Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO 9001
zertifiziert.

Висококачествени арматури и системи

Системи „Cofloor“
релефна плоча, скоби, релса с клеми
Спецификация

Описание:
Системите „Cofloor“ релефна плоча, скоби и релса с клеми
на Oventrop са подходящи както за жилищни, така и за
офис-помещения. Компонентите на системата дават
възможност за множество варианти на изпълнение.
Подходящи са циментовият и течният под.

макс. 55°C

Съставни елементи на системата:
Тръби „Copex“ PE-Xc и многослойни свързващи тръби „Copipe“ с размери 14 x 2 и 16 x 2 мм.
Може да изберете измежду три системи релефна плоча,
различни разстояния на полагане.
Два елемента за изравняване за закрепване на
свързващите тръби пред разпределителния колектор и за
полагане в зоната на проходите на вратите.

Функция:
Тръби „Copex“ PE-Xc
за системи за повърхностно отопление и охлаждане с
циркулационна помпа. Не е необходимо разделяне на
системата, тъй като тръбите са със EVOH-слой по DIN 4726
и DIN EN 1264-4 който ги предпазва от кислорода.
Гъвкавите тръби дават възможност за бързо полагане.
При температури под 0 °C се препоръчва затопляне на
тръбите.

„Cofloor“ система за повърхностно отопление с
разпределителен колектор от нер. стомана „Multidis SF“
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3

Връщаща тр.

2

Подаваща тръба

Избор между две системи със скоби, различни разстояния
на полагане.
Окантваща изолационна лента и еластичен профил за
изработване на фуги по периферията.
Други принадлежности за полагане и закрепване на
тръбите.
„Cofit S“, „Cofit P“, „Ofix K“ тръбна свръзка,
Рзапределителен колектор от неръждаема стомана „Multidis SF“, арматури и компоненти за регулиране на
температурата в отделното помещение, като напр.
комплекти за монтаж на стената „Unibox“, електрически
термостати и задвижващи устройства, радиорегулатори.
Системни решения за регулиране на температурата в
подаващата тръба.
Софтуер за пресмятане с данни за всички видове
приложения.
Спецификация:
Тръби „Copex“ PE-Xc
за системи за повърхностно отопление и охлаждане.
Тръби по DIN 16892, DIN 16893, DIN EN ISO 15875,
устойчиви на кислород по DIN 4726, DIN EN 1264-4.
Максимално налягане и температура:
6 bar, 90 °C / 10 bar, 60 °C
Минимален радиус на огъване: 5 x външния диаметър на
тръбата
DN
Размер
Дължина на ролката
Aрт.-Nr.
10
14 x 2 мм
120 м
140 00 51
10
14 x 2 мм
240 м
140 00 52
12
16 x 2 мм
120 м
140 01 51
12
16 x 2 мм
240 м
140 01 52
12
16 x 2 мм
600 м
140 01 54

макс. 70 °C

„Cofloor“ система за повърхностно отопление с
комплект за монтаж на стената „Unibox“
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PE-Xc
L/PE-X
PE-Xc/A
Тръби „Copex“ и „Copipe“ за системи за повърхностно
отопление и охлаждане „Cofloor“
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Релефна плоча NP-11
За закрепване на тръби „Copex“ PE-X и на многослойни
свързващи тръби „Copipe“ 14 x 2 мм и 16 x 2 мм.
За разстояния на полагане на тръбите от 5, 10, 15, 20, 25,
30 cm.
С топлоизолация от разширяващ се полистирол (EPS),
група на топлопроводимост: WLG 035, дебелина: 11 мм,
с фолио от полистирол.
Максимално натоварване: 75 kN/m2,
клас на строителния материал B2 по DIN 4102
Устойчивост на топлопроводимост R = 0,40 (m2 K)/W
Подходяща за съобразен с нормите циментов и течен под.
Използваема големина на плочата: 1,40 м x 0,80 м = 1,12 м2
Опакована единица: 13 плочи в кашон (= 14,56 м2)
13.3-2
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Връщаща тръба

Подаваща тръба

Функция:
Многослойни свързващи тръби „Copipe“ PEXc/AL/PE-X
за системи за повърхностно отопление и охлаждане с
циркулационна помпа. Не е необходимо разделяне на
системата, тъй като тръбите са със заварен по дължината
алуминиев слой, който ги предпазва от кислорода.
Тръбите са толкова гъвкави, че дори при ниски
температури полагането на тръбите в извивките може да
стане бързо.
При системата сухо строителство тръбите „Copipe“ са за
предпочитане пред „Copex“ PE-Xc, тъй като са с нисък
коефициент на разширяване.
За по-подробна техническа информация вижте каталозите
„Combi-System“–прес-връзка и „Combi-System“-винтова
връзка.
Спецификации:
Релефна плоча NP-35
За закрепване на тръбите „Copex“ PE-X и на
многослойните свързващи тръби „Copipe“ 14 x 2 мм и 16 x
2 мм.
За разстояния на полагане на тръбите от 5, 10, 15, 20, 25,
30 см.
С топло- и шумоизолация от разширяващ се полистирол
(EPS), група на топлопроводимост: WLG 040, дебелина: 35
–2 мм,
с фолио от полистирол.
Максимално натоварване: 5 kN/m2,
клас на строителния материал B2 по DIN 4102
Устойчивост на топлопроводимост R = 0,90 (m2 K)/W
Подходяща за съобразен с нормите циментов и течен под.
Използваема големина на плочата: 1,40 м x 0,80 м = 1,12 м2
Опакована единица: 6 плочи в кашон (= 6,72 м2)
Aрт.-Nr. 140 22 00 (= 1 плоча)

Скица за монтаж с разпределителен колектор „Multidis SF“

Повърхн.отопление

Скица за монтаж с комплект за монтаж на стена „Unibox“

0,8
0,8 5 м
0м

11 мм или
35 - 2 мм

Спецификация:
Многослойни свързващи тръби „Copipe“ PEXc/AL/PE-X
за системи за повърхностно отопление и охлаждане и за
други приложения.
Тръбите и връзките за изпитани и регистрирани под
DVGW-номер DW-8501AT2407.
Устойчива на кислород, трислойна свързваща тръба.
Максимално налягане и температура:
10 bar, 95 °C / 16 bar, 20 °C
Минимален радиус на огъване:
5 x външния диаметър на тръбата (ръчно)
3 x външния диаметър на тръбата (с инструмент)
DN
Размер
Дължина на ролка
Aрт.-Nr.
10
14 x 2 мм
50 м
150 10 54
10
14 x 2 мм
100 м
150 01 54
10
14 x 2 мм
200 м
150 02 54
12
16 x 2 мм
50 м
150 10 55
12
16 x 2 мм
100 м
150 01 55
12
16 x 2 мм
200 м
150 02 55

0м
1,4 45 м
1,

Размери - релефна плоча NP-35 и NP-11
0,85
м
0,80
м

м
м
40
1,
45
1,

Размери - релефна плоча NP
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Спецификации:
Елемент за изравняване 35 мм
За
закрепване
на
свързващите
тръби
пред
разпределителния колектор и за полагане в зоната на
проходите на вратите.
С топло- и шумоизолация от разширяващ се полистирол
(EPS), група на топлопроводимост: WLG 040, дебелина: 35
–2 мм,
с фолио от полипропилен.
Устойчивост на топлопроводимост R = 0,875 (m2 K)/W
Подходящ за отговарящ на нормите циментов и течен под.
Използваема големина на плочата: 1,00 м x 1,00 м = 1,00 м2
(нагъната)
Aрт.-Nr. 140 22 90 (= 1 плоча)
Елемент за изравняване 11 мм
За
закрепване
на
свързващите
тръби
пред
разпределителния колектор и за полагане в зоната на
проходите на вратите.
С топлоизолация от разширяващ се полистирол (EPS),
група на топлопроводимост: WLG 035, дебелина: 11 мм,
с фолио от полипропилен.
Устойчивост на топлопроводимост R = 0,31 (m2 K)/W
Подходящ за отговарящ на нормите циментов и течен под.
Използваема големина на плочата: 1,00 м x 1,00 м = 1,00 м2
(нагъната)
Aрт.-Nr. 140 23 90 (= 1 плоча)

0.5 м

35 мм

м
0.5

Елемент за изравняване 35 мм за релефна плоча NP-35

0.5 м

Функция:
Релефна плоча NP-35, NP-11 и релефна плоча NP
Релефните плочи гарантират здраво закрепване на
тръбите „Copex“ и „Copipe“ 14 и 16 мм. Полагането може
да стане от един човек.
Изчислените разстояния на полагане се спазват точно
Релефните плочи са подходящи за циментов и течен под,
без да е нужно допълнително залепване. Проникването на
вода в изолиращия слой се предотвратява чрез фолиото
от полистирол и широкото припокриване.
Благодарение
на
голямата
устойчивост
на
топлопроводимост на релефната плоча NP-35 не е нужна
допълнителна изолация между помещения с еднакъв вид
отопление.
Релефната плоча NP се полага върху стандартна топло- и
шумоизолация.

1м

11 мм

Релефна плоча NP
За закрепване на тръби „Copex“ PE-X и на многослойни
свързващи тръби „Copipe“ 14 x 2 мм и 16 x 2 мм.
За разстояния на полагане на тръбите от 5, 10, 15, 20, 25,
30 см.
От фолио от полистирол,
за полагане върху стандартна топло- и шумоизолираща
основа.
Максимално натоварване: 5 kN/m2,
Широко припокриване на панелите, което ги прави
подходящи за съобразен с нормите циментов и течен под.
Използваема големина на плочата: 1,40 м x 0,80 м = 1,12 м2
Опакована единица: 12 плочи в кашон (= 13,44 м2)
Aрт.-Nr. 140 21 00 (= 1 плоча)

1м

м
0.5

Елемент за изравняване 11 мм за релефна плоча NP-11

Елемент за изравняване пред разпределителния колектор
от неръждаема стомана „Multidis SF“

Функция:
Елементи за изравняване 35 мм, 11 мм
Върху елементите за изравняване тръбите „Copex“ и „Copipe“ 14 и 16 мм могат да се закрепват с фиксиращата скоба
Aрт.-Nr. 140 90 82 директно пред разпределителния
колектор или в зоната на проходите на вратите без строго
определено разстояние на полагане.
Преходите към релефните плочи трябва да се уплътнят,
напр. с тиксо, за да се предотврати проникването на пода
под изолиращия слой. Елементите са подходящи за
отговарящ на нормите циментов и течен под.
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Спецификация:
Окантваща изолационна лента
от полиетиленова пяна, с обозначено място за разкъсване.
Дава възможност за движение или разширение на пода с
повече от 5 мм, съгласно DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
С фолио за уплътнение на процепите между релефната
плоча или изолиращата основа / сгъваемата плоча и
окантващата изолационна лента.
Подходяща за съобразен с нормите циментов и течен под.
Височина: 150 мм, дебелина: 10 мм.
Дължина на ролката: 25 м
Опакована единица: 8 ролки с чувал (= 200 m)
Aрт.-Nr. 140 20 90 (= 1 ролка)
13.3-4

Размери - изолираща основа

мм
-3
35

1м

1м

Размери - сгъваема плоча

150 мм

Функция:
Изолираща основа, сгъваема плоча
Изолиращите основи / сгъваемите плочи, в комбинация
със скобите-игли Aрт.-Nr. 140 25 91 или с релсите с клеми
Aрт.-Nr. 140 25 80 и Aрт.-Nr. 140 25 81, гарантират здраво
закрепване на тръбите „Copex“ и „Copipe“ 14 и
16 мм. Полагането може да стане от един човек.
Отпечатаният растер улеснява рязането и освен това
служи за спазване на разстоянията на полагане на
тръбите.
Изолиращите основи / сгъваемите плочи имат от едната си
страна по дължината припокриващо се фолио, а от
противоположната страна - самозалепваща се лент.
Проникването на вода в уплътнението се предотвратява
чрез припокриването и чрез облепените с тиксо кантове.
Благодарение
на
високата
устойчивост
на
топлопроводимост на изолиращата основа / сгъваемата
плоча не е нужна допълнителна изолация между
помещения с еднакъв вид отопление.

1м

1м

Сгъваема плоча
За закрепване на тръбите „Copex“ PE-X и на
многослойните свързващи тръби „Copipe“ 14 x 2 мм и 16 x
2 мм.
За разстояния на полагане на тръбите от 5, 10, 15, 20, 25,
30 см.
С топло- и шумоизолация от разширяващ се полистирол
(EPS), група на топлопроводимост: WLG 045, дебелина: 35
–3 мм,
с фолио от полистирол.
Максимално натоварване: 4 kN/m2,
клас на строителния материал B2 по DIN 4102
Устойчивост на топлопроводимост R = 0,78 (m2 K)/W
Подходяща за съобразен с нормите циментов и течен под.
Използваема големина на плочата: 2,00 м x 1,00 м = 2,00 м2
(нагъната)
Опакована единица: 5 плочи във фолио (= 10,00 м2)
Арт.-Nr. 140 25 00 (= 1 плоча)

35-3 мм

Спецификации:
Изолираща основа
За закрепване на тръбите „Copex“ PE-X и на
многослойните свързващи тръби „Copipe“ 14 x 2 мм и 16 x
2 мм.
За разстояния на полагане на тръбите от 5, 10, 15, 20, 25,
30 см.
С топло- и шумоизолация от разширяващ се полистирол
(EPS), група на топлопроводимост: WLG 045, дебелина: 35
–3 мм,
с фолио от полистирол.
Максимално натоварване: 4 kN/m2,
клас на строителния материал B2 по DIN 4102
Устойчивост на топлопроводимост R = 0,78 (m2 K)/W
Подходяща за съобразен с нормите циментов и течен под.
Използваема големина на плочата: 10,00 м x 1,00 м =
10,00 м2
Опакована единица: 1 ролка във фолио (= 10,00 м2)
Арт.-Nr. 140 25 00 (= 1 ролка)

10

мм

Размери - окантваща изолационна лента
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Спецификация:
Еластичен профил
от полиетиленова пяна, подсилен с пластмасов слой, със
залепваща основа.
Поема разширението на пода. За направата на фуги по
DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
Височина: 120 мм, дебелина: 10 мм.
Дължина: 1,20 м
Опакована единица: 20 броя в кашон (= 24 м)
Aрт.-Nr. 140 20 91 (= 1 еластичен профил)
Функция:
Еластичен профил
За изработване на фуги, напр. над фугите на сградата и в
проходите на вратите. Стабилната му структура дава
възможност за сигурно разделяне на подовите
повърхности.
Залепващата основа осигурява лесен и сигурен монтаж
върху горния изолиращ слой.
Еластичният профил запазва свойствата си и след
направата на пода, тъй като не поема вода.

10
мм

120 мм

Функция:
Окантваща изолационна лента
За образуване на шумоизолираща фуга между пода и
стените.
Еластичната лента позволява достатъчно
движение или разширяване на пода.
Полиетиленовата пяна запазва свойствата си и след
полагане на пода, тъй като не поема вода.
Фолиото предпазва от проникване на под под изолацията.
Окантващата изолационна лента е подходяща за
съобразен с нормите циментов и течен под.
Обозначеното място за разкъсване дава възможност за
лесно разделяне на останалата отгоре изолационна лента
след завършване на подовата настилка.

0м
1,2

Размери - еластичен профил

Ø

20
мм

Размери - цилиндричен профил от PE-пяна

Спецификация:
Цилиндричен профил от PE-пяна
За уплътнение на прехода между релефната плоча и
окантващата изолационна лента (при течен под) и между
релефната плоча и еластичния профил (при циментов и
течен под).
Диаметър: 20 мм, дължина: 150 м
Опакована единица: 150 м в кашон
Aрт.-Nr. 140 20 92 (= 1 кашон)
Функция:
Цилиндричен профил от PE-пяна
С цилиндричния профил фолиото на окантващата
изолационна лента може да се захване здраво в
релефните плочи. Проникването на течен под между
релефната
плоча
и
изолационната
лента
се
предотвратява.
Ако над релефните плочи минават фуги, цилиндричният
профил най-напред се закрепва между релефните
елементи. Накрая еластичният профил се залепва здраво
отгоре.
Спецификация:
Предпазна тръба, цепната
от LDPE,
дължина: 300 мм, за диаметър на тръбата 14 и 16 мм.
За защита на отоплителните тръби при кръстосване на
фуги, съгласно DIN EN 1264-4, DIN 18560-2
Опакована единица: 20 броя в чувал
Aрт.-Nr. 150 11 84 (= 1 предпазна тръба)
2006 Oventrop
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Предпазна тръба

13.3-5

Функция:
Предпазна тръба, цепната
Предпазната тръба защитава от повреждане или
пречупване на тръбите. Тя трябва да се използва, когато
тръбите кръстосват фуги.
Препоръчва се да се използват и при влизане в пода и
излизане от него, когато подвижността на тръбите е
ограничена.
Чрез предпазна тръба с дължина 300 мм свободно
подвижната дължина на тръбата е достатъчно голяма, за
да не се получи пречупване на тръбите при движение на
пода.
Спецификация:
Фиксираща скоба
от пластмаса,
за тръба с диаметър 14 и 16 мм.
За допълнително закрепване на тръбите.
Комплект = 200 фиксиращи скоби
Aрт.-Nr. 140 90 82 (= 1 комплект / 200 фиксиращи скоби)

Фиксираща скоба

Функция:
Фиксираща скоба
За фиксиране на тръбите върху изолиращи основи с
дебелина поне 30 мм, напр. пред разпределителния
колектор и в проходите на вратите, лесно се вкарва ръчно
в изолиращите основи от EPS или PUR.
Спецификация:
Халка
от пластмаса,
за тръба с диаметър 14 и 16 мм.
За допълнително закрепване на тръбите върху релефните
плочи при полагане по диагонал.
Комплект = 100 халки
Aрт.-Nr. 140 90 83 (= 1 комплект / 100 халки)
Функция:
Халка
За полагане на тръбите върху релефните плочи по
диагонал. Фиксирането на халката става чрез пъхване в
свободното пространство между релефните елементи на
плочата.
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Халка

Спецификация:
Дъга за прокарване на тръби
от пластмаса,
за тръба с диаметър 14 и 16 мм.
За прокарване на тръби под формата на дъги от 90°.
Комплект = 10 Дъги за прокарване на тръби
Опакована единица: 50 комплекта в кашон
Aрт.-Nr. 140 90 85 (= 1 комплект / 10 дъги за прокарване
на тръби)
Функция:
Дъга за прокарване на тръби
За пренасочване и фиксиране на тръбите„Copex“ PE-X под
формата на дъги от 90°, напр. пред разпределителния
колектор и в проходите на пода.

13.3-6

Дъга за прокарване на тръби
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Спецификация:
Маркировка за отбелязване на местата за
измерване
от пластмаса
За маркиране на местата за измерване на влажността на
пода.
Комплект = 5 маркировки
Опакована единица: 10 комплекта в кашон
Aрт.-Nr. 140 90 90 (= 1 комплект / 5 маркировки)
Функция:
Маркировка за отбелязване на местата за
измерване
За обозначаване на местата за определяне на остатъчната
влага в отопления под от цимент или анхидрид.
Поставянето на маркировките на подходящо място, напр.
на място, където тръбата се извива, гарантира, че при
взимането на проби с пробиване на пода тръбата няма да
се повреди.

Маркировка за отбелязване на местата за измерване

Спецификация:
Хаспел за размотаване
за тръби „Copex“ PE-X и многослойни свързващи тръби
„Copipe“
Aрт.-Nr. 140 20 96
Функция:
Хаспел за размотаване
Улеснява полагането на тръбите „Copex“ PE-Xc, както и на
тръбите „Copipe“ и при полагането им от един човек.

Хаспел за размотаване

Спецификация :
Инструмент за закопчаване със скоби
Инструмент за поставяне на скоби-игли.
за скоба-игла R2, R1PP, R1PPL
Предварително заредено количество: 120 скоби-игли
Дължина: 92 см
Aрт.-Nr. 140 25 97 (= 1 инструмент)
Функция:
Инструмент за закопчаване със скоби
За закрепване на тръбите „Copex“ PE-Xc и многослойните
свързващи тръби „Copipe“ върху изолиращата основа или
сгъваемата плоча посредством скоби-игли Aрт.-Nr. 140 25
91.
Спецификация :
Игла-скоба
от пластмаса
за тръби с диаметър 14 и 16 мм
За фиксиране на тръбите.
опаковки по 30 игли-скоби
Опакована единица: 10 опаковки в кашон
Aрт.-Nr. 140 25 91 (= 1 опаковка / 30 игли-скоби)
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Инструмент за закопчаване със скоби

Функция:
Скоба-игла
За фиксиране на тръбите „Copex“ PE-Xc и „Copipe“ върху
изолиращата основа или сгъваемата плоча с инструмент
за закопчаване Aрт.-Nr. 140 25 97.

2006 Oventrop

Скоба-игла

13.3-7

Спецификация:
Ръчна машинка
за тиксо с ширина 50 мм
Aрт.-Nr. 140 25 98 (=1 ръчна машинка)
Функция:
Ръчна машинка
За облепване на кантовете на изолиращите основи с
тиксото Aрт.-Nr. 140 25 99.
Спецификация:
Тиксо
Прозрачно, водоустойчиво
Размери: 50 мм x 66 м
Aрт.-Nr. 140 25 99 (=1 ролка)

Ръчна машинка

Функция:
Тиксо
За облепване на кантовете на изолиращите основи, както
и за залепване на фолиото на окантващата изолационна
лента към изолиращата основа за защита от проникване
на вода от пода.
Спецификация:
Релси с клеми 14 мм и 16 мм
от полипропилен
за тръби с диаметър 14 мм (Aрт.-Nr. 140 25 80) и
16 мм (Aрт.-Nr. 140 25 81)
За фиксиране на тръбите.
Разстояние между клемите: 5 см
Дължина на релсата: 1 м
Опакована единица: 100 броя в кашон
Aрт.-Nr. 140 25 80 (= 1 релса с клеми)
Aрт.-Nr. 140 25 81 (= 1 релса с клеми)
Функция:
Релси с клеми 14 мм и 16 мм
Самозалепващи се релси със система за фиксиране на
тръбите за полагане на тръби „Copex“ PE-Xc и „Copipe“ с
диаметър 14 мм и 16 мм. Релсите могат да се удължават
безкрайно. Използват се в комбинация с изолираща основа
или сгъваема плоча. Подходящи са и за изграждане на
стенно отопление/охлаждане.

Тиксо

за

м
4м
а1
б
ъ
тр

за

мм
16
а
ъб
тр

Релси с клеми 14 мм и 16 мм
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Монтаж:
Конструиране, изчисление
Преди повърхностното отопление „Cofloor“ на Oventrop да
се монтира
трябва да се направи изчисление на
стандартното топлинно натоварване.
Oventrop предоставя софтуер на CD и в Интернет
(www.oventrop.bg). Той дава възможност за конструиране
на повърхностното отопление „Cofloor“ при спазване на
DIN EN 1264 и EnEV.
Строителни предпоставки
Като предпоставки за инсталирането на подовото
отопление с топла вода DIN EN 1264-4 посочва следното:
работите по измазването вътре в сградата да са
приключили и строителните отвори да са затворени с
прозорци и външни врати.
Съгласно
DIN
18560-2,
глава
4,
„Строителни
предпоставки“ трябва да са изпълнени още изисквания.
Относно носещия фундамент те са:
- достатъчно суха бетонна основа
- равна повърхност
- без издатини, тръби или други, които могат да
предизвикат отклонения в дебелината на пода
- тръбите върху бетонната основа трябва да са
фиксирани, равната повърхност се постига с
изравнителен пласт
- фугите трябва да са под права линия

Норми и предписания:
EnEV
Наредба за пестене на енергията
DIN V 4108-6
Топлоизолация и пестене на енергията в
сградите
DIN V 4701-10 Енергийна оценка на отоплителни
инсталации
VOB
Наредба за строителството; част C
DIN EN 1264
Подово отопление - системи и
компоненти
DIN EN 12831 Сградни отоплителни инсталации методи за пресмятане на стандартното
топлинно натоварване
DIN EN 13163 Топлоизолиращи материали за сгради продукти серийно производство от
разширен полистирол (EPS)
DIN 4102
Състояние на материалите и
строителните елементи при пожар
DIN 4108
Топлоизолация и пестене на енергията в
сградите
DIN 4109
Шумоизолация при високото строителство
DIN 18164
Пенести пластмаси като изолиращи
елементи в строителството
DIN 18195
Строителни уплътнения
DIN 18202
Отклонения при високото строителство
DIN 18336
Дейности по уплътнението
DIN 18560
Подове в строителството

Отклоненията на височината и наклона трябва да
отговарят на DIN 18202.
Съгласно DIN 18195 преди полагането на пода трябва да
се направят уплътнения, предпазващи от влажността на
земята и подпочвените води. Уплътненията от PVC и
материалите, съдържащи битум, трябва да се покрият с
PE-фолио, когато се използват изолиращи материали от
полистирол.
Ако масивните плочи на приземните етажи все са все още
влажни, под цялата конструкция на повърхностното
отопление трябва да се постави допълнителна изолация
от влагата, за да се избегнат последващи дефекти.
Всички мерки, необходими за уплътнението, трябва да се
определят от проектанта на сградата.
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13.3-9

Разпределителен колектор
Преди полагането на системите за повърхностно отопление
и охлаждане „Cofloor“ на подходящо място трябва да се
постави разпределителен колектор от неръждаема стомана
„Multidis SF“. Ако се използва колекторна кутия трябва да
се
вземе
предвид
нужното
пространство
за
допълнителните
компоненти,
напр.
задвижващи
устройства, електрозахранване и свързваща лайсна,
топломер, регулираща станция с помпа.
За регулиране на температурата в отделното помещение
трябва да се направи електрозахранване и свързване с
кабел към стайните термостати.
„Unibox“
Ако за регулирането на температурата ще се използва
„Unibox“, то преди полагането на отоплителните кръгове
„Unibox“ трябва да се монтира в стената. Добре е при това
връзката за връщащата тръба да се инсталира на дясната
страна на „Unibox“.
Окантваща изолационна лента
На стените и другите вертикални части трябва да се
постави окантваща изолационна лента Oventrop. Тя
трябва да започва от носещата основа и да свършва при
горния кант на готовия под. При многопластова изолация
лентата може да се постави преди полагането на горния
изолиращ слой.
За да бъдат ъглите добре оформени се препоръчва
изолационната лента да се разреже от задната страна.
По-късно фолиото на изолационната лента уплътнява
фугата между лентата и изолиращите плочи.
Обозначеното
място
за
разкъсване
улеснява
отстраняването на останалия отгоре материал след
завършване на подовата настилка.

Разпределителен колектор „Multidis SF“ в кутия за монтаж

Топло- и шумоизолация
Върху необработената подова основа трябва да се постави
топло- и шумоизолация в съответствие с направените
изчисления. Изолиращите плочи трябва да се поставят
плътно, с разместени фуги. Многопластовите изолации
трябва да се поставят заедно. Шумоизолиращият слой по
възможност да се постави под топлоизолацията.
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Релефна плоча NP-35 (с шумоизолация)
Релефните плочи NP-35 отговарят на изискванията за
топло- и шумоизолация между помещения с еднакъв вид
отопление. При тях не е нужна допълнителна изолация.
При полагането на релефните плочи отделете
припокриването откъм стената, за да не се образуват
кухини.
Започнете от левия ъгъл на помещението.
Свържете отделните плочи една с друга чрез
припокриване на първия ред релефни елементи със
следващата плоча - както се закопчават копчета тик-так.
От дясната страна на помещението отрежете последната
релефна плоча, за да е по мярка. С остатъка започнете
отново от лявата страна. Ако е необходимо отрежете
плочата така, че редовете от релефни елементи да си
съответстват.
Фолиото на окантващата изолационна лента се поставя
върху релефната плоча и при използване на течен под се
фиксира към цилиндричен профил Art.-Nr. 140 20 92, или
към тръбите, за да не може подът да проникне между
изолационната лента и изолиращата основа.
Релефна плоча NP-11 (без шумоизолация)
Релефните плочи NP-11 се полагат върху стандартни
топло- и шумоизолиращи основи и могат да се
използват и за саниране, както и за по-голямо
натоварване, напр. в индустрията. Полагането става
като при релефните плочи NP-35.
13.3-10

Поставяне на окантващата изолационна лента

Поставяне на релефни плочи
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Релефна плоча NP
Релефните плочи NP се полагат върху стандартни топлои шумоизолиращи основи.
Започнете от левия ъгъл на помещението. Свържете
отделните плочи една с друга чрез припокриване на
първия ред релефни елементи със следващата плоча както се закопчават копчета тик-так. От дясната страна на
помещението отрежете последната релефна плоча, за да
е по мярка.
Между релефните елементи е достатъчно да се направи
резка от задната страна на плочата. Материалът се
разделя лесно чрез пречупване.
С остатъка започнете отново от лявата страна. Ако е
необходимо отрежете плочата така, че редовете от
релефни елементи да си съответстват.
Припокриването на плочите предотвратява проникването
на влага. Откъм стената защитата става чрез фолиото на
окантващата изолационна лента, като при релефните
плочи NP-35 и NP-11.
Пред разпределителния колектор и в проходите на
вратите трябва да се поставят елементи за изравняване от
35 мм или 11 мм. Преходите към релефните плочи трябва
да се уплътнят, напр. с тиксо. При релефните плочи NP е
достатъчно и припокриване от поне 25 см.
Изолираща основа, сгъваема плоча
Изолиращите основи и сгъваемите плочи отговарят на
изискванията за топло- и шумоизолация между
помещения с еднакъв вид отопление. Не е необходима
допълнителна изолация.
Започнете
с
полагането
на
изолиращата
основа/сгъваемата плоча от левия ъгъл на помещението.
Страната с припокриването на фолиото поставете откъм
стената. При дясната страна на помещението отрежете
изолиращата основа/сгъваемата плоча колкото е
необходимо. С останалата част отново започнете от
лявата страна и после продължете с цяла изолираща
основа/сгъваема плоча. Така припокриването на фолиото
отива в предишното положение. То има залепваща лента,
защитена с фолио. Като се отстрани това фолио,
изолиращата основа се залепва към припокриването на
фолиото. Кантовете се уплътняват с тиксо. Ако се
използва течен под, припокриването на фолиото също
трябва да се облепи.
Полагане на тръбите
Следващата стъпка е полагането на тръбите в
съответствие със скиците. Системите релефна плоча,
както и изолиращата основа и сгъваемата плоча на
системата със скоби са подходящи за тръбите „Copex“ PEXc и за многослойните свързващи тръби „Copipe“ 14 x 2 и
16 x 2 мм.
Минималното разстояние от стената е 50 мм.
Крайните зони с повишена температура на повърхността
покрай стени, прозорци и врати може да са с максимална
ширина от 1 м.
Като помощно средство при полагането служи хаспелът за
размотаване на Oventrop.
За полагане на тръбите по диагонал върху релефните
плочи се използват фиксиращите халки (Aрт.-Nr. 140 90
83).
Върху елементите за изравняване, напр. пред
разпределителния колектор и в проходите на вратите,
отоплителните тръби се закрепват с фиксиращи скоби
(Aрт.-Nr. 140 90 82).
При системата със скоби тръбите „Copex“ PE-Xc и „Copipe“
14 x 2 и 16 x 2 мм се фиксират върху изолиращата
основа/сгъваемата плоча със скоби-игли (Aрт.-Nr. 140 25
91) и така се предотвратява евентуално повдигане на
тръбите. Закрепването трябва да стане с минимум 2
скоби-игли на метър.
Със системата релса с клеми 14 мм (Aрт.-Nr. 140 25 80) и
16 мм (Aрт.-Nr. 140 25 81) тръбите „Copex“ PE-Xc и „Copipe“
14 x 2 и 16 x 2 мм се фиксират върху изолиращата
основа/сгъваемата плоча и по този начин се
предотвратява евентуалното повдигане на отоплителните
тръби. Релсите с клеми се залепват успоредно върху
изолиращата основа/сгъваемата плоча на разстояние една
от друга макс. 2 м.
2006 Oventrop

Свързване на релефни плочи NP-35 и NP

Припокр.на фолиото

Лепяща лента
Припокриване на фолиото и лепяща лента на
изолиращата основа и нагънатата плоча

Полагане на тръби „Copex“ или „Copipe“, система скоби

13.3-11
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Форми на полагане и указания
Възможни са различни форми на полагане, напр. тази на
охлюв, която винаги трябва да се избира, когато
регулирането на температурата е с „Unibox“. Тя гарантира
равномерно разпределяне на температурата.
При полагане под формата на меандри се получава
спадаща температура на повърхността от подаващата към
връщащата тръба. При използването на „Unibox“ тази
форма на полагане не бива да се прилага.
В зависимост от приложението предимства може да има
различен вариант на полагане.
В зоната на дъгите и отклоненията под 180° радиусът на
огъване, когато то става ръчно, трябва да е поне 5 x
външния диаметър на тръбата. С използването на
инструменти за огъване при тръбата „Copipe“ може да се
постигне радиус на огъване от 3 x външния диаметър на
тръбата.
Ако има пречупени участъци от тръбата „Copipe“, то те
трябва да се изрязват. Тръбата се съединява отново с
помощта на трайна и плътна връзка (двоен нипел „Cofit S“
+ 2 фитинга „Cofit S“ или прес-връзка „Cofit P“).
Връзката трябва да се пази от директен контакт с пода,
напр. чрез омотаване с PE-фолио. Разположението на
връзката трябва да се обозначено върху скицата за
полагане.
По този начин се подхожда и когато тръбите трябва да се
удължат.
Пречупените места на тръбата „Copex“ PE-Xc могат да
възвърнат първоначалната си обла форма чрез нагряване.
Отоплителните кръгове и зоните на пода трябва да са
съгласувани.
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Фуги в пода
Фугите за движение в носещата основа на пода също
трябва да се оформят като обикновените фуги. За тях е
позволено да се кръстосват само от свързващи тръби.
Още разширяващи се фуги, съгласно DIN EN 1264-4, са
необходими при големи площи на пода - над 40 м2 - и
дължина на кантовете повече от 8 м. В зависимост от
указанията на производителя на пода, фуги трябва да се
предвидят и в проходите на вратите и при силно
изпъкнали стени, които могат да доведат до образуването
на пукнатини.
Еластичният профил за фуги на Oventrop изпълнява
изискванията за изграждане на необходимите фуги в
пода.
В проходите на вратите, по правило, са разположени
гладки изолиращи плочи, покрити с фолио. В еластичния
профил за фуги - на долната му страна - се оформят
вдлъбнатини за кръстосващите се тръби, напр. с помощта
на нож или клещи.
Трябва да се внимава отоплителните тръби в тази зона да
са защитени. За целта се използват цепнатите предпазни
тръби с дължина 300 мм.
Еластичният профил за фуги се залепва върху фолиото
над изолиращата плоча чрез самозалепващата му се
основа.
Ако еластичния профил за фуги се постави върху
релефните елементи, разположените отдолу кухини
трябва да се уплътнят. Това става с цилиндричен профил
Aрт.-Nr. 140 20 92, който се фиксира между релефните
елементи.
В зоната на кръстосващите се свързващи тръби трябва да
се постави цилиндричен профил.
Еластичният профил за фуги се изрязва наравно с
повърхността на пода, след като той бъде поставен и
изсъхне. Над разширяващите се фуги трябва да се
добавят и еластични фуги в подовата настилка.
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Полагане на тръби „Copex“ или „Copipe“,
система релефна плоча

Полагане на отоплителните тръби под формата на охлюв

Полагане на отоплителните тръби под формата на
меандри
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Свързване на тръбите, тест

Свързването към разпределителен колектор от
неръждаема стомана „Multidis SF“ или „Unibox“, в
зависимост от използваните тръби, става с фитинг „Cofit
S“ или „Ofix K“. Трябва да се спазва съответното упътване
за монтаж.
Пренасочването на тръбите „Copex“ PE-Xc от
хоризонтална във вертикална посока се улеснява с
помощта на тръбите за прокарване на тръби.

Ако се получи струпване на много тръби на разстояние на
полагане по-малко от полученото при изчисленията,
напр. пред разпределителния колектор, е добре те да се
обвият с предпазна тръба (гофрирана тръба) или върху
тръбата да се постави изолация. По този начин се
предотвратява получаването на прекалено високи
температири на повърхността.
Преди изграждането на пода трябва да се направи тест
на налягането на водата по DIN EN 1264-4. Налягането, с
което се прави тестът, трябва да е два пъти над
работното за инсталацията, но не по-малко от 6 bar.
Накрая се изготвя отчет за проведения тест. В Интернет
има бланка за него (www.oventrop.bg).

Тръбите трябва да се пазят от замръзване.

Трябва да се провери дали елементите за сухо
строителство, съответно изолиращият слой са равни. Ако
има повдигнати участъци те трябва да се фиксират по
подходящ начин, напр. с пластмасови пирони, дюбели
или да се залепят за основата.
За всеки апартамент, съответно за всеки 200 м2 площ на
пода трябва да се предвидят минимум 3 места за
измерване на остатъчната влага на пода. Препоръчва се
поне по една точка за измерване във всяко помещение.
Поставянето на маркировките на подходящо място, напр.
където тръбата се извива, гарантира, че при взимането
на проби чрез пробиване тръбата няма да бъде
повредена.

Разпределяне на отопл. кръгове, положение на разш. фуги

Разширяваща се фуга
Предпазна тръба

Стена

Плочки

Под

При поставянето на пода тръбите за подовото отопление
трябва да са пълни с вода, а ако е нужно и с антифриз.
Налягането, с което се прави тестът, трябва да се запази
постоянно.

Циментовият или течният под, който ще се постави,
трябва да отговаря на валидните норми и предписания,
както и на указанията от направените изчисления.
Покриването на тръбите по принцип е 45 мм. Да се
спазват указанията на производителя.
Може да се използват всякакви допълнителни елементи
за пода, разрешени от производителя за тръби PE-X,
напр. за подобряване на топлопроводимостта и якостта
на огъване, за съкращаване на времето за съхнене или за
тънки подове с покриване на тръбите от 30 мм.

Релефна плоча NP-35

Елемент за изравняване

Релефна плоча NP-35

Отоплителна тръба за под

Разширяваща се фуга в прохода на вратата
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Маркировка за отбелязване на местата за измерване
2006 Oventrop
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Пускане в експлоатация:
Отделните отоплителни кръгове се балансират
хидравлично в съответствие с изчисленията.
Преди полагането на подовата настилка трябва да се
направи загряване, което да се отрази в протокол. В
Интернет има бланка с описание на процедурата
(www.oventrop.bg).
Началото на нагряването е най-рано:
- 21 дни след поставянето на циментов под
- 7 дни след поставяне на под от анхидрид
Нагрявайте бавно!
3 дни с температура в подаващата тръба около 25 °C, след
това
4 дни с максималната за конструкцията температура
(макс. 55 °C).
Температурата в подаващата тръба се регулира от
управлението на котела. Настройката на вентила трябва
да позволява преминаване на номиналния дебит.
В режим на работа на подовото отопление максимално
допустимата температура в близост до тръбите при
циментов и под от анхидрид е 55 °C.
Инструкциите на производителя на пода, които се
различават от тези, трябва да се имат предвид.
Използваната подова настилка трябва да е подходяща за
подово отопление. Преди полагането на настилката
понякога трябва да се направи едно допълнително
нагряване на пода, т. нар. „Нагряване за готовност за
полагане на настилка“. Относно процедурата и
протоколирането й трябва да се имат предвид указанията
на производителя на подовата настилка.
Максималните температури на повърхността на пода са:
– 29 °C в обитаемите зони,
– 35 °C в периферните зони,
– 33 °C в банята.

Предимства на системата релефна плоча:
– цялостна система от един производител, от котелната
връзка до регулатора на температурата в помещението
– сигурно фиксиране на тръбите в релефните плочи
– възможно е полагане само от един човек, особено ако
се използва хаспелът за размотаване
– бързо поставяне на тръбите благодарение на лесното
спазване на разстоянията на полагане
– качествено прокарване на тръбите през предварително
зададени опорни точки на релефните плочи
– голямо разнообразие - 3 типа релефни плочи, които са
подходящи за 4 вида тръби
– чрез специална техника на свързване видовете
релефни плочи са подходящи за течен под и без
допълнително облепване
– тръбите и релефните плочи подлежат на рециклиране
– гаранция за системата
Предимства на системата със скоби/релса с клеми
с изолираща основа/сгъваема плоча:
– цялостна система от един производител, от котелната
връзка до регулатора на температурата в помещението
– готова за полагане изолираща основа и сгъваема плоча
– припокриване на фолио в края на изолиращата
основа/сгъваемата плоча със залепваща се лента за
закрепване към противоположната страна
– здраво фиксиране на тръбите със скоби-игли или чрез
закрепване в релсите с клеми
– възможно е полагане само от един човек, особено ако
се използва хаспелът за размотаване
– бързо и лесно полагане на тръбите благодарения на
щампата с растер
– гаранция за системата
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Възможни са технически промени.
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