 1000
Πλάτος [mm] 500 500 / 375 500
Πάχος [mm] 30 30 30
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 0,035 0,035 0,035
Θερμική αντίσταση [m²K/W] 0,80 0,80/0,70 0,85
Τάση συμπίεσης στα 2 % [kPa] 45,0 45,0 60,0
Κατηγορία δομικών υλικών κατά το 
DIN 4102

B2 B1 B1

Συμπεριφορά στη φωτιά κατά το 
DIN EN 13501

E E E



177

Συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος εγκαύματος και πυρκαγιάς!
 - Μην απλώνετε ποτέ τα χέρια σας πάνω στη καυτή λάμα του κοπτικού οδηγού 
σωλήνα.

 - Μην αφήνετε το κοπτικό οδηγού σωλήνα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
 - Μην αφήνετε το κοπτικό οδηγού σωλήνα πάνω σε εύφλεκτα αντικείμενα.

Σε περίπτωση εφαρμογής πρόσθετων θερμομονωτικών στρωμάτων πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα παρακάτω σημεία:
 - Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του DIN V 18032-2.
 - Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις του κατασκευαστή του αθλητικού δαπέδου.

Όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών ξηρής επί-
στρωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή αθλητικού δαπέδου 
για χρήση σε συνδυασμό με το σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων 
επιφανειακής ελαστικότητας.

1. Τοποθετήστε το ερμάριο του συλλέκτη REHAU.
2. Εγκαταστήστε το συλλέκτη REHAU.
3. Στερεώστε την περιμετρική μονωτική ταινία REHAU.
4. Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε τα μονωτικά υλικά συστήματος REHAU.
5. Τοποθετήστε τις πλάκες συστήματος σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης 

(βλ. Εικ. 10–10) χωρίς κενά. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το 
κοπτικό οδηγού σωλήνων REHAU για να δημιουργήσετε αυλακώσεις στις 
πλάκες πλήρωσης.

6. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
7. Τοποθετήστε το σωλήνα χωρίς τάσεις στις αυλακώσεις οδήγησης στις 

πλάκες συστήματος.
8. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο συλλέκτη REHAU.
9. Αν είναι απαραίτητο, πιέστε τις συνδέσεις πρεσαριστών δακτυλίων 

(Schiebehuelse) - σε περιοχές πλακών αλλαγής κατεύθυνσης - ώστε να 
έρθουν σύρριζα με το πάνω μέρος της πλάκας αλλαγής κατεύθυνσης, ή 
τοποθετήστε τες - σε περιοχές πλακών τοποθέτησης - κόβοντας το θερμο-
αγώγιμο έλασμα με δίσκο κοπής.

10. Τοποθετήστε ελάσματα κάλυψης σε πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης, ενδιάμε-
σες πλάκες και, όπου είναι απαραίτητο, σε πλάκες πλήρωσης.

11. Τοποθετήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU στο σύστημα ξηρής τοποθέτη-
σης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας πάνω από το σωλήνα.

Σε δάπεδο πάνω σε ξύλινα δοκάρια είναι απαραίτητο, λόγω του κινδύνου ανά-
πτυξης μούχλας, να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά προστατευτικό διαρροής που 
αναπνέει (π.χ. διττανθρακικό νάτριο ή πισσασφαλτούχο χαρτί).

12. Κολλήστε τη μεμβράνη επικάλυψης REHAU ή το προστατευτικό διαρροής 
στη βάση μεμβράνης της περιμετρικής μονωτικής ταινίας REHAU.

13. Πριν από την τοποθέτηση του αθλητικού δαπέδου, προστατέψτε το σύστημα 
θέρμανσης με κατάλληλο για το σύστημα κάλυμμα (2 x 0,6 mm γαλβανισμέ-
νη χαλύβδινη λαμαρίνα ή σκληρή ινοσανίδα 3,2 mm).

Σημαντικές υποδείξεις για τα βασικά στοιχεία θα βρείτε στο κεφάλαιο 3.1 και 
το κεφάλαιο 3.2 των τεχνικών πληροφοριών "Θέρμανση/ψύξη επιφανειών σε 
οικιστικά κτίρια"

Εικ. 10–10 Παράδειγμα του σχεδίου τοποθέτησης για το σύστημα ξηρής τοποθέτησης 
αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας

1 Πλάκα τοποθέτησης VA 12,5

2 Πλάκα τοποθέτησης VA 25

3 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης VA 12,5

4 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης VA 25

5 Ενδιάμεση πλάκα

6 Πλάκα πλήρωσης

7 Έλασμα κάλυψης

Ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης κατά το DIN EN 1264-4

Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις μόνωσης πρέπει να εφαρμοστούν ανεξάρτητα 
από τη μόνωση του περιβλήματος κτιρίου που απαιτείται από το EnEV (βλέπε 
"Απαιτήσεις στη θερμομόνωση κατά EnEV και DIN EN 1264", κεφάλαιο 3 των 
τεχνικών πληροφοριών "Θέρμανση/ψύξη επιφανειών σε οικιστικά κτίρια".
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Θερμοτεχνικοί έλεγχοι
Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως προς τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά κατά το 
ÖNORM EN 1264.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 339-F

Εικ. 10–11 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης με τοποθετημένο σωλήνα θέρμανσης RAUTITAN

1 Λινοτάπητας 4 mm

2 Κόντρα-πλακέ σημύδας 2 x 9 mm

3 Ειδικό PU – Ελαστικό στρώμα 15 mm

4 Γαλβανισμένη χαλυβδολαμαρίνα 2 x 0,6 mm

5 Μεμβράνη 0,2 mm

6 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης REHAU

7 Πρόσθετη μόνωση

8 Επίπεδο υπόστρωμα

Κατά το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του συστήματος ξηρής τοποθέτησης 
αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας πρέπει να τηρηθούν οι απαιτή-
σεις του ÖNORM EN 1264, Μέρος 4, του DIN V 18032-2 και των υποδείξεων 
της τρέχουσας οδηγίας BVF.

Αριθμός καταχώρησης: 7 F 340-F

Εικ. 10–12 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης με τοποθετημένο σωλήνα θέρμανσης RAUTITAN

1 Λινοτάπητας 4 mm

2 Κόντρα-πλακέ σημύδας 2 x 9 mm

3 Ειδικό PU – Ελαστικό στρώμα 15 mm

4 Σκληρή ινοσανίδα 3,2 mm

5 Μεμβράνη 0,2 mm

6 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης REHAU

7 Πρόσθετη μόνωση

8 Επίπεδο υπόστρωμα

8

7

6
5
4
3
2
1

EPS 035 DEO dh, 30 mm

8

7

6
5
4
3
2
1

EPS 035 DEO dh, 30 mm
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10 2 Σύστημα θέρμανσης δαπέδου αθλοπαιδιών, στάνταρ συλλέκτης

Εικ. 10–13 Σύστημα SBH, στάνταρ συλλέκτης

 - Γρήγορη τοποθέτηση
 - Ευχάριστη θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου
 - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω υψηλής αναλογίας ακτινοβολίας
 - Καμία επαναιώρηση της σκόνης
 - Ελάχιστα ρεύματα αέρα
 - Κανένα εμπόδιο στην κατασκευή του δαπέδου από τον τρόπο της στερέωσης 
των σωλήνων

 - Χάρη στην αποσύζευξη καμία μείωση των ιδιοτήτων ταλάντωσης του δαπέδου
 - Χαμηλά έξοδα επένδυσης σε σύγκριση με τα άλλα συστήματα θέρμανσης

Η θέρμανση του δαπέδου αθλοπαιδιών θέτει υψηλές απαιτήσεις στη μελέτη και 
στον υπολογισμό. Μια συνεργασία ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, το μελετητή, στον 
κατασκευαστή του δαπέδου αθλοπαιδιών και του ιδιοκτήτη είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητη, για την αντιμετώπιση των υψηλών απαιτήσεων. Η μελέτη γίνεται 
πάντοτε για κάθε κατασκευή ξεχωριστά σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και 
τον κατασκευαστή του δαπέδου αθλοπαιδιών.

Στοιχεία
 - Μονωτική πλάκα προδιαμορφωμένη
 - Ράγα RAUFIX 16/17/20

Καρφωτό στήριγμα Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm

Εξαρτήματα
 - Συλλέκτης
 - Ερμάριο συλλέκτη

Μονωτική πλάκα προδιαμορφωμένη

Εικ. 10–14 Μονωτική πλάκα προδιαμορφωμένη

Η μονωτική πλάκα αποτελείται από σκληρό αφρό πολυουρεθάνης (PUR) χωρίς 
αλογονωμένους υδρογονάνθρακες (FCKW), με στεγανή στη διάχυση επένδυση 
και από τις δύο πλευρές (επένδυση αλουμινίου). Ανήκει στην ομάδα θερμικής 
αγωγιμότητας 025 με μια τιμή υπολογισμού κατά το ÖNORM B 8110 των 
0,025 W/mK. Σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM DIN 4102 η πλάκα είναι κανονι-
κά αναφλέξιμη και εμπίπτει στην κατηγορία δομικών υλικών B2.

Η μονωτική πλάκα παραδίδεται προδιαμορφωμένη. Κατά συνέπεια, οι διαστά-
σεις κυψελών της κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εναρμονιστούν ακριβώς 
ήδη στη φάση της μελέτης. Έτσι δεν χρειάζονται χρονοβόρες, δύσκολες και μη 
ακριβείς εργασίες κοπής στο εργοτάξιο.

Ράγα RAUFIX

Εικ. 10–15 Ράγα RAUFIX

Η ράγα RAUFIX είναι ένα στοιχείο στερέωσης από πολυπροπυλένιο, με το οποίο 
μπορούν να υλοποιηθούν αποστάσεις τοποθέτησης 5 cm και πολλαπλάσια. Τα 
άγκιστρα στα κλιπ στήριξης στην επάνω πλευρά της ράγας RAUFIX εγγυώνται 
καλή στερέωση των σωλήνων. Η ασφάλεια στη βυσματούμενη σύνδεση καθιστά 
δυνατή μια αξιόπιστη και γρήγορη σύνδεση ραγών RAUFIX μήκους 1 m.
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Καρφωτό στήριγμα

Εικ. 10–16 Καρφωτό στήριγμα

Οι ειδικά διαμορφωμένες αιχμές των καρφωτών στηριγμάτων φροντίζουν για μια 
σταθερή στερέωση της ράγας RAUFIX στη μονωτική πλάκα. Η διάτρητη κάτω 
πλάκα της ράγας 
RAUFIX χρησιμεύει στην υποδοχή του καρφωτού στηρίγματος.

10 2 1 Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε το ερμάριο συλλέκτη REHAU και συναρμολογήστε το συλλέκτη 
REHAU.

2. Τοποθετήστε τις προδιαμορφωμένες μονωτικές πλάκες REHAU.
3. Τοποθετήστε τις ράγες RAUFIX και στερεώστε τες σε απόσταση 40 cm με 

τα καρφωτά στηρίγματα.
4. Συνδέστε τους σωλήνες RAUTHERM S στο συλλέκτη REHAU.
5. Τοποθετήστε τους σωλήνες RAUTHERM S σύμφωνα με το σχέδιο 

τοποθέτησης.
6. Ξεπλύνετε, γεμίστε και εξαερώστε τα κυκλώματα θέρμανσης.
7. Εκτελέστε τον έλεγχο πίεσης.

Μετά την εφαρμογή της στεγανοποίησης επί τόπου πραγματοποιείται η 
τοποθέτηση των προδιαμορφωμένων μονωτικών πλακών. Η τοποθέτηση αρχίζει 
από μια γωνία που καθορίζει ο κατασκευαστής του δαπέδου αθλοπαιδιών. Κατά 
την τοποθέτηση στη σειρά των γειτονικών μονωτικών πλακών REHAU πρέπει να 
προσέξετε τις διαστάσεις του κυψελών των τάκων έδρασης.
Στη συνέχεια στερεώνονται οι ράγες RAUFIX σε απόσταση τοποθέτησης ενός 
μέτρου με τη βοήθεια των καρφωτών στηριγμάτων REHAU. Στην περιοχή των 
αλλαγών της κατεύθυνσης των σωλήνων πρέπει να στερεωθούν οι ράγες αστερο-
ειδώς, για να εξασφαλίζουν μια σίγουρη συγκράτηση των σωλήνων.
Συνιστάται να αρχίζει κανείς με την τοποθέτηση των σωλήνων θέρμανσης στο 
εξωτερικό "κανάλι" του ράστερ τοποθέτησης. Ο σωλήνας θέρμανσης σπρώχνεται 
από την ανέμη προς τον οδηγό του σωλήνα στις ράγες. Κατά την τοποθέτηση 
των σωλήνων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αγκυρώσεις και τα ανοίγματα του 
δαπέδου για τα όργανα γυμναστικής. Σε αυτές τις περιοχές πραγματοποιείται 
η τοποθέτηση των σωλήνων σε συνεργασία με τον κατασκευαστή του δαπέδου 
αθλοπαιδιών.

Εικ. 10–17 Δομή της θέρμανσης δαπέδου αθλοπαιδιών

1 Τελική επένδυση δαπέδου

2 Πλάκα κατανομής φορτίου (μοριοσανίδες, κοντραπλακέ κ.τ.λ.)

3 Μεμβράνη PE

4 Τυφλό δάπεδο

5 Ελατηριωτά στοιχεία διπλού φορέα ταλάντωσης

6 Ράγα RAUFIX

7 Μονωτική πλάκα REHAU προδιαμορφωμένη

8 Τάκος έδρασης (π.χ. στα 70 mm μόνωση:  ελάχ. ύψος 105 mm)

9 Φράγμα υγρασίας

Legende

1 Oberbelag       6  REHAU - RAUFIX - Schiene
2  Lastverteilplatte      7 REHAU  - Dämmplatte vorgestanzt
 (Span-, Sperrholz oder Bioplatte)   8  Auffütterungsklotz
3  PE-Folie        (z.B. bei 70 mm Däm.: H.min. 105 mm)
4  Blindboden       9 Feuchtigkeitssperre
5 Doppelschwingträger - Federelemente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100 100 100

70
35

m
in

. 1
05

H.
 m
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Εικ. 10–18 Σύστημα θέρμανσης δαπέδου αθλοπαιδιών, στάνταρ συλλέκτης

n x 40.0 cm

27,00 m
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10 3 Σύστημα θέρμανσης δαπέδου αθλοπαιδιών, συλλέκτης σωλήνων

Εικ. 10–19 Σύστημα SBH, συλλέκτης σωλήνων

 - Γρήγορη τοποθέτηση
 - Ευχάριστη θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου
 - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω υψηλής αναλογίας ακτινοβολίας
 - Καμία επαναιώρηση της σκόνης
 - Ελάχιστα ρεύματα αέρα
 - Κανένα εμπόδιο στην κατασκευή του δαπέδου από τον τρόπο της στερέωσης 
των σωλήνων

 - Χάρη στην αποσύζευξη καμία μείωση των ιδιοτήτων ταλάντωσης του δαπέδου
 - Χαμηλά έξοδα επένδυσης σε σύγκριση με τα άλλα συστήματα θέρμανσης

Η θέρμανση του δαπέδου αθλοπαιδιών θέτει υψηλές απαιτήσεις στη μελέτη και 
στον υπολογισμό. Μια συνεργασία ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, το μελετητή, στον 
κατασκευαστή του δαπέδου αθλοπαιδιών και του ιδιοκτήτη είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητη, για την αντιμετώπιση των υψηλών απαιτήσεων. Η μελέτη γίνεται 
πάντοτε για κάθε κατασκευή ξεχωριστά σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και 
τον κατασκευαστή του δαπέδου αθλοπαιδιών.

Στοιχεία
 - Μονωτική πλάκα προδιαμορφωμένη
 - Ράγα RAILFIX
 - Καρφωτό στήριγμα
 - Συλλέκτης σωλήνων

Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM S 25 x 2,3 mm

Μονωτική πλάκα προδιαμορφωμένη

Εικ. 10–20 Μονωτική πλάκα προδιαμορφωμένη

Η μονωτική πλάκα αποτελείται από σκληρό αφρό πολυουρεθάνης (PUR) χωρίς 
αλογονωμένους υδρογονάνθρακες (FCKW), με στεγανή στη διάχυση επένδυση και 
από τις δύο πλευρές (επένδυση αλουμινίου). Η μονωτική πλάκα ανήκει στην ομά-
δα θερμικής αγωγιμότητας 025 με τιμή υπολογισμού κατά το ÖNORM B 8110 
των 0,025 W/mK. Σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM DIN 4102 η πλάκα είναι 
κανονικά αναφλέξιμη και εμπίπτει στην κατηγορία δομικών υλικών B2. Η μονωτι-
κή πλάκα παραδίδεται προδιαμορφωμένη. Κατά συνέπεια, οι διαστάσεις κυψελών 
της κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εναρμονιστούν ακριβώς ήδη στη φάση 
της μελέτης. Έτσι δεν χρειάζονται χρονοβόρες, δύσκολες και μη ακριβείς εργασί-
ες κοπής στο εργοτάξιο.

Ράγα RAILFIX

Εικ. 10–21 Ράγα RAUFIX

Με τη ράγα RAILFIX μπορούν να υλοποιηθούν αποστάσεις τοποθέτησης 10 cm 
και τα πολλαπλάσια αυτού. Αυτή χρησιμοποιείται ως αποστάτης σωλήνων 
ακριβείας.
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Καρφωτό στήριγμα

Εικ. 10–22 Καρφωτό στήριγμα

Οι ειδικά διαμορφωμένες αιχμές των καρφωτών στηριγμάτων φροντίζουν για μια 
σταθερή στερέωση της ράγας RAILFIX στη μονωτική πλάκα. Η διάτρητη κάτω 
πλάκα της ράγας RAILFIX χρησιμεύει στην υποδοχή του καρφωτού στηρίγματος.

Συλλέκτης σωλήνων REHAU
Οι συλλέκτες σωλήνων REHAU συναρμολογούνται από σωλήνα RAUTHERM 
FW 40 x 3,7 mm και εξαρτήματα σύνδεσης REHAU με το σύστημα σύνδεσης 
πρεσαριστού δακτυλίου . Χρησιμεύουν στη σύνδεση σωλήνων RAUTHERM S 25 
x 2,3 mm. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται στο εργοτάξιο σύμφωνα με τα 
λεπτομερή σχέδια, ανάλογα με τις συνθήκες επί τόπου.

Εικ. 10–23 Συλλέκτης σωλήνων REHAU

1 Πρεσαριστοί δακτύλιοι  40 x 3,7

2 Ταφ: 40 x 3,7 – 25 x 2,3 – 40 x 3,7

10 3 1 Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε τις προδιαμορφωμένες μονωτικές πλάκες REHAU.
2. Τοποθετήστε τις ράγες RAILFIX και στερεώστε τις σε απόσταση 40 cm με 

τα καρφωτά στηρίγματα REHAU.
3. Τοποθετήστε τους συλλέκτες σωλήνων REHAU, ευθυγραμμίστε τους και 

συνδέστε τους μεταξύ τους.
4. Τοποθετήστε τους σωλήνες RAUTHERM S σύμφωνα με το σχέδιο 

τοποθέτησης.
5. Συνδέστε τα τοποθετημένα κυκλώματα θέρμανσης στους συλλέκτες σωλή-

νων REHAU.
6. Ξεπλύνετε, γεμίστε και εξαερώστε τα κυκλώματα θέρμανσης.
7. Εκτελέστε τον έλεγχο πίεσης.

Μετά την εφαρμογή της στεγανοποίησης επί τόπου πραγματοποιείται η 
τοποθέτηση των προδιαμορφωμένων μονωτικών πλακών. Η τοποθέτηση γίνεται, 
αρχίζοντας από μια γωνία που καθορίζει ο κατασκευαστής του δαπέδου αθλοπαι-
διών. Κατά την τοποθέτηση στη σειρά των γειτονικών μονωτικών πλακών REHAU 
πρέπει να προσέξετε τις διαστάσεις του κυψελών των τάκων έδρασης. Στη 
συνέχεια στερεώνονται οι ράγες RAILFIX σε απόσταση τοποθέτησης ενός μέτρου 
με τη βοήθεια των καρφωτών στηριγμάτων REHAU. Στην περιοχή των αλλαγών 
της κατεύθυνσης των σωλήνων πρέπει να στερεωθούν οι ράγες αστεροειδώς, για 
να εξασφαλίζουν μια σίγουρη συγκράτηση των σωλήνων.
Κατά τη συναρμολόγηση των συλλεκτών σωλήνων REHAU πρέπει να δοθεί 
προσοχή στη σωστή σειρά των στοιχείων των συλλεκτών. Τη σωστή σειρά θα την 
βρείτε στα σχέδια λεπτομερειών.
Συνιστάται να αρχίζει κανείς με την τοποθέτηση των σωλήνων θέρμανσης στο 
εξωτερικό "κανάλι" του ράστερ τοποθέτησης.
Ο σωλήνας θέρμανσης σπρώχνεται από την ανέμη προς τον οδηγό του σωλήνα 
στις ράγες. Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
αγκυρώσεις και τα ανοίγματα του δαπέδου για τα όργανα γυμναστικής. Σε αυτές 
τις περιοχές πραγματοποιείται η τοποθέτηση των σωλήνων σε συνεργασία με τον 
κατασκευαστή του δαπέδου αθλοπαιδιών.

Εικ. 10–24 Δομή της θέρμανσης δαπέδου αθλοπαιδιών

1 Τελική επένδυση δαπέδου

2 Πλάκα κατανομής φορτίου (μοριοσανίδες, κοντραπλακέ κ.τ.λ.)

3 Μεμβράνη PE

4 Τυφλό δάπεδο

5 Ελατηριωτά στοιχεία διπλού φορέα ταλάντωσης

6 Ράγα RAILFIX

7 Μονωτική πλάκα REHAU προδιαμορφωμένη

8 Τάκος έδρασης (π.χ. στα 70 mm μόνωση: ελάχ. ύψος 105 mm)

9 Φράγμα υγρασίας

1
2

3
4
5
6
7
8
9
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Εικ. 10–25 Σύστημα θέρμανσης δαπέδου αθλοπαιδιών, συλλέκτης σωλήνων
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11 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΟΙΧΤΏΝ ΧΏΡΏΝ REHAU

Εικ. 11–1 Θέρμανση ανοιχτών χώρων REHAU – Θέρμανση ενός χώρου στάθμευσης

 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Διατήρηση χωρίς πάγο και (κατ’ επιθυμία) χωρίς χιόνι οδών, χώρων στάθμευ-
σης, εισόδων γκαράζ, πεζόδρομων κτλ.

 - Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας
 - Κατάλληλη για εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας και ηλιακές εγκαταστάσεις 
 - Μηδενικά έξοδα συντήρησης

Στοιχεία του συστήματος
 - Βιομηχανικοί συλλέκτες
 - Δεματικά καλωδίων 
 - Ράγες RAUFIX
 - Ράγες RAILFIX
 - Καρφωτικά στηρίγματα

Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 25 x 2,3 mm

Εξαρτήματα συστήματος
 - Καμπύλη σωλήνα REHAU

Περιγραφή συστήματος
Η θέρμανση ανοιχτών χώρων REHAU χρησιμοποιείται για την τήρηση χωρίς πάγο 
και χιόνι των ακόλουθων επιφανειών:
 - δρόμοι και χώροι στάθμευσης
 - ελικοδρόμια
 - ράμπες γκαράζ
 - πεζόδρομοι
 - κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ζημιές από παγετό!
Λειτουργείτε όλες τις θερμάνσεις ανοιχτών χώρων με αντιπαγωτικό.

Κατά τον υπολογισμό της πτώσης πίεσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση 
του αντιπαγωτικού στην αύξηση της πτώσης της πίεσης!
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11 1 Σχεδιασμός

Δομή δαπέδου
Οι σωλήνες της θέρμανσης συναρμολογούνται στη μορφή μιας παράλληλης 
τοποθέτησης κυρίως σε μια πλάκα του σκυροδέματος, σπάνια σε ένα στρώμα 
άμμου (π.χ. στους πεζόδρομους), και συνδέονται στους βιομηχανικούς συλλέκτες 
REHAU.

Όταν οι σωλήνες της θέρμανσης είναι ενσωματωμένοι σε μια πλάκα σκυροδέμα-
τος, τότε η θέρμανση ανοιχτών χώρων REHAU είναι κατασκευαστικά ίδια με τη 
θέρμανση βιομηχανικών δαπέδων REHAU.
Αυτό σημαίνει: Η κατασκευή της πλάκας του δαπέδου, η διάταξη των αρμών, η 
χρήση διαχωριστικών στρωμάτων και στρωμάτων ολίσθησης καθώς και οι τρόποι 
τοποθέτησης και η διαδικασία συναρμολόγησης είναι ίδια.

Η θερμομόνωση κάτω από την πλάκα του δαπέδου κατά κανόνα εκπίπτει. Έτσι 
αυξάνεται η αδράνεια της θέρμανσης ανοιχτών χώρων, πράγμα που στην πράξη 
σημαίνει μια συνεχής λειτουργία.
Πλεονέκτημα αυτής της λύσης: Χρησιμοποιείται η ικανότητα αποθήκευσης της 
θερμότητας του υπεδάφους (σχηματίζεται μια εστία θερμότητας). 

Σε περίπτωση τοποθέτησης των σωλήνων θέρμανσης σε στρώμα άμμου χρησι-
μοποιείται κυρίως η ράγα RAUFIX ή η ράγα RAILFIX ως αποστάτης των σωλήνων. 
Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της λύσης είναι η πίπτουσα θερμική αγωγιμότητα 
της άμμου με την ξήρανση. Αυτό οδηγεί τη θερμοκρασία λειτουργίας ψηλά και 
μειώνει την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης ανοιχτών χώρων. Γι’ αυτό το 
λόγο πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση των σωλήνων θέρμανσης σε στρώμα 
άμμου κάτω από σταθερά και στεγανά υλικά επένδυσης (πλάκες φυσικής πέτρας, 
τσιμεντόπλακες κτλ.).

Σχεδιασμός
Επειδή η απόδοση της θερμότητας μιας πλάκας σκυροδέματος που βρίσκεται 
στην ύπαιθρο εξαρτάται πάρα πολύ από τις καιρικές συνθήκες, πρέπει να 
υπολογιστεί η απόδοση και οι αντίστοιχες θερμοκρασίες λειτουργίας ανάλογα με 
το αντικείμενο. Για το γρήγορο υπολογισμό της ισχύος της κεντρικής μονάδας 
παραγωγής θερμότητας για την περίπτωση της προστασίας του χώρου από 
παγετό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ειδική ισχύς θέρμανσης ανοιχτών χώρων q = 
150 W/m².

Τρόποι τοποθέτησης
Όπως και στη θέρμανση βιομηχανικών δαπέδων REHAU χρησιμοποιείται επίσης 
και εδώ η παράλληλη διάταξη των σωλήνων και η τοποθέτηση σε σχήμα μαιάν-
δρου.

Εικ. 11–2 Θέρμανση ανοιχτών χώρων REHAU – Θέρμανση μιας ράμπας (σκίτσο 
τοποθέτησης)

11 2 Συναρμολόγηση

Για την απρόσκοπτη διαδικασία της συναρμολόγησης είναι απαραίτητη μια 
έγκαιρη προσυνεννόηση, ήδη στη φάση της μελέτης, των συνεργαζόμενων 
συνεργείων!

1. Τοποθετήστε τη μεμβράνη (διαχωριστικό στρώμα).
2. Συναρμολογήστε το υποστήριγμα και τα κάτω πλέγματα του οπλισμού. 
3. Σε περίπτωση που έχουν προγραμματιστεί ειδικές κατασκευές (σωλή-

νες στην ουδέτερη ζώνη), συναρμολογήστε ειδικούς κλωβούς ή ειδικά 
υποστηρίγματα.

4. Συναρμολογήστε τους βιομηχανικούς συλλέκτες στις προγραμματισμένες 
θέσεις.

5. Τοποθετήστε τους σωλήνες της θέρμανσης σύμφωνα με το σχέδιο και 
συνδέστε τους στο συλλέκτη.

6. Ξεπλύνετε, γεμίστε και εξαερώστε τα κυκλώματα θέρμανσης.
7. Εκτελέστε τη δοκιμή πίεσης.
8. Συμπληρώστε τον επάνω οπλισμό.
9. Διαστρώστε το σκυρόδεμα στην πλάκα του δαπέδου.

Εμείς συνιστούμε την παρουσία του εγκαταστάτη της θέρμανσης κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας διάστρωσης του σκυροδέματος.

IV 3

9%
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12 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ REHAU

Εικ. 12–1 Θερμαινόμενος αγωνιστικός χώρος

 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Διατήρηση του χώρου χωρίς πάγο και χιόνι
 - Χαμηλή, κατάλληλη για τη χρήση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας και 
ηλιακών εγκαταστάσεις θερμοκρασία λειτουργίας

 - Καμία διαταραχή της βλάστησης του χλοοτάπητα
 - Κανένα εμπόδιο στη φροντίδα του χλοοτάπητα
 - Μηδενικά έξοδα συντήρησης

Στοιχεία
 - Συλλέκτης σωλήνων
 - Ράγα RAILFIX

Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM 25 x 2,3 mm

Πεδίο εφαρμογής
Η θέρμανση χλοοτάπητα REHAU χρησιμοποιείται για τη διατήρηση χωρίς πάγο 
και χιόνι των γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα.

Περιγραφή συστήματος
Η θέρμανση χλοοτάπητα REHAU είναι μια ειδική παραλλαγή της θέρμανσης 
ανοιχτών χώρων REHAU.

Τα κυκλώματα θέρμανσης από το δοκιμασμένο σωλήνα RAUTHERM 
25 x 2,3 mm τοποθετούνται παράλληλα και συνδέονται στους σωλήνας διανο-
μής με το σύστημα σύνδεσης πρεσαριστού δακτυλίου. Ως αποστάτης χρησιμο-
ποιείται η ράγα RAILFIX. Οι σωλήνες διανομής REHAU υπολογίζονται κάθε φορά 
σύμφωνα με το αντικείμενο και παραδίδονται ως ειδική κατασκευή. Το ενιαίο 
μήκος των κυκλωμάτων θέρμανσης, η διάσταση των σωλήνων διανομής καθώς 
και η σύνδεση του διανομέα και του συλλέκτη σύμφωνα με την αρχή Tichelmann 
εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλο τον αγωνιστικό 
χώρο.

Εικ. 12–2 Τοποθέτηση των σωλήνων αποστράγγισης στον αγωνιστικό χώρο

Εικ. 12–3 Τοποθέτηση των σωλήνων θέρμανσης

Εικ. 12–4 Τοποθέτηση των ρολών χλοοτάπητα
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13 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΎΛΛΕΚΤΗΣ REHAU

13 1 Βιομηχανικός συλλέκτης IM S 32 (Ανοξείδωτος χάλυβας)

Εικ. 13–1 Βιομηχανικός συλλέκτης IM S 32 

 - Διανομέας και συλλέκτης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας
 - Στην προσαγωγή, μετρητής ροής 0-8 l/min
 - Στην επιστροφή, πυρήνες βαλβίδας που είναι κατάλληλοι για τους REHAU
 - σερβομηχανισμούς UNI
 - Συναρμολογημένοι σε γαλβανισμένες, ηχομονωμένες κονσόλες κατά το 
DIN 4109

 - Μεταβλητά ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ διανομέα προσαγωγής και
 - συλλέκτη επιστροφής

Πεδίο εφαρμογής
Οι βιομηχανικοί συλλέκτες IM S 32 χρησιμοποιούνται για τη διανομή και ρύθμιση 
της ογκομετρικής παροχής σε κλειστά συστήματα με θερμάνσεις επιφανειών 
χαμηλής θερμοκρασίας ή σε ψύξη επιφανειών μέσα σε κλειστά κτίρια.

Η συναρμολόγηση των βιομηχανικών συλλεκτών IM S 32 της REHAU πρέπει 
να εκτελείται μέσα στο κτίριο, προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Οι 
βιομηχανικοί συλλέκτες πρέπει να λειτουργούν με νερό θέρμανσης σύμφωνα με 
το VDI 2035.

Στις εγκαταστάσεις με διαβρωτικά σωματίδια ή ρύπους στο νερό θέρμανσης, 
πρέπει να εγκατασταθούν στην εγκατάσταση θέρμανσης για την προστασία των 
διατάξεων μέτρησης και ρύθμισης του συλλέκτη ρυποσυλλέκτες ή φίλτρα με ένα 
μέγεθος οπών σήτας όχι πάνω από 0,8 mm.

Επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών μέσων που είναι κατάλληλα για βιομηχανικούς 
συλλέκτες από ανοξείδωτο χάλυβα, με συγκέντρωση του αντιπηκτικού μέσου 
στο νερό θέρμανσης έως 50% κατ’ όγκο κατά το VDI 2035. Στην περίπτωση 
ψύξης πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνωμάτων στην επιφάνεια του 
βιομηχανικού συλλέκτη. Κάτι τέτοιο μπορεί να διασφαλιστεί με μέτρα συστήμα-
τος ρύθμισης (επιτηρητής σημείου δρόσου) ή με τη μόνωση του βιομηχανικού 
συλλέκτη με υλικό στεγανό στη διάχυση ατμών.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομασία

Πρωτεύουσα σύνδεση
G 1¼“ εξ. σπ., επίπεδης 
στεγανοποίησης

Πλήθος συνδέσεων κυκλωμάτων 
θέρμανσης/ψύξης

2-12

Συνδέσεις κυκλωμάτων θέρμανσης/
ψύξης

Ευρωκώνος κατά το DIN EN 16313

Απόσταση αξόνων ανάμεσα στα 
κυκλώματα θέρμανσης

55 mm

Εξοπλισμός στην προσαγωγή Μετρητής ροής 0-8 l/min

Εξοπλισμός στην επιστροφή
Πυρήνας βαλβίδας, σπείρωμα 
σύνδεσης M30*1,5 για REHAU 
σερβομηχανισμούς UNI

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα ½“ για εκκένωση 
Στήριγμα/κονσόλα με ηχομονωτικά ένθετα
Έως μέγ. επιτρεπτή πίεση 
λειτουργίας

6 bar στους 75°C

Μέγ. επιτρεπτή πίεση ελέγχου 10 bar στους 20°C

Πίν. 13–1 Τεχνικά στοιχεία για βιομηχανικούς συλλέκτης IM S 32

Εικ. 13–2 Διαστάσεις

Τύπος Κωδικός υλικού B [mm] M [kg]
IM S 32 2 14700101001 255 3,34
IM S 32 3 14700201001 310 3,69
IM S 32 4 14700301001 365 4,07
IM S 32 5 14700401001 420 4,87
IM S 32 6 14700501001 475 5,21
IM S 32 7 14700601001 530 5,57
IM S 32 8 14700701001 585 6,43
IM S 32 9 14700801001 640 6,81
IM S 32 10 14700901001 695 7,17
IM S 32 11 14701001001 750 8,07
IM S 32 12 14701101001 805 8,42

Πίν. 13–2 Κατασκευαστικά μήκη L και βάρη M
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 - Οι λειτουργίες αποκοπής και εξισορρόπησης συμμορφώνονται με το 
ÖNORM EN 1264-4

 - Διανομέας και συλλέκτης από ορειχάλκινο σωλήνα 1¼" ή 1½"
 - Πώμα φραγής στην προσαγωγή και επιστροφή με βάνα KFE και εξαερισμός
 - Στην προσαγωγή σφαιρικές βάνες και στην επιστροφή προρυθμιζόμενες βαλβίδες 
ρύθμισης ακριβείας με κοχλιοσυνδέσεις δακτυλίου σύσφιγξης ή ΕΥΡΩΚΩΝΟΥ

 - Συναρμολογημένοι σε γαλβανισμένες, ηχομονωμένες (κατά το DIN 4109) 
κονσόλες

 - Οι βιομηχανικοί συλλέκτες 2“ διατίθενται ως ειδική κατασκευή κατόπιν ζήτησης

Πεδίο εφαρμογής
ΟΙ βιομηχανικοί συλλέκτες IV χρησιμοποιούνται για τη διανομή και ρύθμιση της 
ογκομετρικής παροχής σε κλειστά συστήματα με θερμάνσεις επιφανειών χαμηλής 
θερμοκρασίας ή σε ψύξη επιφανειών μέσα σε κλειστά κτίρια. Η συναρμολόγηση 
των βιομηχανικών συλλεκτών IV REHAU πρέπει να εκτελείται μέσα στο κτίριο, 
προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Οι βιομηχανικοί συλλέκτες πρέπει να 
λειτουργούν με νερό θέρμανσης σύμφωνα με το VDI 2035. 

Στις εγκαταστάσεις με σωματίδια διάβρωσης ή ρύπανση στο νερό θέρμανσης, 
πρέπει να εγκατασταθούν στην εγκατάσταση θέρμανσης για την προστασία των 
διατάξεων μέτρησης και ρύθμισης του συλλέκτη ρυποσυλλέκτες ή φίλτρα με 
ένα μέγεθος οπών σήτας όχι πάνω από 0,8 mm. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση 
συνεχούς λειτουργίας ανέρχεται στα 6 bar στους 80 °C. Η μέγιστη επιτρεπτή 
πίεση ελέγχου ανέρχεται στα 10 bar στους 20 °C. 

Επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών μέσων που είναι κατάλληλο για βιομηχανικούς 
συλλέκτες από ορείχαλκο, με συγκέντρωση του αντιπηκτικού μέσου στο νερό 
θέρμανσης 50% κατ' όγκο κατά το VDI 2035. Στην περίπτωση ψύξη πρέπει να 
αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνωμάτων στην επιφάνεια του βιομηχανικού 
συλλέκτη. Κάτι τέτοιο μπορεί να διασφαλιστεί με μέτρα συστήματος ρύθμισης 
(επιτηρητής σημείου δρόσου) ή με τη μόνωση του βιομηχανικού συλλέκτη με 
υλικό στεγανό στη διάχυση ατμών.

Επισκόπηση

Συλλέκτης 1¼" Συλλέκτης 1½"
Ονομασία IVK IVKK IVKE
Παροχές ½“ ¾“ ¾“
Εξοπλισμός στην 
προσαγωγή Σφαιρικές βάνες Σφαιρικές βάνες Σφαιρικές βάνες

Εξοπλισμός 
στην επιστροφή

Βαλβίδες 
ρύθμισης 
ακριβείας

Βαλβίδες 
ρύθμισης 
ακριβείας

Βαλβίδες 
ρύθμισης 
ακριβείας

Σύνδεση σωλήνα RAUTHERM S 
17x2,0/20x2,0

RAUTHERM S 
25x2,3

RAUTHERM S 
17x2,0/20x2,0

Κοχλιωτή 
σύνδεση ΕΥΡΩΚΩΝΟΣ1)

Κοχλιοσύνδεση 
δακτυλίου 

σύσφιγξης²)

ΕΥΡΩΚΩΝΟΣ1)

Αριθμός των 
συνδεόμενων 
κυκλωμάτων 
θέρμανσης

2 έως 12 2 έως 12 2 έως 12

Απόσταση 
αξόνων ανάμεσα 
στις εξόδους

55 mm 75 mm 75 mm

1) Οι κοχλιοσυνδέσεις δακτυλίου σύσφιγξης πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
2) Οι κοχλιοσυνδέσεις δακτυλίου σύσφιγξης παραδίδονται μαζί.

13 2 Βιομηχανικοί συλλέκτες 1¼" IVK

Εικ. 13–3 Βιομηχανικοί συλλέκτες 1¼" IVK

 - Σφαιρικές βάνες στην προσαγωγή
 - Προρυθμιζόμενες βαλβίδες ρύθμισης ακριβείας στην επιστροφή
 - ΕΥΡΩΚΩΝΟΣ G ¾" A 

Τύπος Κωδικός υλικού B [mm] M [kg]
IVK 2 12466091001 220 4,12
IVK 3 12466191001 275 4,96
IVK 4 12466291001 330 5,81
IVK 5 12466391001 385 6,65
IVK 6 12466491001 440 7,50
IVK 7 12466591001 495 8,34
IVK 8 12466691001 550 9,19
IVK 9 12466791001 605 10,03
IVK 10 12466891001 660 10,88
IVK 11 12466991001 715 11,72
IVK 12 12467091001 770 12,57

Πίν. 13–3 Κατασκευαστικά μήκη B και βάρη M

Εικ. 13–4 Διαστάσεις
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13 3 Βιομηχανικός συλλέκτης 1½" IVKE

Εικ. 13–5 Βιομηχανικός συλλέκτης 1½" IVKE

 - Σφαιρικές βάνες στην προσαγωγή
 - Προρυθμιζόμενες βαλβίδες ρύθμισης ακριβείας στην επιστροφή
 - ΕΥΡΩΚΩΝΟΣ G ¾" A

Τύπος Κωδικός υλικού B [mm] M [kg]
IVKE 2 12487601001 285 5,6
IVKE 3 12487701001 360 7,2
IVKE 4 12487801001 435 8,8
IVKE 5 12487901001 510 10,4
IVKE 6 12488001001 585 12,0
IVKE 7 12488101001 660 13,6
IVKE 8 12488201001 735 15,2
IVKE 9 12488301001 810 16,8
IVKE 10 12488401001 885 18,4
IVKE 11 12488501001 960 20,0
IVKE 12 12488601001 1 035 21,6

Πίν. 13–4 Κατασκευαστικά μήκη B και βάρη M

Εικ. 13–6 Διαστάσεις

13 4 Βιομηχανικός συλλέκτης 1½" IVKK

Εικ. 13–7 Βιομηχανικός συλλέκτης 1½" IVKK

 - Σφαιρικές βάνες στην προσαγωγή
 - Προρυθμιζόμενες βαλβίδες ρύθμισης ακριβείας στην επιστροφή
 - Κοχλιωτή σύνδεση 25 × 2,3 mm

Τύπος Κωδικός υλικού B [mm] M [kg]
IVKK 2 12488701001 285 5,6
IVKK 3 12488801001 360 7,2
IVKK 4 12488901001 435 8,8
IVKK 5 12489001001 510 10,4
IVKK 6 12489101001 585 12,0
IVKK 7 12489201001 660 13,6
IVKK 8 12489301001 735 15,2
IVKK 9 12489401001 810 16,8
IVKK 10 12489501001 885 18,4
IVKK 11 12489601001 960 20,0
IVKK 12 12489701001 1 035 21,6

Πίν. 13–5 Κατασκευαστικά μήκη B και βάρη M

Εικ. 13–8 Διαστάσεις

13 5 Ειδικές εφαρμογές

Βιομηχανικοί συλλέκτες REHAU με σωλήνες διανομής διαμέτρου 2" διατίθενται 
κατόπιν αίτησης.
Επίσης, κατόπιν αίτησης διατίθενται και βιομηχανικοί συλλέκτες στις διαστάσεις 
11/4", 11/2" και 2" με περισσότερα και εναλλακτικά παρελκόμενα (πρόσθετα 
εξαρτήματα).
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13 6 Ερμάριο συλλέκτη AP βιομηχανικού συλλέκτη

Για τους βιομηχανικούς συλλέκτες REHAU στις εκδόσεις 11/4", 11/2" και 2" 
διατίθενται κατόπιν αίτησης και ερμάρια συλλεκτών επιτοίχιας τοποθέτησης από 
γαλβανισμένη χαλυβδολαμαρίνα.

Εικ. 13–9 Ερμάριο συλλέκτη AP βιομηχανικού συλλέκτη
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14 ΠΡΌΤΥΠΑ, ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ ΌΔΗΓΙΈΣ

Τηρήστε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς τοποθέτησης, 
εγκατάστασης, πρόληψης ατυχημάτων και κανονισμούς ασφαλείας κατά την 
εγκατάσταση των στοιχείων του συστήματος και των σωληνώσεων καθώς και τις 
υποδείξεις σε αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες.
Τηρήστε επίσης τους ισχύοντες νόμους, πρότυπα, οδηγίες, προδιαγραφές  
(π.χ. ÖNORM, DIN, EN, ISO, DVGW, TRGI, VDE και VDI) καθώς και τις προδια-
γραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, τις διατάξεις των επαγγελματικών 
ενώσεων και τις προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Για 
τους τομείς χρήσης που δεν αναφέρονται σε αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες 
(ειδικές εφαρμογές), απαιτείται η συνεννόηση με το τμήμα τεχνικών εφαρμογών 
της εταιρείας μας.
Για μια διεξοδική παροχή συμβουλών αποταθείτε στην αντιπροσωπία της εταιρεί-
ας REHAU. 
Οι υποδείξεις σχεδιασμού και συναρμολόγησης είναι συνδεδεμένες άμεσα με το 
εκάστοτε προϊόν REHAU. Γίνεται παραπομπή αποσπασματικά σε γενικά ισχύοντα 
πρότυπα ή προδιαγραφές. 
Προσέξτε την εκάστοτε ενημερωμένη ισχύουσα έκδοση των οδηγιών, προτύπων 
και προδιαγραφών.
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη περαιτέρω πρότυπα, προδιαγραφές και 
οδηγίες σχετικά με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία τεχνικών 
εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, που 
δεν αποτελούν συστατικό μέρος αυτών των Τεχνικών πληροφοριών.

Τα ακόλουθα πρότυπα, προδιαγραφές και οδηγίες αναφέρονται σε αυτές τις 
Τεχνικές πληροφορίες (έγκυρη είναι πάντοτε η τρέχουσα έκδοση):

DIN 1045
Δομήματα από σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα και προεντεταμένο σκυρόδεμα

DIN 1055
Δράσεις σε δομήματα

DIN 1186
Γύψοι κατασκευών

DIN 15018
Γερανοί

DIN 16892
Σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-X) - Γενικές 
ποιοτικές απαιτήσεις, έλεγχος

DIN 16893
Σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-X) - Διαστάσεις

DIN 18180
Γυψοσανίδες

DIN 18181
Γυψοσανίδες σε υπέργειες κατασκευές

DIN 18182
Εξαρτήματα για την επεξεργασία των γυψοσανίδων

DIN 18195
Στεγανοποιήσεις κτιρίων

ÖNORM 18202
Ανοχές σε υπέργειες κατασκευές

DIN 18557
Κονιάματα

DIN 18560 και ÖNORM B 2232
Υποστρώματα δαπέδου στις οικοδομές 

DIN 1988
Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις νερού χρήσης (TRWI)

DIN 2000
Κεντρική τροφοδοσία νερού χρήσης - Κατευθυντήριες γραμμές για απαιτήσεις 
στο νερό χρήσης, σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και επισκευή των εγκατα-
στάσεων τροφοδοσίας 

DIN 3546
Βάνες αποκοπής για εγκαταστάσεις νερού χρήσης σε οικόπεδα και κτίρια 

DIN 3586
Θερμικά ενεργοποιούμενες διατάξεις αποκοπής αερίου - απαιτήσεις και έλεγχοι
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DIN 4102 και ÖNORM 4102
Συμπεριφορά πυρκαγιάς των οικοδομικών υλικών και δομικών στοιχείων

DIN 4108 και ΟΒ 8110
Θερμοπροστασία και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

DIN 4109 και ΟΒ 8115
Ηχοπροστασία σε υπέργειες κατασκευές

DIN 4726
Θερμάνσεις δαπέδου ζεστού νερού και συνδέσεις θερμαντικών σωμάτων -  
Συστήματα πλαστικών σωλήνων και σύνθετων αγωγών

DIN 49019
Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξαρτήματα

DIN 49073
Περιβλήματα συσκευών από μέταλλο και μονωτικό υλικό για χωνευτή τοποθέτη-
ση για την υποδοχή συσκευών εγκατάστασης και πρίζες

DIN 50916-2
Έλεγχος κραμάτων χαλκού, έλεγχος διάβρωσης με ρωγμές λόγω τάσης με αμμω-
νία, έλεγχος δομικών στοιχείων

DIN 50930-6 
Διάβρωση μετάλλων - Διάβρωση μεταλλικών υλικών στο εσωτερικό των σωλή-
νων, δοχείων και συσκευών σε περίπτωση διαβρωτικής καταπόνησης από νερό 
- Μέρος 6: Επιρροή στη σύσταση του νερού χρήσης

DIN 68 800
Προστασία ξύλου σε υπέργειες κατασκευές

DIN EN 10088
Ανοξείδωτοι χάλυβες 

DIN EN 10226
Σπειρώματα σωλήνων όπου οι ενώσεις στεγανοποίησης της πίεσης είναι κατα-
σκευασμένες επί των σπειρωμάτων

DIN EN 12164
Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδοι για μηχανουργικές χρήσεις

DIN EN 12165
Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδοι κατεργασμένες ή μη για σφυρηλασία

DIN EN 12168
Χαλκός και κράματα χαλκού - Κοίλες ράβδοι για μηχανουργικές χρήσεις 

DIN EN 12502-1
Προστασία μεταλλικών υλικών έναντι διάβρωσης - Καθοδήγηση για την αξιολόγη-
ση διάβρωσης εγκαταστάσεων διανομής και αποθήκευσης νερού 

ÖNORM EN 1264
Υδραυλικά συστήματα επιφανειών για θέρμανση και ψύξη που λειτουργούν με 
νερό

ÖNORM EN 12828
Σύστημα θέρμανσης κτιρίων - Σχεδιασμός των εγκαταστάσεων θέρμανσης με 
νερό

ÖNORM EN 12831
Συστήματα θερμάνσεως σε κτίρια

ÖNORM EN 12831, προσθήκη 1
Συστήματα θέρμανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού του τυπικού θερμικού φορτίου

ÖNORM EN 13163 έως DIN EN 13171
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων

ÖNORM EN 13501
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά

DIN EN 14037
Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας, τροφοδοτούμενα με νερό θερμο-
κρασίας κάτω από 120 °C

DIN EN 14240
Αερισμός κτιρίων - Οροφές ψύξης 

DIN EN 14291
Αφρίζοντα διαλύματα για ανίχνευση διαρροών σε εγκαταστάσεις αερίου

ÖNORM EN 14336
Συστήματα θερμάνσεως σε κτίρια 

ÖNORM EN 15377
Συστήματα θερμάνσεως σε κτίρια 

ÖNORM EN 1990
Ευρωκώδικας: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων

ÖNORM EN 1991-1
Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα

ÖNORM EN 1992-1
Ευρωκώδικας 2: Διαστασιολόγηση και κατασκευή από σκυρόδεμα, οπλισμένο 
σκυρόδεμα και προεντεταμένο σκυρόδεμα

DIN EN 442
Θερμαντικά σώματα και θερμοπομποί 

DIN EN 520
Γυψοσανίδες

DIN EN 806
Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις νερού χρήσης

ÖNORM EN ISO 15875
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - 
Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-X)

DIN EN ISO 6509
Διάβρωση μετάλλων και κραμάτων - Προσδιορισμός της αντίστασης αποψευδαρ-
γύρωσης του ορείχαλκου 

DIN EN ISO 7730
Εργονομία του θερμικού περιβάλλοντος 

DIN VDE 0298-4
Χρήση καλωδίων και μονωμένων αγωγών για εγκαταστάσεις ισχύος 

DIN VDE 0604-3
Κανάλια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τοίχο και οροφή, κανάλια σοβατεπί

DVGW G 459-1
Οικιακές συνδέσεις αερίου για πίεση λειτουργίας έως 4 bar; Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 

DVGW GW 260
Χαρακτηριστικά αερίου
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DVGW G 465-4
Υπόδειξη για συσκευές ανίχνευσης αερίου και μέτρησης συγκέντρωσης αερίου για 
τον έλεγχο συστημάτων αερίου 

DVGW G 600 / DVGW-TRGI 2008
Τεχνικός κανόνας για εγκαταστάσεις αερίου 

DVGW G 617
Βασικές αρχές υπολογισμού διαστασιολόγησης συστημάτων αγωγών για εγκατα-
στάσεις αερίου 

DVGW GW 393
Επεκτάσεις (σύνδεσμοι σωλήνων) από υλικά χαλκού για εγκαταστάσεις αερίου και 
εγκαταστάσεις νερού χρήσης - Απαιτήσεις και έλεγχοι

DVGW VP 305-1
Επιτηρητές ροής αερίου για εγκαταστάσεις αερίου 

DVGW VP 625
Σύνδεσμοι σωλήνων και συνδέσεις σωλήνων για εσωτερικούς αγωγούς αερίου από 
σύνθετους σωλήνες πολλαπλών στρώσεων κατά DVGW-VP 632 - Απαιτήσεις και 
έλεγχοι

DVGW VP 626
Σύνδεσμοι σωλήνων και συνδέσεις σωλήνων για εσωτερικούς αγωγούς αερίου 
από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-X) κατά το DVGW-VP 624 - Απαιτήσεις και 
έλεγχοι

DVGW W 270
Πολλαπλασιασμός μικροοργανισμών σε υλικά για την περιοχή νερού χρήσης 

DVGW W 291
Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεις διανομής νερού

DVGW W 534
Σύνδεσμοι σωλήνων και συνδέσεις σωλήνων στην εγκατάσταση νερού χρήσης

DVGW W 551
Εγκαταστάσεις θέρμανσης και σωληνώσεων του νερού χρήσης 

Ευρωπαϊκή οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου από τις 3 Νοεμβρίου 1998 για την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Ευρωπαϊκή οδηγία περί μηχανών (89/392/ΕΟΚ) συμπεριλαμβανομένων και των 
αλλαγών

ISO 228-1
Σπείρωμα σωλήνα για συνδέσεις μη στεγανοποιούμενες στο σπείρωμα 

ISO 7-1
Σπειρώματα σωλήνων όπου οι ενώσεις στεγανοποίησης της πίεσης είναι κατα-
σκευασμένες επί των σπειρωμάτων

TRF 
Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις υγραερίου

TrinkwV
Κανονισμός περί πόσιμου νερού 

ÖNORM H 5159-1
Αποφυγή των ζημιών σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με νερό 

VDI 2078
Υπολογισμός του φορτίου ψύξης κλιματιζόμενων χώρων 

VDI 4100
Ηχοπροστασία των κατοικιών

VDI 6023
Υγιεινή στις εγκαταστάσεις νερού χρήσης 

Ενημερωτικά δελτία ZVSHK
Κεντρική Ένωση Υδραυλικά - Θέρμανση - Κλιματισμός/Τεχνολογία κτιρίων και 
Ενεργειακή τεχνολογία, Γερμανία (ZVSHK/GED)

ÖNORM B 6000
Βιομηχανικά παραγόμενα μονωτικά προϊόντα για θερμομόνωσης και ηχομόνωσης 
στη δόμηση κτιρίων

ÖNORM H 5195-2
Φορείς θερμότητας για κτιριακές εγκαταστάσεις - Μέρος 2: Αντιπαγετική 
προστασία σε συστήματα θέρμανσης και άλλα συστήματα με φορείς θερμότητας 
με αντιπηκτικό
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15  ΜΈΛΈΤΗ

Σας προσφέρουμε μεγάλη βοήθεια στη μελέτη των συστημάτων θέρμανσης/
ψύξης επιφανειών και σας υποστηρίζουμε με τις πληροφορίες μας για το σχεδι-
ασμό και τον υπολογισμό στο διαδίκτυο καθώς και με το λογισμικό σχεδιασμού 
REHAU RAUCAD/RAUWIN.

15.1 Διαδίκτυο

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη μελέτη θα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
μας www.rehau.gr στο θέμα Θέρμανση/ψύξη επιφανειών.

Εκτός από τις πληροφορίες για το σχεδιασμό και τον υπολογισμό έχετε εδώ 
επιπλέον γενικές και τεχνικές πληροφορίες για τα συστήματα. Θα βρείτε 
καταλόγους ελέγχων, έντυπα, πρωτόκολλα και κείμενα διαγωνισμών για φόρτωμα. 
Κείμενα datanorm, δυνατότητες επαφής, συμβουλές και τεχνάσματα καθώς και 
απαντήσεις στις συχνότερα τιθέμενες ερωτήσεις συμπληρώνουν την προσφορά 
στο διαδίκτυο.

15.2 Λογισμικό σχεδιασμού

Με το RAUCAD/RAUWIN υλοποιείτε το σχεδιασμό και τον υπολογισμό για έργα 
θέρμανσης και για υδραυλικά έργα, από την πιστοποίηση EnEV μέχρι και τον 
προγραμματισμό της εκτέλεσης και την τεχνικοοικονομική μελέτη.

 - RAUWIN
 - Υπολογισμός θέρμανσης
 - Επιλογή θερμαντικών σωμάτων
 - Σχεδιασμός της θέρμανσης επιφανειών REHAU

 - RAUCAD/RAUCADplus
 - Σχεδίαση κατόψεων και διαγραμμάτων
 - Γραφικοί υπολογισμοί δικτύων σωλήνων θέρμανσης, πόσιμου νερού και 

αποχέτευσης
 - RAUCAD ως εφαρμογή για AutoCAD
 - RAUCADplus συμπεριλαμβανομένου AutoCAD-OEM

Λεπτομερείς πληροφορίες για το λογισμικό θα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσε-
λίδα της εταιρείας μας στη διεύθυνση www.rehau.gr.

Εικ. 15–1 Πρόγραμμα υπολογισμού και μελέτης RAUCAD

Μ
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15.3 Βασικές αρχές μελέτης

Ο μελετητής για ένα σωστό σχεδιασμό ενός έργου χρειάζεται σαφή στοιχεία για 
το είδος του έργου και την προβλεπόμενη υλοποίηση και εξοπλισμό. Χρειάζεται 
κατασκευαστικά σχέδια, περιγραφές της κατασκευής καθώς και άλλα στοιχεία 
σχετικά με το αντικείμενο, τα οποία επιτρέπουν ένα σωστό σχεδιασμό, για την 
αποφυγή κατά το δυνατόν των ασαφειών.

Καθαρές θερμικές ανάγκες
Για το σχεδιασμό της θέρμανσης επιφανειών REHAU οι καθαρές θερμικές 
ανάγκες Q

.
καθ παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αυτές προκύπτουν από τις πρότυπες 

θερμικές ανάγκες Q
.

N μείον τις υπολογισμένες απώλειες θερμότητας Q
.

δαπ μέσω 
του δαπέδου.

Q
.

καθ = Q
.

N - Q
.

δαπ

Q
.

N = Θερμικές ανάγκες κατά ÖNORM EN 12831 σε W
Q
.

δαπ = Απώλειες θερμότητας μέσω του δαπέδου σε W
Q
.

καθ = Καθαρές θερμικές ανάγκες σε W

Κέρδος θερμότητας από την οροφή
Όταν εξοπλίζονται πολυώροφα κτίρια με θερμάνσεις δαπέδου, τότε μπορεί να 
ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό και το κέρδος θερμότητας για τον υποκείμενο 
χώρο από την ενδιάμεση οροφή.

Ειδικές θερμικές ανάγκες
Αυτές ορίζουν τις ανά μονάδα επιφανείας (m2) απαραίτητες, καθαρές ποσότητες 
θερμότητας, αναφορικά με την απόδοση θερμότητας της θερμαντικής επιφάνει-
ας προς τα επάνω.

q
.
καθ

= 
Q
.
καθ

Aδαπ

q
.

καθ = Ειδική, καθαρή θερμική ανάγκη σε W/m2

Aδαπ = Επιφάνεια δαπέδου σε m²

Αυτή η τιμή είναι η βάση για τον περαιτέρω υπολογισμό της θέρμανσης 
επιφανειών REHAU.

Θερμοκρασία επιφάνειας
Σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM EN 1264 δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν, για 
λόγους φυσιολογίας, οι ακόλουθες μέγιστες θερμοκρασίες της επιφάνειας του 
δαπέδου:
Ζώνη διαμονής: ϑi max = 29°C
Περιμετρική ζώνη: ϑδαπ max = 35°C

Με αυτό τον περιορισμό περιορίζεται η θερμική απόδοση της θέρμανσης δαπέδου.
Κατά τον καθορισμό της πυκνότητας ροής της θερμότητας αναφέρεται πάντοτε 
μια μέση θερμοκρασία επιφάνειας.

Διακύμανση
Ακόμα και η θέση του σωλήνα θέρμανσης επηρεάζει τη θερμική απόδοση. Ανάλογα 
με τη θέση του σωλήνα θέρμανσης αλλάζει και η θερμική αντίσταση. Έτσι η 
θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου πάνω από το σωλήνα θέρμανσης είναι 
μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία ανάμεσα στους σωλήνες θέρμανσης. Προκύπτει 
επομένως μια ονομαζόμενη διακύμανση. Αυτή η διακύμανση εξαρτάται πολύ από 
την απόσταση τοποθέτησης και πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν μικρότερη. 
Η διακύμανση (W) ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM EN 1264 ως εξής:
ϑFmax - ϑFmin

Εικ. 15–2 Διακύμανση

Θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του θερμαντικού μέσου ∆ϑH

Η θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του θερμαντικού μέσου καθορίζεται με 
σκοπό την κάλυψη των απαραιτήτων θερμικών αναγκών και εξαρτάται από την 
απόσταση τοποθέτησης των σωλήνων. Αυτή η τιμή υπολογίζεται σύμφωνα με την 
ακόλουθη εξίσωση:

∆ϑH=
ϑV – ϑR

In ϑV – ϑi

ϑR – ϑi

Απόδοση θερμότητας της επιφάνειας του δαπέδου
Βασικά ισχύει, ότι η απόδοση θερμότητας της επιφάνειας του δαπέδου αποτε-
λείται από τα ποσοστά της θερμικής ακτινοβολίας και της μεταφοράς (μεταφορά 
της θερμότητας με τα ρεύματα του αέρα). Αυτά τα ποσοστά υπολογίζονται με το 
συνολικό  συντελεστή μεταφοράς της θερμότητας ασυνολ (σε W/m2K), που μπορεί 
να θεωρηθεί σχεδόν σταθερός.
Κυμαίνεται γύρω στα 11 W/m2K και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ιδιαίτε-
ρα από τους εξής:
 - Θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου
 - Θερμοκρασία αέρα χώρου
 - Ταχύτητα του αέρα στην επιφάνεια του δαπέδου (επίδραση των θερμικών 
αναγκών αερισμού)

 - Προσανατολισμός, αριθμός και μέγεθος των παραθύρων και των εξωτερικών τοίχων
 - Είδος της επένδυσης δαπέδου (λεία ή τραχιά)
 - Ύψος του χώρου

Από αυτά μπορεί να υπολογιστεί η ειδική απόδοση θερμότητας (q
.

δαπ) του 
δαπέδου ως εξής:

q
.

δαπ = ασυν · ϑÜ  

όπου για ϑÜ ισχύει: ϑÜ = ϑδαπ – ϑi

Εδώ σημαίνουν:
ασυν = Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας σε /m²K
ϑδαπ = Θερμοκρασία επιφάνειας δαπέδου σε °C
ϑi = Θερμοκρασία χώρου °C
ϑü = Θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης σε K
q
.

δαπ = Ειδική απόδοση θερμότητας του δαπέδου σε W/m2

Παράδειγμα:
Απόδοση θερμότητας μιας θερμαντικής επιφάνειας δαπέδου σε θερμοκρασία 
χώρου 20 °C και μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου 26 °C.
ασυν σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί 11,1 W/m2K.
ϑü = 26 °C – 20 °C = 6 K
q
.

FB = 11,1 W/m2K x 6 K
q
.

FB = 66,6 W/m²
Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση θερμότητας παίρνει την τιμή των 66,6 W/m².
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Θερμοκρασιακή πτώση σ
Η θερμοκρασιακή πτώση σ ανάμεσα στην προσαγωγή και στην επιστροφή 
καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM EN 1264 για το δυσμενέστερο 
χώρο με σ ≤ 5 K. Η θερμοκρασιακή πτώση των άλλων χώρων, που θερμαίνονται 
με την ίδια θερμοκρασία σχεδιασμού, υπολογίζεται για τον καθορισμό της ροής 
του θερμαντικού μέσου σε 
 σ
∆ϑH  
με την ακόλουθη εξίσωση: 
σ
2 = ∆ σV,σχεδ –∆ϑHj

όπου ∆ϑHj  είναι η θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του θερμαντικού μέσου 
που ανήκει σε μια ορισμένη πυκνότητα ροής της θερμότητας, η οποία μπορεί να 
υπολογιστεί από το διάγραμμα χρήσης.

Με
 

σ
∆ϑH  

< 0,5 ισχύει:

σj = 3 · ∆ ϑHj · 1 +
4 · (∆ϑσχεδ – ∆ϑHj ) 

3 · ∆ϑHj 
– 1

Θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης προσαγωγής
Η θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του θερμαντικού μέσου  ∆ϑH, σχεδ  καθο-
ρίζεται από το χώρο με τη μεγαλύτερη πυκνότητα ροής της θερμότητας. Έτσι 
καθορίζεται και η θερμοκρασία της προσαγωγής για τη συνολική εγκατάσταση 
της θέρμανσης δαπέδου, όπου μετά θα πρέπει να είναι για 
 σ
∆ϑH

≤ 0,5
 

 
μέγ. ∆ϑσχεδ          

σ
2

ϑH,σχεδ. + 
 

ή με 
 σ
∆ϑH

> 0,5
 

 

+σ
2

∆ϑV σχεδ, =  ∆ϑH σχεδ +
σ2

12∆ϑH, σχεδ  
.
Η θερμοκρασία προσαγωγής σχεδιασμού ϑV  προκύπτει από τη σχεδιασμένη 
θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης προσαγωγής ∆ϑV, σχεδ + τυποποιημένη 
θερμοκρασία εσωτερικού χώρου ϑi.

Υπολογισμός της πτώσης πίεσης
Ο υπολογισμός της πτώσης πίεσης χρησιμεύει στην επιλογή του μεγέθους της 
αντλίας κυκλοφορίας (κυκλοφορητής). Σε αυτήν την περίπτωση ανάλογα με 
το QΘΚ και την απαιτούμενη θερμοκρασιακή πτώση ανάμεσα στην προσαγωγή 
και την επιστροφή καθορίζεται η απαραίτητη παροχή (m) (ροή του νερού της 
θέρμανσης) σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

mH = ·   1 +
AF · q
σ · cW 

. ϑi – ϑu

q · Ru

.

( RO 

Ru 
 + . )

όπου 
 
RO = 

1 
α  + Rλ, B + 

Su 
λu  με 

1 
α  = 0,093 

m²K
W  

Ru = Rλ, Da + Rλ, οροφή + Rλ, επίχρισμα + Rα, οροφή 

 

με Rα, οροφή = 0,170 

m²K
W  

Η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού θέρμανσης cw τίθεται στα 1,163 Wh/kgK.
Στον υπολογισμό της πτώσης πίεσης πρέπει για το Q να χρησιμοποιηθεί η 
συνολική, απαραίτητη θερμική ισχύς, που πρέπει να προσαχθεί συνολικά στο 
κύκλωμα θέρμανσης, για να καλυφθούν όλες οι θερμικές ανάγκες (QΘΚ  σε W):

Απόδοση θερμότητας του θερμαντικού πεδίου προς τα επάνω:
Q
.

o,t σε W
+ απόδοση θερμότητας του θερμαντικού πεδίου προς τα κάτω:
Q
.

u σε W
+ απόδοση θερμότητας των σωλήνων σύνδεσης του θερμαντικού πεδίου ΘΠ:
Q
.

A, ΘΠ σε W
- απόδοση θερμότητας των διερχόμενων σωλήνων σύνδεσης:
Q
.

A, d σε W
_______________________________________
= Συνολική παροχή θερμότητας για ένα Κύκλωμα Θέρμανσης:
Q
.

ΘΚ σε W

Η συνολική προσαγόμενη ποσότητα θερμότητας για ένα κύκλωμα θέρμανσης 
επηρεάζεται ή ακόμα περιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:
1. μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο
2. χρησιμοποιούμενη επένδυση δαπέδου (θερμική αντίσταση) το πολύ  

Rλ, B = 0,15 m²K/W
3. μέγιστη επιτυγχανόμενη θερμοκρασία προσαγωγής της μονάδας παραγωγής 

θερμότητας (π.χ. σε περίπτωση μιας αντλίας θερμότητας)
4. Τη μέγιστη αποδεκτή πτώση πίεσης σε σχέση με την αντλία κυκλοφορίας

Παράδειγμα υπολογισμού
Q
.

o, t = 1133 W
Q
.

u = 170 W
Q
.

A, ΘΠ = 70 W
Q
.

A, d = 0 W

Q
.

ΘΚ = 1373 W
σ = 10K

m
.

ΘΚ = Q
.

ΘΚ · 0,86ΘΚ/(ϑV - ϑR)
mΘΚ = 118 l/h
mΘΚ = 0,033 l/h

Ο συντελεστής τριβής του σωλήνα στη δεδομένη παροχή των 0,033 l/s ανέρχε-
ται σε R = 0,9 mbar/m.
Σε συνολικό μήκος του κυκλώματος θέρμανσης των 95 m προκύπτει πτώση 
πίεσης που ισούται με:
∆Pσωλήνας= lΘΚ x R
∆Pσωλήνας = 95 m x 0,9 mbar/m = 85,5 mbar

Η συνολική πτώση πίεσης ενός κυκλώματος θέρμανσης δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 300 mbar. Επιπλέον η ταχύτητα του νερού στο σωλήνα δεν επιτρέπεται να 
είναι οσοδήποτε μεγάλη (προβλήματα θορύβου). Ως ενδεικτικές τιμές ισχύουν 
εδώ οι εξής: 
Κατασκευή κατοικιών: V = 0,5 m/s
Βιομηχανικά κτίρια: V = 0,7 m/s

Εξισορρόπηση της πτώσης πίεσης
Επειδή τα ξεχωριστά κυκλώματα θέρμανσης μπορούν να παρουσιάζουν μεταξύ 
τους διαφορετικές συνολικές πτώσεις πίεσης, για την επίτευξη μιας ομοιόμορφης 
διανομής της ποσότητας του νερού, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εξισορ-
ρόπηση της πτώσης πίεσης. Η εξισορρόπηση πραγματοποιείται με τις βάνες 
ρύθμισης ακριβείας. Στον υπολογισμό της πτώσης της πίεσης εξακριβώνονται 
οι προρρυθμίσεις των βαλβίδων, με τις οποίες εξισορροπούνται οι διαφορές της 
πίεσης των κυκλωμάτων θέρμανσης. Με τη βοήθεια του διαγράμματος υπολογί-
ζονται οι τιμές ρύθμισης για την προρύθμιση των βαλβίδων ρύθμισης ακριβείας 
του συλλέκτη των κυκλωμάτων θέρμανσης.

Μ
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Παράδειγμα υπολογισμού:
Το δυσμενέστερο κύκλωμα θέρμανσης παρουσιάζει μια συνολική πτώση πίεσης από: 
∆pσυν = ∆pmax = 150 mbar

Το ρυθμιζόμενο κύκλωμα θέρμανσης παρουσιάζει μια συνολική πτώση πίεσης από: 
∆pσυν = 110 mbar σε ογκομετρική παροχή V = 100 l/h

Η διαφορά πίεσης ανάμεσα στα δύο κυκλώματα θέρμανσης, που πρέπει να 
στραγγαλιστεί, ανέρχεται στα:
∆pστρ = ∆pmax –  ∆pσυν

∆pστρ = 150 mbar – 110 mbar
∆pστρ = 40 mbar = 4000 Pa

Από τα διαγράμματα πτώσης πίεσης προκύπτει στα ∆pστρ. = 40 mbar και 
ογκομετρική παροχή V = 100 l/h η τιμή ρύθμισης για το ρυθμιζόμενο κύκλωμα 
θέρμανσης.

15.4 Διάγραμμα απόδοσης

Το διάγραμμα απόδοσης REHAU σχεδιάστηκε ως συνδυασμένο διάγραμμα.

Επάνω μέρος:
 - Σχέση μεταξύ της ειδικής απόδοσης (ισχύος) και της μέσης θερµοκρασιακή 
διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης

Κάτω μέρος:
 - Σχέση μεταξύ της απόστασης τοποθέτησης και της επένδυσης δαπέδου.

Και τα δύο μέρη συσχετίζονται μέσω της ειδικής σταθεράς του συστήματος RFBH 
(κοινός άξονας X).
Η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης (ϑΝΘ) και η θερμοκρασία του δαπέδου 
(ϑFb) εκφράζονται σε σχέση με τη θερμοκρασία του χώρου ως θερµοκρασιακή 
διαφορά θέρμανσης του δαπέδου ϑFb, υ .

Οι οριακές καμπύλες ∆ϑ = 9K (ζώνη διαμονής και λουτρά) ή ∆ϑ = 15K 
(περιφερειακές περιοχές) παριστάνουν τις οριακές τιμές των επιτρεπτών μέσων 
επιφανειακών θερμοκρασιών του δαπέδου (μέγιστες θερμοκρασίες της επιφάνει-
ας του δαπέδου κατά το ÖNORM EN 1264).
Αν το ειδικό θερμαντικό φορτίο ενός χώρου είναι πάνω από την οριακή καμπύλη, 
η διαφορά της θερμικής ανάγκης πρέπει να καλυφθεί με άλλο τρόπο.

Με τη βοήθεια του διαγράμματος απόδοσης μπορεί να υπολογιστεί μια σταθερά 
RFBH σύμφωνα με την ειδική απόδοση και την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού 
νερού ή την επιθυμητή απόσταση τοποθέτησης.

Παράδειγμα υπολογισμού:
Για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας προσαγωγής αρχίζει κανείς με τον 
δυσμενέστερο χώρο. Αν ο δυσμενέστερος χώρος ξεπερνά την οριακή τιμή της 
μέγιστης ειδικής απόδοσης (π.χ. 100 W/m² σε περίπτωση μιας ζώνης διαμονής), 
τότε πρέπει να ληφθεί υπόψη ο δεύτερος δυσμενέστερος χώρος. Σε αυτό το 
παράδειγμα είναι ένας χώρος διαμονής με απαραίτητη θερμική ανάγκη 46 W/m².

Τραβάμε στο κάτω μέρος στην αντίσταση της επένδυσης δαπέδου  
Rλ,B = 0,100 m²K/W (μοκέτα) μια οριζόντια γραμμή μέχρι την επιθυμητή 
απόσταση τοποθέτησης VA 20. Τώρα περνάμε επάνω, ώσπου να φθάσουμε στην 
ειδική απόδοση των 46 W/m². Σε αυτό το σημείο διαβάζεται η μέση θερµοκρα-
σιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ= 15K. Με θερμοκρασία 
χώρου = 20 °C η μέση θερμοκρασία του ζεστού νερού ανέρχεται έτσι στους 
ϑΝΘ  = 35 °C. Με δεδομένη θερμοκρασιακή πτώση 6K σε αυτό το κύκλωμα 
θέρμανσης η θερμοκρασία προσαγωγής είναι 38 °C.

Ξεκινώντας από την απαραίτητη θερμική ισχύ και τη θερμική αντίσταση της 
επένδυσης δαπέδου προσπαθεί κανείς, αλλάζοντας την απόσταση τοποθέτησης 
των ξεχωριστών κυκλωμάτων θέρμανσης, να πετύχει όμοιες μέσες θερμοκρασίες 
του ζεστού νερού.
Με τα γνωστά μεγέθη
 - απόσταση τοποθέτησης,
 - γνωστή απόδοση,
 - θερμική αντίσταση,
 - καθορισμένη θερμοκρασία προσαγωγής

μπορεί από το διάγραμμα να διαβαστεί η θερμοκρασιακή διαφορά θέρμανσης 
του νερού θέρμανσης και έτσι να υπολογιστεί η εκάστοτε θερμοκρασιακή πτώση 
για τα υπόλοιπα κυκλώματα θέρμανσης.

15.5 Μέγιστα μήκη των κυκλωμάτων θέρμανσης

Στην επισκόπηση που ακολουθεί προσδιορίζονται τα μέγιστα μήκη σωλήνων σε 
σχέση με τις αναφερόμενες παραμέτρους.

Πλάκα κόμβων vario, υπόστρωμα δαπέδου τσιμεντοκονίας 45 mm,  
προσαγωγή 35 °C, επιστροφή 30 °C
μέγ. 220 mbar

Οι απώλειες προς τα έξω λαμβάνονται υπόψη αναλογικά.
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Πλάκα RAUTHERM  
S 14 x 1,5

0,02 10 5 85 72 8,5

0,02 15 5 72 60 10,8

0,02 20 5 65 53 13

0,08 10 5 96 56 9,6

0,08 15 5 80 49 12

0,08 20 5 71 43 14,2

Πλάκα RAUTHERM  
S 17 x 2,0

0,02 10 5 111 73 11,1

0,02 15 5 92 63 13,8

0,02 20 5 83 55 16,6

0,08 10 5 126 57 12,6

0,08 15 5 103 51 15,45

0,08 20 5 92 45 18,4
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Ενδοδαπέδια θέρμανση 
Διάγραμμα απόδοσης

Πλάκα κόμβων Varionova 
RAUTHERM S 17x2,0

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 15 K για απόσταση τοποθέτησης

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 9 K 
για απόσταση 
τοποθέτησης

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑi) σε K
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Εικ. 15–3 Διάγραμμα απόδοσης
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Ενδοδαπέδια θέρμανση 
Διάγραμμα απόδοσης

Πλάκα κόμβων Varionova 
RAUTHERM S 14x1,5 mm

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 15 K για απόσταση τοποθέτησης

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 9 K 
για απόσταση 
τοποθέτησης

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑi) σε K
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Εικ. 15–4 Διάγραμμα απόδοσης
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Ενδοδαπέδια θέρμανση 
Διάγραμμα απόδοσης

Πλάκα κόμβων Varionova 
RAUTHERM S 17x2,0 mm

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 15 K για απόσταση τοποθέτησης

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 9 K 
για απόσταση 
τοποθέτησης

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑi) σε K
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Tackersystem, 
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

Ενδοδαπέδια θέρμανση 
Διάγραμμα απόδοσης

Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης 
RAUTHERM S 14x1,5 mm

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 15 K για απόσταση 
τοποθέτησης

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 9 K 
για απόσταση 
τοποθέτησης

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑi) σε K
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Εικ. 15–6 Διάγραμμα απόδοσης
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RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
Ενδοδαπέδια θέρμανση 
Διάγραμμα απόδοσης

Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης 
RAUTHERM S 17x2,0 mm

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 15 K για απόσταση 
τοποθέτησης

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 9 K 
για απόσταση 
τοποθέτησης

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑi) σε K
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Εικ. 15–7 Διάγραμμα απόδοσης
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Ενδοδαπέδια θέρμανση 
Διάγραμμα απόδοσης

Βασική πλάκα TS-14 
RAUTHERM S 14x1,5 mm, 

25 mm ινογυψόπλακα, λ = 0,36 W/mK

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 15 K για απόσταση 
τοποθέτησης

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 9 K 
για απόσταση 
τοποθέτησης

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑi) σε K
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Εικ. 15–8 Διάγραμμα απόδοσης
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Ενδοδαπέδια θέρμανση 
Διάγραμμα απόδοσης

Βασική πλάκα TS-14 
RAUTHERM S 14x1,5 mm, 

35 mm ινογυψόπλακα, λ = 0,36 W/mK

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 15 K για απόσταση 
τοποθέτησης

Οριακές τιμές για 
∆ϑ = 9 K 
για απόσταση 
τοποθέτησης

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑi) σε K
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Θέρμανση τοίχου REHAU σε υγρή κατασκευή 
Διάγραμμα απόδοσης

RAUTHERM S 10,1x1,1 mm, 
Θερμική αγωγιμότητα επιχρίσματος 0,87 W/mK 

Επικάλυψη 15 mm

Μέση θερµοκρασιακή διαφορά θέρμανσης του νερού θέρμανσης ∆ϑΝΘ = (ϑΝΘ- ϑ i) σε K
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Εικ. 15–10 Διάγραμμα απόδοσης
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8

Mittlere Kühlwasseruntertemperatur  ϑC in K
ϑC=|(ϑCm−ϑi)| ϑCm=mittlere Temperatur des Kühlwassers ϑi=Raumlufttemperatur
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Die Leistungsdaten wurden gemäß DIN EN 14240 ermittelt und beziehen sich auf 1 m² 
aktive Fläche der REHAU Strahlungsheiz-/kühldecke.

Ψύξη οροφής 
2.000 mm x 1250 mm

Οροφή θέρμανσης/ψύξης με ακτινοβολία REHAU 
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Μέση θερμοκρασιακή διαφορά ψύξης του νερού ψύξης ϑC σε K

ϑC = |(ϑCm-ϑi)|       ϑCm = μέση θερμοκρασία νερού ψύξης   ϑi = θερμοκρασία αέρα χώρου     ϑF,m = μέση θερμοκρασία επιφάνειας

Τα δεδομένα απόδοσης προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το DIN EN 14240 και αναφέρονται σε 1 m² ενεργής 
επιφάνειας οροφής θέρμανσης/ψύξης με ακτινοβολία REHAU.
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15.6 Διάγραμμα πτώσης πίεσης για σωλήνες από RAU-VPE
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15.7 Διάγραμμα ΔP-V για Συλλέκτη HKV D AG
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16.1 Βασικά στοιχεία για τον έλεγχο πίεσης

Η επιτυχής εκτέλεση και η τεκμηρίωση ενός ελέγχου της πίεσης είναι προϋπόθε-
ση για ενδεχόμενες απαιτήσεις στα πλαίσια της εγγύησης της εταιρείας REHAU.

Σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM EN 1264 πρέπει στους έτοιμους αλλά όχι 
ακόμα καλυμμένους σωλήνες πριν τη θέση σε λειτουργία να πραγματοποιηθεί 
ένας έλεγχος πίεσης.
Συμπεράσματα για τη στεγανότητα της εγκατάστασης με τη βοήθεια της πορείας 
του ελέγχου της πίεσης (σταθερή, πτώση, άνοδος) μπορούν να εξαχθούν μόνο 
υπό όρους.
 - Η στεγανότητα της εγκατάστασης μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ενός οπτικού 
ελέγχου στους ακάλυπτους σωλήνες.

 - Οι πολύ μικρές διαρροές μπορούν να εντοπιστούν μόνο με έναν οπτικό έλεγχο 
(έξοδος νερού ή μέσου αναζήτησης διαρροών) σε υψηλή πίεση.

Ένας χωρισμός των σωληνώσεων σε μικρότερα τμήματα ελέγχου αυξάνει την 
ακρίβεια του ελέγχου.

16.2 Έλεγχοι στεγανότητας των εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύξης 
επιφανειών με νερό

16.2.1 Προετοιμασία του ελέγχου της πίεσης με νερό

1. Οι σωλήνες πρέπει να είναι προσβάσιμοι και δεν επιτρέπεται να είναι 
καλυμμένοι.

2. Αφαιρέστε, όταν χρειάζεται, τις διατάξεις ασφαλείας και μέτρησης και 
αντικαταστήστε τις με τεμάχια σωλήνα ή με πώματα σωλήνων.

3. Γεμίστε τους σωλήνες από το κατώτερο σημείο της εγκατάσταση χωρίς αέρα 
με φιλτραρισμένο νερό χρήσης σύμφωνα με το ÖNORM H 5195-1.

4. Ξεπλύνετε και εξαερώστε τις σωληνώσεις τόσο, ώσπου να διαπιστωθεί 
έξοδος του νερού χωρίς φυσαλίδες αέρα.

5. Χρησιμοποιείτε μια συσκευή ελέγχου της πίεσης με ακρίβεια 100 hPa 
(0,1 bar) για τον έλεγχο της πίεσης.

6. Συνδέστε τη συσκευή ελέγχου της πίεσης στο κατώτερο σημείο στην εγκα-
τάσταση θέρμανσης/ψύξης επιφανειών.

7. Κλείστε προσεκτικά όλες τις σφαιρικές βάνες και βαλβίδες.

Ο έλεγχος της πίεσης μπορεί να επηρεαστεί πολύ από τις αλλαγές της θερμο-
κρασίας στο σύστημα των σωλήνων, π.χ. μπορεί μια αλλαγή της θερμοκρασίας 
των 10K να προκαλέσει μια αλλαγή πίεσης από 0,5 έως 1 bar.
Λόγω των ιδιοτήτων του υλικού των σωλήνων (π.χ. διαστολή του σωλήνα σε πε-
ρίπτωση αυξανόμενης εφαρμογής πίεσης) μπορεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
της πίεσης να εμφανιστεί μια διακύμανση της πίεσης.
Η πίεση ελέγχου καθώς και η πορεία της πίεσης που προκύπτει κατά τον έλεγχο 
δεν επιτρέπει κανένα ακριβές συμπέρασμα για τη στεγανότητα της εγκατάστα-
σης. Γι’ αυτό πρέπει να ελεγχθεί όλη η εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης επιφανει-
ών, όπως απαιτείται στα πρότυπα, μέσω οπτικού ελέγχου για στεγανότητα.

8. Εξασφαλίστε, να παραμείνει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
της πίεσης κατά το δυνατόν σταθερή.

9. Προετοιμάστε το πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης (βλέπε Κεφάλαιο 16.5 σελ. 
Σελίδα 212) και σημειώστε τα στοιχεία εγκατάστασης.

16.2.2 Ολοκλήρωση του ελέγχου της πίεσης με νερό

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πίεσης:
1. Επιβεβαιώστε τον έλεγχο της πίεσης μέσω της εταιρείας εγκατάστασης και 

του εντολέα στο πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης. 
2. Αφαιρέστε τη συσκευή ελέγχου της πίεσης.
3. Μετά τον έλεγχο πίεσης, ξεπλύνετε καλά τις σωληνώσεις θέρμανσης/ψύξης 

επιφανειών.
4. Τοποθετήστε ξανά τις αποσυναρμολογημένες διατάξεις ασφάλειας και 

μέτρησης.

16.3 Έλεγχος στεγανότητας των εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύ-
ξης επιφανειών με πεπιεσμένο αέρα/αδρανές αέριο χωρίς 
πρόσμειξη λαδιού

Σημαντικές πληροφορίες για τον έλεγχο με πεπιεσμένο αέρα ή αδρανές αέριο 
χωρίς πρόσμειξη λαδιού:
 - Οι μικρές διαρροές μπορούν να εντοπιστούν μόνο με τη βοήθεια μέσων 
αναζήτησης διαρροών σε υψηλές πιέσεις ελέγχου (δοκιμή καταπόνησης) και τον 
αντίστοιχο οπτικό έλεγχο.

 - Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα 
αποτέλεσμα του ελέγχου (πτώση ή άνοδος της πίεσης).

 - Ο πεπιεσμένος αέρας ή το αδρανές αέριο, χωρίς πρόσμειξη λαδιού, είναι 
συμπιεσμένα αέρια. Έτσι ο όγκος των σωλήνων έχει μια σημαντική επιρροή 
στο εμφανιζόμενο αποτέλεσμα του ελέγχου. Ένας μεγάλος όγκος των σωλήνων 
μειώνει την εξακρίβωση των μικρών διαρροών μέσω πτώσης της πίεσης.

Μέσο αναζήτησης διαρροών
Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα αναζήτησης διαρροών (π.χ. μέσα που δημιουργούν 
αφρό) με τρέχουσα πιστοποίηση ÖVGW, τα οποία έχουν εγκριθεί πρόσθετα από 
τον εκάστοτε κατασκευαστή για τα υλικά PPSU και PVDF.

16.3.1 Προετοιμασία του ελέγχου της πίεσης με πεπιεσμένο αέρα/
αδρανές αέριο χωρίς πρόσμειξη λαδιού

Εικ. 16–1 Διάγραμμα ελέγχου της πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης με πεπιεσμένο αέρα/
αδρανές αέριο χωρίς πρόσμειξη λαδιού

A Χρόνος προσαρμογής, βλέπε Πίν. 16–1

B Έλεγχος στεγανότητας

C Δοκιμή καταπόνησης

Όγκος σωλήνωσης Χρόνος προσαρμογής1) Χρόνος ελέγχου1)

< 100 l 10 min 120 min
≥ 100 < 200 l 30 min 140 min
≥ 200 l 60 min + 20 min για κάθε 100 l

1) Ενδεικτικές τιμές, ανάλογα με τον όγκο σωλήνωσης

Πίν. 16–1 Όγκος σωλήνωσης, χρόνος προσαρμογής και χρόνος ελέγχου
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1. Οι σωλήνες πρέπει να είναι προσβάσιμοι και δεν επιτρέπεται να είναι 
καλυμμένοι.

2. Αφαιρέστε, όταν χρειάζεται, τις διατάξεις ασφαλείας και μέτρησης και 
αντικαταστήστε τις με τεμάχια σωλήνα ή με πώματα σωλήνων.

3. Τοποθετήστε βαλβίδες εξαερισμού για την ασφαλή εκκένωση του πεπιεσμέ-
νου αέρα σε ικανό αριθμό και στις κατάλληλες θέσεις.

4. Τοποθετήστε μανόμετρο με μια ακρίβεια μέτρησης 1 hPa (1 mbar).
5. Κλείστε προσεκτικά όλες τις σφαιρικές βάνες και βαλβίδες.

Η πίεση ελέγχου καθώς και η πορεία της πίεσης που προκύπτει κατά τον έλεγχο 
δεν επιτρέπει κανένα ακριβές συμπέρασμα για τη στεγανότητα της εγκατά-
στασης. Γι’ αυτό πρέπει να ελεγχθεί όλη η εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης 
επιφανειών, όπως απαιτείται στα πρότυπα, με μέσα αναζήτησης διαρροών και 
οπτικό έλεγχο για στεγανότητα.

6. Εξασφαλίστε, να παραμείνει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
της πίεσης κατά το δυνατόν σταθερή.

7. Προετοιμάστε το πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης (βλέπε Κεφάλαιο 16.5) και 
σημειώστε τα στοιχεία εγκατάστασης.

16.3.2 Έλεγχος στεγανότητας

1. Επιλέξτε το χρόνο προσαρμογής και τη διάρκεια ελέγχου σύμφωνα με τον 
πίν. 9-1.

2. Εφαρμόστε αργά την πίεση ελέγχου 150 mbar στην εγκατάσταση θέρμαν-
σης/ψύξης επιφανειών.

3. Ενδεχομένως αποκαταστείτε ξανά την πίεση ελέγχου μετά το χρόνο 
προσαρμογής.

4. Μετά το χρόνο προσαρμογής αρχίστε με τον έλεγχο στεγανότητας:
5. Διαβάστε την πίεση ελέγχου και σημειώστε την μαζί με τη διάρκεια ελέγχου 

στο πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης.
6. Μετά το χρόνο ελέγχου σημειώστε την πίεση ελέγχου στο πρωτόκολλο 

ελέγχου της πίεσης.
7. Ελέγξτε όλη την εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης επιφανειών, ιδιαίτερα τα 

σημεία σύνδεσης μέσω μέσου αναζήτησης διαρροών και οπτικού ελέγχου για 
στεγανότητα.

Σε περίπτωση που η πίεση ελέγχου έχει πέσει:
 - Εκτελέστε ξανά με μέσο αναζήτησης διαρροών έναν ακριβή οπτικό έλεγχο 
των σωλήνων και των σημείων λήψης και σύνδεσης.

 - Αποκαταστήστε την αιτία της πτώσης της πίεσης και επαναλάβετε τον 
έλεγχο στεγανότητας (βήματα 1 - 5).

8. Αν δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή, σημειώστε τον οπτικό έλεγχο στο 
πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης.

16.3.3 Δοκιμή καταπόνησης

1. Εφαρμόστε αργά την πίεση ελέγχου 3 bar στην εγκατάσταση θέρμανσης/
ψύξης επιφανειών.

2. Μετά τη σταθεροποίηση της πίεσης αποκαταστήστε ενδεχομένως την πίεση 
ελέγχου των 3 bar.

3. Διαβάστε την πίεση ελέγχου και σημειώστε την στο πρωτόκολλο ελέγχου της 
πίεσης.

4. Μετά 10 λεπτά διαβάστε την πίεση ελέγχου και σημειώστε την.
5. Ελέγξτε όλη την εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης επιφανειών, ιδιαίτερα τα 

σημεία σύνδεσης με μέσα αναζήτησης διαρροών και οπτικό έλεγχου για 
στεγανότητα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μιας διαρροής στον οπτικό έλεγχο:
 - Αποκαταστήστε τη διαρροή και επαναλάβετε όλη τη δοκιμή στεγανότητας 
και καταπόνησης.

6. Αν δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή, σημειώστε τον οπτικό έλεγχο στο 
πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης.

7. Εκτονώστε ακίνδυνα τον πεπιεσμένο αέρα μετά την ολοκλήρωση της δοκιμή 
καταπόνησης.

16.3.4 Ολοκλήρωση του ελέγχου της πίεσης με πεπιεσμένο αέρα/
αδρανές αέριο χωρίς πρόσμειξη λαδιού

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πίεσης:
1. Επιβεβαιώστε τον έλεγχο της πίεσης μέσω της εταιρείας εγκατάστασης και 

του εντολέα στο πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης. 
2. Αφαιρέστε τη συσκευή ελέγχου της πίεσης.
3. Τοποθετήστε ξανά τις αποσυναρμολογημένες διατάξεις ασφάλειας και 

μέτρησης.

16.4 Ξέπλυμα της εγκατάστασης θέρμανσης/ψύξης επιφανειών

Για την απομάκρυνση της ρύπανσης από την αποθήκευση και τη φάση της 
κατασκευής του κτιρίου, πρέπει να ανοίξουν όλες οι σωληνώνεις σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του ÖNORM EN 14336 και ÖNORM H 5159-1 "Αποφυγή των ζημιών 
σε εγκαταστάσεις θέρμανσης ζεστού νερού" με μια καθορισμένη σειρά και στον 
αναφερόμενο αριθμό και να ξεπλυθούν για αρκετά λεπτά.

Η εκκένωση της εγκατάστασης θέρμανσης/ψύξης επιφανειών μετά από έλεγχο 
πίεσης με νερό πρέπει να αποφεύγεται σύμφωνα με το ÖNORM H 5159-1.

Η μόνο προσωρινή χρήση νερού/αντιπηκτικού και περαιτέρω συμπλήρωση με 
νερό χωρίς αντιπηκτικό δεν συνιστάται σύμφωνα με το ÖNORM H 5159-1.
Κατά συνέπεια, μετά τον έλεγχο πίεσης είναι υποχρεωτική η αποφυγή του κινδύ-
νου παγετού με τα κατάλληλα μέτρα.

16.5 Πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης: Θέρμανση/ψύξη επιφανειών 
REHAU

Το δείγμα ενός πρωτοκόλλου είναι διαθέσιμο στο γραφείο πωλήσεων της REHAU.
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Πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης για θέρμανση/ψύξη επιφάνειας REHAU με νερό ως δοκιμαστικό μέσο

1. Στοιχεία εγκατάστασης

Έργο: Ιδιοκτήτης:

Οδός/Αριθμός: Τ.Κ./Τόπος:

Εκπρόσωπος του εντολέα (Ιδιοκτήτης): Εκπρόσωπος του αναδόχου (κατασκευαστής):

Τύπος οικίας / Όροφος / Σύστημα εγκατάστασης: Μέγιστη πίεση λειτουργίας εγκατάστασης:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Θερμοκρασία νερού εγκατάστασης:

2 Εκτέλεση του ελέγχου της πίεσης

α. Διενέργεια οπτικού ελέγχου όλων των συνδέσεων ως προς τη σωστή εκτέλεσή τους       

β. Κλείσιμο της σφαιρικής βάνας/βαλβίδας στο συλλέκτη       

γ. Πλήρωση των κυκλωμάτων θέρμανσης ένα προς ένα με φιλτραρισμένο νερό σύμφωνα με το ÖNORM H 5159-1, 
ξέπλυμα και εξαέρωση ολόκληρου του συστήματος

      

δ. Εφαρμογή της πίεσης ελέγχου: όχι λιγότερο από 4 bar και όχι περισσότερο από 6 bar       

ε. Εφαρμογή της πίεσης ξανά μετά 2 ώρες, επειδή ενδέχεται να υπάρξει πτώση πίεσης λόγω της διαστολής των σωλήνων       

ζ. Χρόνος ελέγχου 3 ώρες       

η. Η δοκιμή της πίεσης είναι επιτυχής, όταν σε κανένα σημείο της σωλήνωσης δεν εξέρχεται νερό και η πίεση ελέγχου δεν 
παρουσίασε πτώση μεγαλύτερη από 0,1 bar ανά ώρα

      

Υπόδειξεις:  - Κατά τη διάστρωση του υποστρώματος δαπέδου τσιμετοκονίας (θερμομπετόν) πρέπει να υπάρχει η μέγιστη πίεση λειτουργίας (περίπου 2 bar), προ-
κειμένου να εντοπιστούν αμέσως τυχόν διαρροές.

 - Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πίεσης και μετά από αυτόν πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση παγώματος του νερού του δικτύου των σωληνώσεων 
λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

3. Βεβαίωση

Ο έλεγχος στεγανότητας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς. Δεν παρουσιάστηκε καμία διαρροή και καμία μόνιμη παραμόρφωση σε κανένα τμήμα 
της κατασκευής.

Τόπος: Ημερομηνία ελέγχου πίεσης:

Εντολέας (Στοιχεία Ιδιώτη): Ανάδοχος (Στοιχεία Εγκαταστάτη):
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Πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης για θέρμανση/ψύξη επιφάνειας REHAU με αέρα ή αδρανές αέριο ως δοκιμαστικό μέσο,  
Έλεγχος σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα ZVSHK

1. Στοιχεία εγκατάστασης

Έργο: Ιδιοκτήτης:

Οδός/Αριθμός: Τ.Κ./Τόπος:

Εκπρόσωπος του εντολέα: Εκπρόσωπος του αναδόχου:

Τμήμα κατασκευής/Εξάρτημα/Όροφος/Οικία: Μέγιστη πίεση λειτουργίας:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Θερμοκρασία μέσου ελέγχου:

2. Έλεγχος της πίεσης

   Ο οπτικός έλεγχος όλων των συνδέσεων ως προς τη σωστή εκτέλεσή τους έχει 
διενεργηθεί, η σφαιρική βάνα/βαλβίδα στο συλλέκτη είναι κλειστή. Όγκος σωλήνωσης Χρόνος 

προσαρμογής1) Χρόνος ελέγχου1)

Μέσο ελέγχου
      Πεπιεσμένος αέρας 

χωρίς λάδι
      Άζωτο < 100 l 10 min 120 min

      Διοξείδιο του 
άνθρακα

      _______________ ≥ 100 < 200 l 30 min 140 min

2.1 Πίεση ελέγχου ______________ mbar (150 mbar = 150 hPa) ≥ 200 l 60 min
+ 20 min για κάθε 
100 l

2.2. Όγκος σωλήνωσης ______________ l 1) Ενδεικτικές τιμές, ανάλογα με τον όγκο σωλήνωσης

2.3
Χρόνος 
προσαρμογής

______________ min

2.4 Τρέχουσα πίεση ______________ mbar (150 mbar = 150 hPa) Διάστ. RAUTHERM S Περιεχόμενο [l/m]

2.5 Χρόνος ελέγχου ______________ min 10,1 0,049

2.6 Τρέχουσα πίεση ______________ mbar (150 mbar = 150 hPa) 14 0,095

    Ελέγχθηκε όλη την εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης επιφανειών, ιδιαίτερα τα 
σημεία σύνδεσης μέσω οπτικού ελέγχου με μέσο αναζήτησης διαρροών για 
στεγανότητα και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

16 0,113

17 0,113

20 0,201

25 0,327

32 0,539

Προσδιορισμός του όγκου σωλήνωσης

3. Κύριος έλεγχος

3.1 Πίεση ελέγχου ___________ bar (3 bar)

3.2 Τρέχουσα πίεση μετά 10 min ___________ bar

3.3 Σημειώσεις ελέγχου:

    Ελέγχθηκε όλη την εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης επιφανειών, ιδιαίτερα τα σημεία σύνδεσης μέσω οπτικού ελέγχου με μέσο αναζήτησης διαρροών για 
στεγανότητα και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

    Όλη η εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης επιφανειών είναι στεγανή.

4. Βεβαίωση

Για τον εντολέα:

Για τον ανάδοχο:

Τόπος: Ημερομηνία:

Παραρτήματα:
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Πρωτόκολλο λειτουργίας θέρμανσης για θέρμανση/ψύξη επιφανειών REHAU 

Στο ÖNORM EN 1264-4 περιγράφεται η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης για υποστρώματα δαπέδου τσιμεντοκονίας/ανυδρίτη. Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης 
χρησιμεύει μόνο στην πιστοποίηση της λειτουργίας της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Πρέπει να εκτελείται μετά τη διαδικασία φυσικής ξήρανσης και δεν την 
αντικαθιστά! Σε υπόστρωμα δαπέδου τσιμεντοκονίας πρέπει να αρχίσει κανείς το νωρίτερο μετά από 21 ημέρες, σε υπόστρωμα δαπέδου ανυδρίτη σύμφωνα με τα 
στοιχεία του κατασκευαστή το νωρίτερο 7 ημέρες μετά το πέρας των εργασιών διάστρωσης υποστρώματος δαπέδου τσιμεντοκονίας/ανυδρίτη.
Η μείωση των πιο πάνω αναφερόμενων χρόνων ξήρανσης και τυχόν αλλαγές στην πιο κάτω περιγραφόμενη σειρά θέρμανσης (θερμοκρασία, αριθμός 
και διάρκεια των βημάτων θέρμανσης) απαιτούν πριν την έναρξη της φάσης της προθέρμανσης μια γραπτή έγκριση από τον κατασκευαστή / τεχνίτη 
διάστρωσης του υπο- στρώματος δαπέδου τσιμετοκονίας/ανυδρίτη.

Έργο:

Εταιρεία εγκατάστασης θέρμανσης:

Εταιρεία τοποθέτησης του υποστρώματος δαπέδου τσιμετοκονίας/ανυδρίτη:

Σύστημα τοποθέτησης REHAU:

Σωλήνας REHAU (τύπος/ονομαστική διάμετρος/απόσταση τοποθέτησης):

Τύπος του υποστρώματος δαπέδου:       τσιμεντοκονία, πάχος σε cm .....................       ανυδρίτης, πάχος σε cm .....................

Ημερομηνία της τοποθέτησης του υποστρώματος δαπέδου τσιμετοκονίας/ανυδρίτη:

Εξωτερική θερμοκρασία πριν από την έναρξη της λειτουργίας ελέγχου της θέρμανσης:

Θερμοκρασία χώρου πριν από την έναρξη της λειτουργίας ελέγχου της θέρμανσης:

Προθέρμανση τσιμετοκονίας με...

1. ρύθμιση της αρχικής θερμοκρασίας προσαγωγής σε 20-25 °C και διατήρηση της θερμοκρασίας σε σταθερή τιμή επί 3 μέρες:

Έναρξη στις: Λήξη στις:

2. ρύθμιση της μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας σχεδιασμού και διατήρηση της θερμοκρασίας σε σταθερή τιμή επί 4 μέρες τουλάχιστον (χωρίς νυχτερινή μείωση):

Έναρξη στις: Λήξη στις:

Σε περίπτωση βλάβης: Η θέρμανση διακόπηκε στις:

Διαπιστωμένα ελαττώματα:

Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης πραγματοποιήθηκε χωρίς πρόβλημα:         ναι                όχι

Εντολέας (Στοιχεία Ιδιώτη): Τόπος, ημερομηνία λήξης προθέρμανσης τσιμετοκονίας: Υπογραφή

Ανάδοχος (Στοιχεία Εγκαταστάτη): Τόπος, ημερομηνία λήξης προθέρμανσης τσιμετοκονίας: Υπογραφή

Υπόδειξη: Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας ελέγχου της θέρμανσης δεν εξασφαλίζεται ότι το υπόστρωμα δαπέδου τσιμετοκονίας/ανυδρίτη έχει 
φθάσει στον απαραίτητο βαθμό υγρασίας για την τοποθέτηση της επένδυσης δαπέδου. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο, πρν την εγκατάσταση της 
τελικής επίστρωσης, να μετρηθεί η υγρασία του υποστρώματος δαπέδου τσιμεντοκονίας/ανυδρίτη (θερμομπετόν) από τον τεχνίτη/εγκαταστάτη των 
τελικών επιστρώσεων.
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Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία για θέρμανση/ψύξη τοίχου REHAU 

Ιδιοκτήτης:

Έργο

Τμήμα κατασκευής:

Εγκαταστάτης:

Εντολέας:

1. Έλεγχος της πίεσης

Ο έλεγχος της στεγανότητας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης για θερμάνσεις/ψύξεις επιφανειών REHAU και πρωτοκολλήθηκε.
Η στεγανότητα διαπιστώθηκε, μόνιμες παραμορφώσεις καθώς και διαρροές δεν παρουσιάστηκαν σε κανένα κατασκευαστικό μέρος.

Επιβεβαίωση της εταιρείας εκτέλεσης του ελέγχου:(ημερομηνία, σφραγίδα, υπογραφή):

2. Λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης για επιχρίσματα τσιμεντοκονιάματος και ασβεστοκονιάματος, για υλικά σπατουλαρίσματος ή επιχρίσματα πηλού

Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης χρησιμεύει στον έλεγχο της λειτουργίας της θερμαινόμενης κατασκευής του τοίχου. Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης 
επιτρέπεται να αρχίσει το νωρίτερο 21 ημέρες μετά την τοποθέτηση του επιχρίσματος ή του υλικού σπατουλαρίσματος. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 
τηρηθούν τα στοιχεία του κατασκευαστή του επιχρίσματος για το χρησιμοποιούμενο τύπο επιχρίσματος/υλικό σπατουλαρίσματος. Η λειτουργία ελέγχου της 
θέρμανσης αρχίζει με θερμοκρασία προσαγωγής 25 °C, που πρέπει να διατηρηθεί σταθερή για 3 ημέρες. Μετά ρυθμίζεται η μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής και 
διατηρείται σταθερή για 4 ημέρες.

Κατασκευαστής του επιχρίσματος:

Τύπος επιχρίσματος/υλικό σπατουλαρίσματος:

Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης 
πραγματοποιείται

      πριν       κατά τη διάρκεια       μετά        τις εργασίες επιχρίσματος

Έναρξη των εργασιών επιχρίσματος στις: (ημερομηνία)

Ολοκλήρωση των εργασιών επιχρίσματος στις: (ημερομηνία)

Έναρξη της λειτουργίας ελέγχου της θέρμανσης στις: (ημερομηνία)

Αρχική θερμοκρασία προσαγωγής °C διατήρηση έως: (ημερομηνία)

Θερμοκρασία προσαγωγής αυξημένη σε βήματα των (Kelvin)

Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής: °C επιτεύχθηκε στις: (ημερομηνία)

Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής, διατήρηση έως (ημερομηνία)

Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης ολοκληρώθηκε στις: (ημερομηνία)

Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης διακόπηκε: (ημερομηνία)

Η λειτουργία ελέγχου της θέρμανσης δεν διακόπηκε      (βάλτε σταυρό αν ισχύει)

Η εγκατάσταση θέρμανσης τοίχου παραδόθηκε σε συνεχής λειτουργία με μια ρυθμισμένη θερμοκρασία προσαγωγής των        °C σε μια εξωτερική θερμοκρασία των        °C.

Βεβαίωση (ημερομηνία, σφραγίδα, υπογραφή)

Εντολέας: Ανάδοχος:
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Πρωτόκολλο ελέγχου για το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU - Πρώτος έλεγχος πίεσης με νερό ως δοκιμαστικό μέσο
Πρωτόκολλο οπτικού ελέγχου παραλαβής και πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU για τα στοιχεία 
BKT REHAU, oBKT REHAU και το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU, επιτόπου τοποθέτηση πριν από τη διαδικασία της διάστρωσης του 
σκυροδέματος

Έργο: Ιδιοκτήτης:

Οδός/Αριθμός: Τ.Κ./Τόπος:

Εκπρόσωπος του εντολέα: Εκπρόσωπος του αναδόχου:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Θερμοκρασία νερού:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας:

1. Οπτικός έλεγχος παραλαβής
Ο έλεγχος των στοιχείων BKT/στοιχείων oBKT/κυκλωμάτων BKT που αναφέρονται στον πίνακα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια:
1.) Στερέωση και ρύθμιση της θέσης των κελυφών καλουπιού με τη βοήθεια έγκυρων σχεδίων συναρμολόγησης
2.) Τοποθέτηση στοιχείων ή τοποθέτηση σωλήνων με τη βοήθεια έγκυρων σχεδίων συναρμολόγησης
3.) Στερέωση και τοποθέτηση των συνδετικών σωλήνων καθώς και πλήρης εισαγωγή μέσα στα κελύφη καλουπιού
4.) Καμία εμφανής ζημιά στα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT
5.) oBKT: Ευθυγράμμιση των αποστατών

2. Έλεγχος της πίεσης
Ο έλεγχος της πίεσης αναφέρεται στα ονομαζόμενα στον πίνακα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT
a. Διενέργεια οπτικού ελέγχου όλων των συνδέσεων ως προς τη σωστή εκτέλεσή τους
b. Κλείσιμο της σφαιρικής βάνας/βαλβίδας στο συλλέκτη
c. Πλήρωση των κυκλωμάτων θέρμανσης ένα προς ένα με φιλτραρισμένο νερό σύμφωνα με το ÖNORM H 5159-1, ξέπλυμα και εξαέρωση ολόκληρου του συστήματος
d. Εφαρμογή της πίεσης ελέγχου: όχι λιγότερο από 4 bar και όχι περισσότερο από 6 bar
e. Εφαρμογή της πίεσης ξανά μετά 2 ώρες, επειδή ενδέχεται να υπάρξει πτώση πίεσης λόγω της διαστολής των σωλήνων
f. Χρόνος ελέγχου 3 ώρες
g. Η δοκιμή της πίεσης είναι επιτυχής, όταν σε κανένα σημείο της σωλήνωσης δεν εξέρχεται νερό και η πίεση ελέγχου δεν παρουσίασε πτώση μεγαλύτερη από 0,1 bar ανά ώρα

Υπόδειξη:
 - Κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας της διάστρωσης σκυροδέματος πρέπει τα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT να βρίσκονται υπό την πίεση 
ελέγχου, για να μπορούν να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.

 - Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πίεσης και μετά από αυτόν πρέπει να αποκλειστεί ο κίνδυνος παγετού!

Αριθ. 
στοιχείου

Τμήμα του κτιρίου Όροφος Τύπος 
στοιχείου

Μήκος 
[m]

Πλάτος 
[m]

Θέση συναρμολόγησης 
στοιχείου BKT/στοιχείου 
oBKT/κυκλώματος BKT

Ελεγμένη 
πίεση 
[bar]

Παρατηρήσεις

3. Βεβαίωση
Ο οπτικός έλεγχος παραλαβής και ο έλεγχος στεγανότητας πραγματοποιήθηκε ενδεδειγμένα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ελέγχου.

Τόπος: Ημερομηνία:

Εταιρεία εγκατάστασης BKT:

Διεύθυνση έργου TGA/Εντολέας:
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Πρωτόκολλο ελέγχου συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU  
Δεύτερος έλεγχος πίεσης με νερό ως δοκιμαστικό μέσο
Πρωτόκολλο οπτικού ελέγχου παραλαβής και πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU για τα στοιχεία 
BKT REHAU, oBKT REHAU και το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU, επιτόπου τοποθέτηση πριν από τη διαδικασία της διάστρωσης του 
σκυροδέματος

Έργο: Ιδιοκτήτης:

Οδός/Αριθμός: Τ.Κ./Τόπος:

Εκπρόσωπος του εντολέα: Εκπρόσωπος του αναδόχου:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Θερμοκρασία νερού:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας:

1. Οπτικός έλεγχος παραλαβής
Ο έλεγχος των στοιχείων BKT/στοιχείων oBKT/κυκλωμάτων BKT που αναφέρονται στον πίνακα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια:
1.) Κατάσταση των συνδετικών σωλήνων
2.) Κατάσταση των πωμάτων (τάπες) των σωλήνων πεπιεσμένου αέρα

2. Έλεγχος της πίεσης
Ο έλεγχος της πίεσης αναφέρεται στα ονομαζόμενα στον πίνακα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT
a. Έλεγχος της εφαρμοσμένης πίεσης ελέγχου στον 1ο  έλεγχο της πίεσης.
b. Η δοκιμή της πίεσης είναι επιτυχής, όταν σε κανένα σημείο της σωλήνωσης δεν εξέρχεται μέσο ελέγχου και η πίεση ελέγχου από τον 1ο  έλεγχο της πίεσης 

δεν παρουσίασε πτώση μεγαλύτερη από 0,3 bar.
c. Αν η μείωση της πίεσης ελέγχου είναι μεγαλύτερη από 0,3 bar, πρέπει να επαναληφθεί ο 1ος  έλεγχος της πίεσης.

Υπόδειξη:
 - Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πίεσης και μετά από αυτόν πρέπει να αποκλειστεί ο κίνδυνος παγετού!

Αριθ. 
στοιχείου

Τμήμα του κτιρίου Όροφος Τύπος 
στοιχείου

Μήκος 
[m]

Πλάτος 
[m]

Θέση συναρμολόγησης 
στοιχείου BKT/στοιχείου 
oBKT/κυκλώματος BKT

Ελεγμένη 
πίεση 
[bar]

Παρατηρήσεις

3. Βεβαίωση
Ο οπτικός έλεγχος παραλαβής και ο έλεγχος στεγανότητας πραγματοποιήθηκε ενδεδειγμένα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ελέγχου.

Τόπος: Ημερομηνία:

Εταιρεία εγκατάστασης BKT:

Διεύθυνση έργου TGA/Εντολέας:
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Πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης για σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU 
Πρώτος έλεγχος πίεσης με αέρα ή αδρανές αέριο ως δοκιμαστικό μέσο, Έλεγχος σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα ZVSHK Σελίδα 1/2
Πρωτόκολλο οπτικού ελέγχου παραλαβής και πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU για τα στοιχεία 
BKT REHAU, oBKT REHAU και το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU, επιτόπου τοποθέτηση πριν από τη διαδικασία της διάστρωσης του 
σκυροδέματος

Έργο: Ιδιοκτήτης:

Οδός/Αριθμός: Τ.Κ./Τόπος:

Εκπρόσωπος του εντολέα: Εκπρόσωπος του αναδόχου:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Θερμοκρασία μέσου ελέγχου:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας:

1. Οπτικός έλεγχος παραλαβής

Ο έλεγχος των στοιχείων BKT/στοιχείων oBKT/κυκλωμάτων BKT που αναφέρονται στον πίνακα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια:
1.) Στερέωση και ρύθμιση της θέσης των κελυφών καλουπιού με τη βοήθεια έγκυρων σχεδίων συναρμολόγησης
2.) Τοποθέτηση στοιχείων ή τοποθέτηση σωλήνων με τη βοήθεια έγκυρων σχεδίων συναρμολόγησης
3.) Στερέωση και τοποθέτηση των συνδετικών σωλήνων καθώς και πλήρης εισαγωγή μέσα στα κελύφη καλουπιού
4.) Καμία εμφανής ζημιά στα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT
5.) oBKT: Ευθυγράμμιση των αποστατών

2. Έλεγχος της πίεσης

Ο έλεγχος της πίεσης αναφέρεται στα ονομαζόμενα στον πίνακα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT

   Ο οπτικός έλεγχος όλων των συνδέσεων ως προς τη σωστή εκτέλεσή τους έχει 
διενεργηθεί, η σφαιρική βάνα/βαλβίδα στο συλλέκτη είναι κλειστή. Όγκος σωλήνωσης Χρόνος 

προσαρμογής1) Χρόνος ελέγχου1)

Μέσο ελέγχου
      Πεπιεσμένος αέρας 

χωρίς λάδι
      Άζωτο < 100 l 10 min 120 min

      Διοξείδιο του 
άνθρακα

      _______________ ≥ 100 < 200 l 30 min 140 min

2.1 Πίεση ελέγχου ______________ mbar (150 mbar = 150 hPa) ≥ 200 l 60 min
+ 20 min για κάθε 
100 l

2.2. Όγκος σωλήνωσης ______________ l 1) Ενδεικτικές τιμές, ανάλογα με τον όγκο σωλήνωσης

2.3
Χρόνος 
προσαρμογής

______________ min

2.4 Τρέχουσα πίεση ______________ mbar (150 mbar = 150 hPa) Διάστ. RAUTHERM S Περιεχόμενο [l/m]

2.5 Χρόνος ελέγχου ______________ min 10,1 0,049

2.6 Τρέχουσα πίεση ______________ mbar (150 mbar = 150 hPa) 14 0,095

    Ελέγχθηκε όλη την εγκατάσταση ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα 
σκυροδέματος, ιδιαίτερα τα σημεία σύνδεσης μέσω οπτικού ελέγχου με 
μέσο αναζήτησης διαρροών για στεγανότητα και δεν διαπιστώθηκε καμία 
διαρροή.

16 0,113

17 0,113

20 0,201

25 0,327

32 0,539

Προσδιορισμός του όγκου σωλήνωσης

3. Κύριος έλεγχος

3.1 Πίεση ελέγχου ___________ bar (3 bar)

3.2 Τρέχουσα πίεση μετά 10 min ___________ bar

    Ελέγχθηκε όλη την εγκατάσταση ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος, ιδιαίτερα τα σημεία σύνδεσης μέσω οπτικού ελέγχου με μέσο αναζήτησης 
διαρροών για στεγανότητα και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας της διάστρωσης σκυροδέματος πρέπει τα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT να βρίσκονται υπό την 
πίεση ελέγχου, για να μπορούν να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.

Πίνακας αριθμών μονάδων και βεβαίωση βλ. σελίδα 2 του πρωτοκόλλου ελέγχου πίεσης
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Πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης για σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU 
Πρώτος έλεγχος πίεσης με αέρα ή αδρανές αέριο ως δοκιμαστικό μέσο, Έλεγχος σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα ZVSHK Σελίδα 2/2

Αριθ. 
στοιχείου

Τμήμα του κτιρίου Όροφος Τύπος 
στοιχείου

Μήκος 
[m]

Πλάτος 
[m]

Θέση συναρμολόγησης 
στοιχείου BKT/στοιχείου 
oBKT/κυκλώματος BKT

Ελεγμένη 
πίεση 
[bar]

Παρατηρήσεις

4. Βεβαίωση
Ο οπτικός έλεγχος παραλαβής και ο έλεγχος στεγανότητας πραγματοποιήθηκε ενδεδειγμένα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ελέγχου.

Τόπος: Ημερομηνία:

Εταιρεία εγκατάστασης BKT:

Διεύθυνση έργου TGA/Εντολέας:
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Πρωτόκολλο ελέγχου πίεσης για σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU 
Δεύτερος έλεγχος πίεσης με αέρα ή αδρανές αέριο ως δοκιμαστικό μέσο, Έλεγχος σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα ZVSHK
Πρωτόκολλο οπτικού ελέγχου παραλαβής και πρωτόκολλο ελέγχου της πίεσης του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU για τα στοιχεία 
BKT REHAU, oBKT REHAU και το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος REHAU, επιτόπου τοποθέτηση πριν από τη διαδικασία της διάστρωσης του 
σκυροδέματος

Έργο: Ιδιοκτήτης:

Οδός/Αριθμός: Τ.Κ./Τόπος:

Εκπρόσωπος του εντολέα: Εκπρόσωπος του αναδόχου:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Θερμοκρασία μέσου ελέγχου:

Μέγιστη πίεση λειτουργίας:

1. Οπτικός έλεγχος παραλαβής

Ο έλεγχος των στοιχείων BKT/στοιχείων oBKT/κυκλωμάτων BKT που αναφέρονται στον πίνακα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια:
1.) Κατάσταση των συνδετικών σωλήνων
2.) Κατάσταση των πωμάτων (τάπες) των σωλήνων πεπιεσμένου αέρα

2. Έλεγχος της πίεσης
Ο έλεγχος της πίεσης αναφέρεται στα ονομαζόμενα στον πίνακα στοιχεία BKT/στοιχεία oBKT/κυκλώματα BKT
α) Έλεγχος της εφαρμοσμένης πίεσης ελέγχου στον 1ο έλεγχο της πίεσης.
β) Α η μείωση πίεσης ελέγχου ήταν μεγαλύτερη από 0,3 bar, τότε πρέπει να επαναληφθεί ο 1ος έλεγχος της πίεσης.

Αριθ. 
στοιχείου

Τμήμα του κτιρίου Όροφος Τύπος 
στοιχείου

Μήκος 
[m]

Πλάτος 
[m]

Θέση συναρμολόγησης 
στοιχείου BKT/
κυκλώματος BKT

Ελεγμένη 
πίεση

Παρατηρήσεις

3. Βεβαίωση
Ο οπτικός έλεγχος παραλαβής και ο έλεγχος στεγανότητας πραγματοποιήθηκε ενδεδειγμένα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ελέγχου.

Τόπος: Ημερομηνία:

Εταιρεία εγκατάστασης BKT:

Διεύθυνση έργου TGA/Εντολέας:
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Εφόσον προβλέπεται ένας διαφορετικός σκοπός χρήσης απ’ αυτόν που περιγράφεται στις εκάστοτε ισχύουσες 
Τεχνικές πληροφορίες, πρέπει να έρθει ο χρήστης σε συνεννόηση με την εταιρεία REHAU και να λάβει πριν τη 
χρήση κατηγορηματικά μια γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας REHAU. Εάν αυτό δε συμβεί, τότε η χρήση υπόκειται 
αποκλειστικά στην περιοχή ευθύνης του εκάστοτε χρήστη. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων 
βρίσκονται σε αυτή την περίπτωση εκτός της δικής μας δυνατότητας ελέγχου. Σε περίπτωση όμως που προκύψει μια 
ευθύνη, τότε αυτή η ευθύνη περιορίζεται για όλες τις ζημιές στην τιμή των προϊόντων που παραδόθηκαν από εμάς και 
χρησιμοποιήθηκαν από εσάς. Οι απαιτήσεις από δεδομένες δηλώσεις εγγύησης ακυρώνονται στην περίπτωση των σκοπών 
χρήσης, που δεν περιγράφονται στις Τεχνικές πληροφορίες.

Η τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των 
αιτιολογημένων εκ τούτου δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της μετάφρασης, της ανατύπωσης, της παραλαβής 
εικόνων, των ραδιοεκπομπών, της αναπαραγωγής με φωτομηχανικούς ή άλλους παρόμοιους τρόπους και της 
αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.
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