Lisovací technika „Combi-System“, Vícevrstvé potrubí „Copipe“
Program lisovacích fitinek „Cofit P“ a „Cofit PD“
Datový list

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.

1. Oblast pouití:
„Combi-System“ firmy Oventrop umoòuje díky univerzální
pouitelnosti vícevrstvého potrubí „Copipe“ a programu lisovacích fitinek „Cofit P/PD“ provedení kompletní instalace
pomocí jediného systému.
Pro pøipojení otopných tìles nabízí Oventrop armatury, potrubí
a spojovací prvky mezi kotlem a otopným tìlesem.
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ zabraòuje difuzi kyslíku.
V kombinaci se systémem pro plošné vytápìní a chlazení
„Cofloor“ nabízí bezpeèný provoz a zároveò vlastnosti
pro dobré provedení pokládky. Další informace obsahují datové listy systémù „Cofloor“ - nopové izolační desky, izolaèní
desky s potiskem úloného rastru, upínací lišty pro suchou
montáž a „Unibox“/„Unibox E“.
Komponenty „Combi-System“ naleznou uplatnìní rovnì
v sanitárních prostorách a pøi vyuití dešové vody.
Program lisovacích fitinek „Cofit PD“ (rozměry 16 x 2 mm
a 20 x 2,5 mm) má funkci „leckage“, tzn. že pokud nejsou
spoje zalisovány, objeví se po stlačení únik vody. Systém lisovacích fitinek je testován podle DVGW-Pracovní list W 534 a
registrován pod reg. è. DVGW DW-8501AT2407.
Z dùvodù technického souladu smí být potrubí „Copipe“
instalováno jen v kombinaci se spojovacími prvky a fitinkami
„Cofit“.

Pøipojení otopného tìlesa

2. Vícevrstvé spojovací potrubí 2 „Copipe“

Teplá

Podrobné technické informace naleznete v datových listech
pro vícevrstvé spojovací potrubí „Copipe HS“ a „Copipe HSC“
3. Program lisovacích fitinek „Cofit P“ a „Cofit PD“
pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy Oventrop.
Tìleso fitinek z bronzu, u rozmìrù 40 x 3,5 mm, 50 x 4,5 mm,
63 x 6 mm z mosazi odolné proti odzinkování, pøíp. z pozinkované
mosazi.
Opìrné tìleso má na stranì potrubí:
– prohlubnì pro trojnásobné radiální vytvoøení lisovaných
spojù k podchycení taných sil
– tìsnìní dvojitým O-kroukem
– izolaèní krouek ke galvanickému oddìlení hliníku a bronzu
Pouzdro z ušlechtilé oceli, odolné proti korozi. S kontrolními
otvory pro hloubku zasunutí potrubí. Pevné pøipojení k tìlesu
fitinek. Pevné pouzdro chrání opìrné tìleso pøed poškozením
a usnadòuje montá.
Rozmìr 40 x 3,5 mm s volným pouzdrem.
Lisovací fitinky „Cofit PD“ o rozměrech 16 x 2 mm a 20 x 2,5
mm „netěsní“ v nezalisovaném stavu.

Studená

Sanita

Vyuití dešové vody

4. Lisovací nástroje
4.1 Lisovací přístroj 230 V a 12 V (akumulační provoz):
K provedení lisovaných spojù nabízí Oventrop akumulátorový
lisovací pøístroj (12 V), lisovací pøístroj s pøipojením k síti (230 V)
a ruèní lisovací nástroj.
Lisovací pøístroje je nutné pravidelnì podrobit údrbì v servisním centru. Pokyny pro rychlou údrbu a servis jsou obsaeny
v pøiloených podkladech.
Dodrujte pøíslušný návod k pouití.

Vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy Oventrop a program lisovacích
fitinek „Cofit P“
2012 Oventrop
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Program lisovacích fitinek „Cofit P“ a „Cofit PD“
4.1.2 Lisovací kleštì
Lisovací kleštì Oventrop pro trubky o rozmìrech 16 a 40 mm
zajišují pøi správné manipulaci bezvadné a stále tìsné lisované spoje.
Udrujte lisovací kleštì v èistém stavu. V pøípadì zneèištìní
je moné pouít napø. drátìný kartáè.
Jednou roènì resp. po vytvoøení zhruba 8 000 a 10 000
lisovaných spojù èi v pøípadì poškození nìkteré ze souèástí
lisovacích kleští kontaktujte příslušné servisní středisko.
Vedlejší obrázek a tabulka obsahují údaje k potøebnému
pracovnímu prostoru pøi lisování.
4.1.3 Lisovací nástroje 40 - 63 mm
Lisovací nástroje Oventrop pro potrubí o rozmìrech 40, 50
a 63 mm zaruèují pøi správné manipulaci bezvadné a stále tìsné
lisované spoje.
Dodrujte návod k pouití. Návod obsahuje i údaje týkající
se péèe a údrby nástrojù.

Vodící prvek
Lisované spojení: „Cofit P“
lisovací fitink

Vodící prvek

Lisovací kleštì

Místa
pro upevnìní
pouzdra

O-krouky

Vícevrstvé
potrubí „Copipe“

Pouzdro z ušlechtilé oceli

Kontrolní
otvor
Nelisované spojení: Galvanické oddìlení
Rýhování, jako pojistka

Lisovací fitinky Oventrop

4.1.4 Pokyny k lisovacím nástrojùm:
Monosti pouití lisovacích nástrojù Oventrop:
– ruèní lisovací nástroj, pro lisovací kleštì 16 a 26 mm
– lisovací pøístroj 230 V, pro lisovací kleštì 16 a 40 mm
a lisovací spojka 40 mm.
– lisovací pøístroj 12 V, pro lisovací kleštì 16 a 50 mm,
lisovací krouek 40 mm a lisovací pøípravek 63 mm.
Další výrobky:
Novopress/Mapress typy EFP2, EC01, AC01, pro lisovací kleštì 16
a 40 mm a lisovací spojku 40 mm. Ostatní výrobky na vyádání.
4.2.1 Lisovací pøístroj 9,6 V (akumulátorový):
K provádìní lisovacích spojù nabízí Oventrop lehký a kompaktní
lisovací akumulátorový pøístroj (9,6 V). Lisovací pøístroj je tøeba
pravidelnì podrobit údrbì v servisním centru. Pokyny pro rychlou
údrbu a servis jsou obsaeny v pøiloených podkladech.
Dodrujte pøíslušný návod k pouití.

Lisovací nástroje Oventrop

4.2.2 Lisovací kleštì (akumulátorové):
Lisovací kleštì Oventrop pro lisovací pøístroj 9,6 V (akumulátorový) pro potrubí o rozmìrech 16 a 32 mm zaruèují
pøi øádné manipulaci bezvadné, trvale tìsné lisovací spoje.
Lisovací kleštì je tøeba udrovat v èistotì. V pøípadì zneèištìní je
oèistìte kartáèem.
Pøi poškození je tøeba je zaslat do servisního centra.
Lisovací kleštì jsou urèeny pro lisovací pøístroj 9,6 V (akumulátorový) a nejsou kompatibilní s jinými lisovacími pøístroji.
5. Montání nástroje:
1. Oøezávaè potrubí Oventrop a nùky na potrubí:
Ke zkracování vícevrstvého potrubí „Copipe“ firmy Oventrop
v pravém úhlu. Výrobní program obsahuje oøezávaèe pro potrubí
∅ 16 - ∅ 40 mm a ∅ 16 - ∅ 63 mm, nùky s oøezávaèem ochranného potrubí pro potrubí ∅ 14 - ∅ 20 mm.
2. Nástroje Oventrop pro odhrotování a kalibrování:
Univerzální náøadí pro trubky o rozmìrech 16 a 63 mm slouí
k odhrotování koncù trubek. Otøepy je potøeba odstranit a tím
zabránit poškození tìsnìní O-kroukem ze strany potrubí.
Pokud zároveò provedete kalibrování, zajistíte optimální plochu
pro pøiloení tìsnìní O-kroukem.
Pro potrubí do 40 mm může být alternativně použit také
nástroj pro odhrotování a kalibrování (včetně rukojeti) z kufříku
s nářadím. je dále k dostání loupací náøadí s rukojetí. Úpravou
a pøichycením vnitøní plastové vrstvy se pøipraví optimální
plocha pro zasunutí fitinek.
3. Nástroj na ohýbání Oventrop:
K jednoduchému vytvoøení rovnomìrných polomìrù ohybu,
pro vnìjší prùmìr potrubí od 16 do 26 mm, mechanický pøenos
sil. Nástroje na ohýbání pro potrubí vìtšího prùmìru obdríte
v odborných obchodech, napø. Tube Bender Maxi firmy
Rothenberger, nástroj na ohýbání 16 a 32 mm firmy Rems.
4. Ohýbací pruiny Oventrop:
Slouí k zamezení propadlin a skøípnutí trubek, pøedevším při
ručním vytváøení polomìrù ohybu. K dostání pro potrubí o rozmìrech 16 x 2,0 mm a 20 x 2,5 mm, délka 600 mm.
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6. Materiál pro pokládku:
1. Hmodinkový hák Oventrop:
Slouí k zafixování potrubí na betonovém podkladu nebo tepelné
a kroèejové izolaèní vrstvì.
– hmodinkové háky, jednoduché do vnìjšího prùmìru 32 mm
– hmodinkové háky dvojité, do vnìjšího prùmìru 32 mm,
výhodné pøi paralelní pokládce
– hmodinkové háky „Maxi“, jednoduché, do vnìjšího prùmìru
55 mm, k upevnìní na izolaèním pouzdru.
2. Potrubní tømeny Oventrop:
K upevnìní potrubí na stìnì, pro vnìjší prùmìr potrubí 14, 16
a 20 mm.

14.1-2

Lisovací kleštì
H 16 A
H 20 A
H 26 A
H 32 A

Rozmìr

Jmenovitá svìtlost

L1

L2

L3

L4

DN 12
DN 15
DN 20
DN 25

33 mm
33 mm
38 mm
43 mm

80 mm
80 mm
80 mm
90 mm

21 mm
21 mm
25 mm
27 mm

50 mm
55 mm
62 mm
72 mm

∅ 16 x 2,0 mm
∅ 20 x 2,5 mm
∅ 26 x 3,0 mm
∅ 32 x 3,0 mm

Lisovací kleštì Oventrop - potøebný pracovní prostor

Montání nástroje Oventrop

1.

2.

3.

4.
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3. Krycí rozety Oventrop:
K zakrytí potrubí vystupujícího ze stìny a podlahy.

1.

2.

4. Ucpávky:
K utìsnìní nástìnek bìhem tlakové zkoušky v instalacích studené a teplé vody podle DIN 1988 a k ochranì bìhem omítkáøských a obkladaèských prací.
Pro jednorázové pouití.
5. Zátky s odvzdušněním
Zátky s odvzdušněním k opakovanému pouití, z mosazi.
K provizornímu uzavøení pøívodù k otopným tìlesùm 16, 20
a 26 mm.
7. Montání návody:
7.1 Systém „Cofit P“ pro lisovací fitinky 16 - 32 mm
Systém „Cofit PD“ pro lisovací fitinky 16 - 20 mm
Lisovací fitinky „Cofit P/PD“ lze pouít u vícevrstvého potrubí
„Copipe“, ale i u normovaného plastového potrubí o rozmìrech
16 x 2,0 mm. Zpracování je stejné jako u vícevrstvého potrubí
„Copipe“.
Zkracování
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ lze zkrátit pomocí oøezávaèe
èi nùek Oventrop pro vícevrstvé potrubí v pravém úhlu k ose
potrubí.
Odhrotování a kalibrování
Pomocí univerzálního náøadí Oventrop, výr. è. 150 95 94
je moné v rámci jednoho pracovního kroku konec potrubí
kalibrovat a zároveò odhrotovat vnitøní plastovou vrstvu.
Vyberte kalibrovací a odhrotovací trn vhodný pro daný rozmìr
trubky, zasuòte ho do trubky a otáèejte nástrojem po smìru
hodinových ruèièek. Pokraèujte s otáèením alespoò o polovinu
otáèky. Pøi vytahování se automaticky odstraní odøezky.
Dodrujte návod k pouití.
Alternativně lze použít nástroje pro odhrotování a kalibrování,
které jsou součástí kufříku s nářadím výr. č. 151 95 90. Tyto
nástroje (se šestihranem SW 9) jsou vhodné pro použití s
akumulačním šroubovákem do max. výkonu 500 otáček/min.

3.
5.

4.

Materiál pro pokládku Oventrop

Zkrácení v pravém úhlu

Kalibrování

Zkontrolujte, zda jsou konce trubek èisté a zda se podaøilo
odstranit všechny otøepy.
Nasunutí potrubí na lisovací fitinku
Nasuòte potrubí s pouitím lehkého tlaku na lisovací fitinku
„Cofit P/PD“ a na doraz. Kontrolu provedete kontrolním
otvorem v nerezovém pouzdøe.

Odhrotování vnitøní plastové vrstvy

Pouití lisovacího nástroje
Pøilote v pravém úhlu lisovací kleštì Oventrop zabudované
v lisovacím pøístroji. Vodicí prvky obklopí prstenec na lisovací
ftince „Cofit P/PD“.
Vytvoøení lisovaných spojù
Vytvoøte lisované spoje. Lisovací kleštì musí provést kompletní
uzavøení.
Dodrujte návod k pouití.
Pokyny k provedení zkoušek tìsnosti
Zkoušky tìsnosti u otopného zaøízení se uskuteèní podle
VOB (DIN 18380), pro instalaci sanitárních zaøízení podle
DIN 1988 TI 2 odst. 11.1.2. Kopie potøebných protokolù naleznete
na CD a internetových stránkách firmy Oventrop www.oventrop.de
pod „Datovými listy“.

Nasunutí potrubí na lisovací fitinku

Pouití lisovacího nástroje

Vytvoøení lisovaného spoje
2012 Oventrop
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7.2 Systém lisovacích fitinek „Cofit P“ 40 mm
Zkracování
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ zkrate pomocí oøezávaèe vícevrstvého potrubí, napø. Oventrop výr. è. 150 95 89, v pravém úhlu
k ose potrubí.
Odhrotování a kalibrování
V rámci jednoho pracovního kroku kalibrujete konce trubek
a odhrotujete vnitøní plastovou vrstvu.
– univerzální náøadí Oventrop, výr. è. 151 95 93:
– loupací náøadí Oventrop, výr. è. 151 95 95,
s rukojetí, výr. è. 151 95 96:
Otáèejte nástrojem po smìru hodinových ruèièek, èím zasunete
trn do trubky a na doraz.
U všech nástrojù pokraèujte otáèením minimálnì o pùl otáèky.
Odøezky, které vzniknou pøi odlupování, resp. odhrotování,
budou vytaeny z trubky spoleènì s nástrojem.
Po ukonèení kadého procesu zbavte nástroj odøezkù.
Dodrujte návod k pouití.
Alternativnì lze pouít odhrotovací a kalibrovací nástroj
v kuføíku s náøadím, è. výr. 151 95 90. Tyto odhrotovací
a kalibrovací nástroje (s šestihranem SW 9) jsou dále vhodné
k pouití v kombinaci s akumulátorovým šroubovákem
a do max. 500 otáèek/min.

Zkrácení v pravém úhlu

Odhrotování a kalibrování

Odlupování a odhrotování

Zkontrolujte, zda jsou konce trubek èisté a zda se podaøilo
odstranit všechny otøepy.
Nasunutí lisovacího pouzdra na trubku
Pouzdro navleète na potrubí, pøièem by mìlo být vidìt cca
1 a 2 mm konce potrubí.

Navleèení lisovacího pouzdra na trubku

Zasunutí lisovací fitinky do potrubí
Zasuòte do potrubí lisovací fitinku „Cofit P“, pøièem konec
potrubí bude pøiléhat k izolaènímu krouku. Dbejte na to,
aby byla fitinka čistá a nepoškozená.
Pouití lisovacího nástroje
Pøed pouitím lisovacího nástroje zkontrolujte, zda vícevrstvé
potrubí pøiléhá k izolaènímu krouku.
Na obvodu potrubí musí být lisovací smyčka Oventrop. Lisovací
pouzdro se musí nacházet mezi dvìma vodicími prvky. Vodicí
prvek obklopí prstenec na lisovací fitince „Cofit P“.
Zajistit lisovací smyčku.
Do lisovací smyčky vlote pomocné kleštì, které jsou zabudované do lisovacího pøístroje.
Jako alternativu nabízí Oventrop lisovací kleštì, výr. è. 151 94 95
a 151 94 96. Ovládání je stejné jako u rozmìrù 16-32 mm.

Zasunutí do potrubí

Vytvoøení lisovaných spojù
Vytvoøte lisované spoje. Lisovací smyčka, resp. lisovací kleště,
musí být kompletnì uzavøeny.
Dodrujte návod k pouití.
Pokyny k provedení zkoušek tìsnosti
Zkoušky tìsnosti u otopného zaøízení se provedou podle
VOB (DIN 18380), pro instalaci sanitárních zaøízení podle
DIN 1988 TI 2 odst. 11.1.2. Kopie potøebných protokolù naleznete
na CD a internetových stránkách firmy Oventrop www.oventrop.de
pod „Datovými listy“.
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Pouití lisovacího nástroje

Vytvoøení lisovaného spoje
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7.3 Systém lisovacích fitinek „Cofit P“ 50 a 63
mm
Zkracování
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ zkrate pomocí oøezávaèe
vícevrstvého potrubí, napø. Oventrop výr. è. 150 95 89,
v pravém úhlu k ose potrubí.
Odhrotování a kalibrování
V rámci jednoho pracovního kroku kalibrujete konce
trubek a odhrotujete vnitøní plastovou vrstvu. K tomu
je urèen univerzální nástroj Oventrop:
- 50 x 4,5 mm výr. è. 151 95 98,
- 63 x 6,0 mm výr. è. 151 95 99.
Zasuòte nástroj do trubky a otáèejte s ním po smìru
hodinových ruèièek a za vyuití tlaku tak dlouho,
dokud nevznikne dráka hluboká alespoò 2 mm.

Zkrácení v pravém úhlu

Odhrotování a kalibrování

Kontrola koncù trubek

Pøed odhrotováním: vlevo
Po odhrotování:
vpravo

Zasunutí trubky na lisovací fitinku

A: doraz trubky
B: doraz nástroje

Pouití lisovacích kleští (50 mm)

Nasazení lisovacího řetězce
na lisovací pouzdro (63 mm)

Uzavøení lisovacího pøípravku (63 mm)

Vytvoøení lisovaného spoje.

Zkontrolujte, zda je konec trubky èistý a zda
na vnitøní èásti vznikla prùbìná dráka
o hloubce minimálnì 2 mm.
pøed odhrotováním: obr. vlevo
po odhrotování:
obr. vpravo
Zasunutí trubky na lisovací fitinky
Nasuòte trubku plynulým pohybem na lisovací fitinku
„Cofit P“ a na doraz A. Kontrolu provedete kontrolním
otvorem v nerezovém lisovacím pouzdøe.
50 x 4,5 mm:
Pouití lisovacího nástroje a vytvoøení
lisovaných spojù
Na lisovací pouzdro nasaïte v pravém úhlu lisovací
kleštì Oventrop zabudované v lisovacím pøístroji
a pøilote je k tìlesu fitinky (vyobrazení B).
Vytvoøte lisovaný spoj. Lisovací kleštì se musí úplně
zavřít.
Dodrujte, prosím, návod k pouití lisovacího pøístroje.
63 x 6,0 mm:
Pouití lisovacího nástroje
Otevøete lisovací řetězec lisovacího pøípravku, obtoète
jej kolem lisovacího pouzdra, zatlaète ho na tìleso
fitinky (vyobrazení B) a zajistìte v pomocných kleštích.
Vytvoøení lisovaných spojù
Lisovací pøípravek vlote do lisovacího pøístroje.
Vytvoøte lisovaný spoj. Lisovací řetězec se musí kompletnì zavøít.
Dodrujte, prosím, návod k pouití lisovacího pøístroje.
Pokyny k provedení zkoušek tìsnosti:
Zkoušky tìsnosti u otopného zaøízení se provedou
podle VOB (DIN 18380), pro instalaci sanitárních
zaøízení podle DIN 1988 TI 2 odst. 11.1.2. Kopie
potøebných protokolù naleznete na CD a internetových stránkách firmy Oventrop www.oventrop.de pod
„Datovými listy“.
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8. Pokyny pro pokládku:
8.1.1 Všeobecné informace:
Pro – pøipojení otopných tìles
– plošné vytápìní a chlazení
– sanitu
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy Oventrop musí být izolované
podle aktuálnì platných zákonù, vyhlášek, norem, smìrnic a v
souladu se souèasným technickým standardem.
Tepelná vodivost potrubí činí:
λ = 0,43 W / (m · K)
Montá lisovacích spojovacích prvkù se uskuteèní podle
popisu v bodì 7. Pøi instalaci pod omítku a do mazaniny
je potøeba chránit fitinky napø. fólií.
8.1.2 Postup pøi zmìnì délek:
Pøi pokládce vícevrstvého potrubí „Copipe“ se musí vzít
do úvahy, e vlivem výkyvù teplot dochází ke zmìnám
délek. Je dùleité, aby tìmto oèekávaným pohybùm
nebránilo instalované potrubí. Do prostoru spojù je potøeba
umístit pevné body, které zabrání pøílišnému tahu a ohýbání.

- pevné tømeny
- pohyblivé tømeny

Kompenzace prodluování délek

Lineární koeficient tepelné roztanosti se vztahuje
na velikost mìdìného potrubí. Èiní - nezávisle na rozmìrech
potrubí:
α = 0,024 mm / (m · K)
Prodlouení délek pod vlivem teplot se vypoèítá podle vzorce:
∆L=α·L·∆ϑ

Oznaèení
ve vzorci

Jednotky

Hodnoty
pro pøíklad

∆L

[mm]

Koeficient
roztanosti

α

mm / (m · K)

0,024

Délka potrubí

L

m

7

Rozdíl teplot

∆ϑ

K

60

Zmìna délek

Pøíklad: ∆L = 0,024 mm / (m · K) · 7 m · 60 K
∆L = 10,1 mm
Tento výsledek je moné vyèíst také v grafu uvedeném v bodì
13 (nahoøe)
Ke kompenzaci tohoto prodlouení mùe dojít napø. tím,
e dilataci pøevezme izolace potrubí.
V pøípadì volnì poloeného potrubí zaruèíte neomezenou
dilataci správným poøadím pevných a pohyblivých tømenù,
napø. v kombinaci s ohýbacími elementy u 90° obloukù, nebo
dilataèními smyèkami.
Minimální délka ohýbacího elementu se vypoèítá podle vzorce:
BS = c ·√(D · ∆L)

14

Oznaèení
ve vzorci

Jednotky

Délka ohýbacího prvku

BS

mm

Materiálová konstanta
„Copipe“ (= 33)

c

–

33

Vnìjší prùmìr
potrubí

D

mm

16

Zmìna délek

∆L

mm

10,1

Hodnoty
pro pøíklad

Ohýbání potrubí pomocí nástroje na ohýbání
Vnìjší prùmìr
potrubí
x
Tlouška zdi
Da x s
∅ 16 x 2,0 mm
∅ 20 x 2,5 mm
∅ 26 x 3,0 mm
∅ 32 x 3,0 mm
∅ 40 x 3,5 mm
∅ 50 x 4,5 mm
∅ 63 x 6,0 mm

Ohýbání
rukou
(5 x Da)

Ohýbání
pomocí
ohýbací
pruiny
(3 x Da)

Ohýbání
pomocí
ohýbacího
nástroje

80 mm
100 mm

48 mm
60 mm

49 mm
79 mm
88 mm

Instalace pomocí kolen nebo
ohýbání pomocí bìných nástrojù

Tabulka 1: Minimální polomìry ohybu pro vícevrstvé potrubí
„Copipe“ firmy Oventrop
Vnìjší prùmìr
potrubí
Da
∅ 16 x 2,0 mm
∅ 20 x 2,5 mm
∅ 26 x 3,0 mm
∅ 32 x 3,0 mm
∅ 40 x 3,5 mm
∅ 50 x 4,5 mm
∅ 63 x 6,0 mm

Rozteè
A
1,02 m
1,25 m
1,52 m
2,02 m
2,02 m
2,02 m
2,22 m

Tabulka 2 : Rozteèe pro upevnìní vícevrstvého potrubí
„Copipe“ firmy Oventrop

Pøíklad: BS = 33 · √(16 mm · 10,1 mm)
BS = 420 mm
Tento výsledek je moné vyèíst také z grafu uvedeném v bodì
13 (dole).

14.1-6

2012 Oventrop

Lisovací technika „Combi-System“, Vícevrstvé potrubí „Copipe“
Program lisovacích fitinek „Cofit P“ a „Cofit PD“
8.2 Pøipojení otopného tìlesa:
Jednotrubkové a dvoutrubkové soustavy.
8.2.1 Potrubní rozvody:
Pro tuto oblast pouití je moné vyuít vícevrstvé potrubí
„Copipe“ firmy Oventrop a do rozmìru 63 x 6 mm a pøíslušný
program spojovacích prvkù a fitinek „Cofit P/PD“.
Ohnìte a zkrate potrubí podle údajù architekta, nebo
projektanta. Oventrop nabízí potøebné montání nástroje
a náøadí. Minimální polomìry ohybu jsou uvedeny v tabulce 1.
Pro ohýbání potrubí vìtších rozmìrù je moné vyuít jiné bìné
ohýbací nástroje .
Pøipojení na armatury Oventrop je moné pomocí lisovacích
přechodek. Dodrujte návody k pouití.
Upevnìní potrubí na stìnu a do podlahy je moné napø.
pomocí bìných tømenù pro plastové potrubí. Vzdálenosti
opìrných míst jsou uvedeny v tabulce 2.
8.2.2 Etáové vytápìní:
Rychlá pokládka potrubí z kotouèe.
Oblouky vytvoøíte ruènì, pomocí ohýbací pruiny nebo nástroje
na ohýbání. Potrubí nesmí být stlaèené. Poškozená místa
vyøíznìte.

Blok pro pøipojení otopných tìles

Fixace potrubí na betonovém podkladě nebo izolaèní vrstvì
se provede pomocí hmodinkových hákù Oventrop. Je potøeba
pro nì vyvrtat otvory ∅ 8 mm a háky do nich zatlouct.
Na zeï se potrubí upevní pomocí tømenù Oventrop. Do zdi
zatluète bìný svorník se závitem M6 a našroubujte do nìj
potrubní tømen. Poté do nìj vtlaète potrubí. Pøi horizontální
montái na omítku je potøeba dodret rozteèe uvedené
v tabulce 2.
„Combi-System“ umoòuje dva hlavní zpùsoby pokládky:
– pøímé spojení mezi centrálnì umístìným rozdìlovaèem
a otopným tìlesem
– instalaci okruního potrubí pomocí lisovacích fitinek
K pøipojení otopných tìles s nebo bez integrovaných ventilových
souprav jsou k dispozici armatury z programu Oventrop. Nabízí
se velká øada moných zpùsobù pøipojení, které jsou uvedeny
v pøíslušných datových listech.

Křížové šroubení

„Multimodul“ firmy Oventrop a blok pro pøipojení otopných
tìles umoòují napø. rychlé a pohodlné vytvoøení nástìnného
pøipojení pro otopné tìleso. Otopný systém mùe být ji pøed
montáí podroben zkoušce tìsnosti otopných tìles.
Doporuèujeme pouití køíových fitinek „Cofit P“. Souèástí
dodávky je plochý, pravoúhlý izolaèní box a høebíková
hmodinka k vytvoøení pevného bodu.
Pro pøipojení z podlahy jsou k dispozici kolena a T-kusy.
Pøipojení k otopnému tìlesu se uskuteèní pomocí poniklované
mìdìné trubky (15 x 1 mm).
Pøi volných délkách potrubí menších ne 150 mm je moné
pøímé napojení otopného tìlesa pomocí vícevrstvého potrubí
„Copipe“. Pomocí zátek Oventrop s odvzdušněním k opakovanému pouití je moné potrubí provizornì uzavøít a otestovat.
Montá otopných tìles se uskuteèní teprve krátce pøed dokonèením místností.
Pøi napojování potrubí na armatury Oventrop pomocí lisovacích
fitinek je nutné dodret návod k pouití.

Koleno pro pøipojení otopných tìles a T-kusy

Zátky s odvzdušněním k opakovanému pouití
2012 Oventrop
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Napojení otopných tìles:

Podlahové vytápìní:

Pokládka potrubí z kotouèe

Systém izolaèních desek s potiskem úloného rastru

Vytvoøení spojù

Systém izolačních nopových desek

Uchycení izolovaných trubek

Systém ocelových rohoí

Pøipojení k otopnému tìlesu

Systém upínacích lišt
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8.3 Plošné vytápìní a chlazení
8.3.1 Potrubní rozvody:
Pokládka potrubí podle popisu v bodì 8.2.1.
8.3.2 Etáové vytápìní:
Oventrop nabízí kompletní systém plošného vytápìní a chlazení
„Cofloor“. Zahrnuje mj. systémy nopových desek, izolaèních
desek s úloným rastrem, upínací lišty pro suchou
montáž k rychlé a pøesné pokládce vícevrstvého potrubí
„Copipe“,izolaèní pásky pro utìsnìní okrajù, spárovací profil,
nerezový rozdìlovaè „Multidis SF“, elektrické prostorové
termostaty, servopohony, dálkové regulátory a armatury k regulaci teploty pøívodu otopného média.

Max. 55°C

V systémech kombinujících otopná tìlesa a plošné vytápìní
se prostorová teplota reguluje pomocí sestav „Unibox“/
„Unibox E“.
Podrobné informace naleznete v pøíslušných datových
listech.
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ lze kombinovat s jinými bìnými
upevòovacími systémy, napø. upevnìní potrubí na výztu
mazaniny z ocelového pletiva.
Další pokyny k pokládce potrubí naleznete v bodì 8.2.2.
Pøi napojování potrubí na armatury Oventrop pomocí lisovacích
fitinek je nutné dodret návod k pouití.
8.4 Sanita:

Plošné vytápìní „Cofloor“ s nerezovým rozdìlovaèem
„Multidis SF“
Sanitární:

8.4.1 Potrubní rozvody:
Pokládka potrubí podle popisu v bodì 8.2.1. Pokud pouijete
trubky menších rozmìrù, je moná instalace cirkulačních
rozvodů.
8.4.2 Etážové rozvody:
„Combi-System“ umoòuje známé zpùsoby pokládky:
– instalace pomocí pøímých nástìnek, všechny spoje se
nachází v oblasti odbìrných míst
– instalace okružních rozvodů, poslední napojená armatura
bude pøipojena opìt pomocí pøívodního potrubí
– instalace cirkulačních rozvodů pro zásobování teplou uitkovou
vodou
– pøipojení všech vypouštìcích armatur na vedlejší vedení,
instalace pomocí lisovacích T-kusù a nástìnek
– instalace pomocí sanitárních rozdìlovaèù, pøipojení vypouštìcích armatur prostøednictvím jednotlivých vedení
Pokyny k pokládce potrubí naleznete v bodì 8.2.2.
Pøi napojování potrubí na armatury Oventrop pomocí lisovacích
fitinek je nutné dodret návod k pouití.

Pøipojení vypouštìcích armatur

8.4.3 Obsah vody v potrubí
V níe uvedené tabulce naleznete pomùcku pro zjištìní obsahu
vody v potrubním systému.

Napojení vody v domácnosti a smyčkové rozvody

Rozmìr

Jmenovitá
svìtlost

Vnitøní objem

Hmotnost
potrubí

∅ 16 x 2,0 mm
∅ 20 x 2,5 mm
∅ 26 x 3,0 mm
∅ 32 x 3,0 mm
∅ 40 x 3,5 mm
∅ 50 x 4,5 mm
∅ 63 x 6,0 mm

DN 12
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

0,113 l/m
0,177 l/m
0,314 l/m
0,531 l/m
0,855 l/m
1,320 l/m
2,042 l/m

1125 g/m
1185 g/m
1285 g/m
1393 g/m
1605 g/m
1742 g/m
1 223 g/m

Vícevrstvé potrubí „Copipe“
vnitøní objem, hmotnost potrubí
2012 Oventrop

Cirkulaèní potrubí s termickým regulaèním ventilem
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9. Protipoární pokyny
Z preventivních dùvodù pøedepisují zemské stavební øády resp.
smìrnice k vícepodlaním budovám a smìrnice k vzorovým
potrubním systémùm pro rùzné typy budov speciální provedení
podlah a stìn pro vedení potrubí. Mìlo by zabránit rozšíøení
ohnì a kouøe do pøilehlých èástí budov. Dále je potøeba dodret
poadavky týkající se hluku a tepla.
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ je klasifikováno jako hoølavé
potrubí, stupeò hoølavosti stavebních hmot B2.
A do vnìjšího prùmìru 32 mm platí úlevy, které umoòují
provedení stìn a stropù tøídy poární odolnosti R 90 také
bez certifikátù prokazujících protipoární technickou zpùsobilost.
Pøi vnìjším prùmìru vìtším ne 32 mm jsou pøedepsány
protipoární systémy pøezkoušené a schválené stavebním
dozorem. Systémy vhodné pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ zakoupíte v odborných prodejnách napø.:
– protipoární ovíjecí pásek Curaflam-Tape MP firmy Doyma.
Pásek se omotá kolem potrubí, které je potøeba zajistit
a zasune do otvoru ve zdi nebo stropì. Pøípadná spára
se uzavøe maltou. V pøípadì poáru zaène Curaflam-Tape MP
pìnit a uzavøe prùrvu ve zdi nebo stropì.
– obloku potrubí Conlit 150 a izolaèní skoøepiny RS 800,
nebo 835 z minerální vlny firmy Rock-wool.
Další informace týkající se projektování a realizace protipoárních systémù vám poskytnou výše uvedené firmy.
10. Pokyny k likvidaci
Vícevrstvé potrubí „Copipe“ mùe být likvidováno v rámci recyklaèního systému Interseroh Sanitär-Heizung-Klima. V Nìmecku
existuje rozsáhlá sí sbìrných míst. Informace obdríte ve firmì
Interseroh v Kolínì nad Rýnem.
Odevzdané zbytky potrubí budou zpracovány jako hliníkový
odpad a za odpovídající odmìnu odkoupeny.

Vícevrstvé potrubí „Copipe“
Protipoární
ucpávka

Strop

Malta

Protipoární ovíjecí pásek firmy Doyma
Vícevrstvé potrubí „Copipe“

Obložení potrubí
Conlit 150

Strop

Malta

Izolaèní skoøepina
RS 800 nebo 835

Protipoární systém firmy Rockwool
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11. Další pokyny k manipulaci
s vícevrstvým potrubím „Copipe“:

Pouívejte pouze spojovací prvky z vhodného materiálu,
náleící k systému, spojovací prvky montujte pouze do rovného
potrubí, nikdy do oblastí ohybù.

Chraòte pøed pøímým UV-záøením. Nenechávejte leet volnì
ve venkovních prostorách.

Pozor na zalomení potrubí, skøípnutá místa odstraòte stejnì
jako poškozené konce trubek.

Pokud hrozí nebezpeèí mrazu, vyprázdnìte trubky, nebo
pøidejte do otopné vody vhodný nemrznoucí prostøedek
v dostateèné koncentraci.

Ovìøeno

Nevystavujte potrubí teplotám nad 110 °C.

Pouívejte pouze takové látky, které jsou prokazatelnì vhodné pro pouití v potrubí a které potrubí nepoškodí; toté platí
i pro látky pøidávané do otopné vody èi mazaniny.

Chraòte potrubí pøed mechanickým poškozením a deformací.

Nepouívejte u potrubí ádné barvy, spreje, popisovaèe,
èistící prostøedky, lepící pásky apod. obsahující rozpouštìdla,
pro opláštìní pouívejte pouze materiály, které potrubí nepoškodí.
Dùleité:
Dodrujte pokyny firmy Oventrop a pokyny prodejcù ostatních
pouitých komponentù, normy, smìrnice, pracovní listy DVGW
a jiné technické postupy.

2012 Oventrop
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12. Graf tlakové ztráty pro vícevrstvé potrubí
„Copipe“ firmy Oventrop:

14. Výhody:

Odpor R [mbar/m]

Odpor R [pascal/m]

Hmotnostní tok qm [kg/h]

– kompletní systém od jednoho dodavatele
– certifikace DVGW(DVGW DW-8501AT2407)
– dlouhodobá tìsnost, proto je moné i pouití pod omítkou
a mazaninou
– stejné potrubí a stejný program fitinek pro následující pouití:
o napojení otopných tìles
o plošné vytápìní/chlazení
o instalace v oblasti sanity
o systémy pro vyuití dešové vody
– nehrozí nebezpeèí zámìny potrubí a fitinek
– kvalitní vícevrstvé potrubí „Copipe“, kombinuje pøednosti
kovového a plastového potrubí
o díky flexibilitì je moné ohýbání rukou, malé polomìry
ohybu (5 x Da bez nástrojù, 3 x Da pomocí ohýbací pruiny
nebo nástroje na ohýbání)
o bez vratného pruení
o bez difuze kyslíku
o odolnost vùèi korozi, bez tvorby usazenin
o trvale nízká tlaková ztráta
o malá tepelná roztanost (jako u kovového potrubí)
o systémy pro vyuití dešové vody
o vnìjší opláštìní odolné proti odìru
o nízká hmotnost trubek, dùleitý faktor u stoupaèek
o spojování potrubí bez tepelné zátìe
o vysoká ivotnost

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Vnìjší prùmìr potrubí D [mm]

Délka potrubí

Délka kolena BS [mm]

Rozdíl teplot [K]

13. Graf pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy
Oventrop:
Zjištìní zmìny délek vlivem tepelné roztanosti a potøebné
délky kolena.

– kovové èásti programu „Cofit P/DP“, kterými protéká voda,
z kvalitních materiálù odolných proti korozi
– rychlá a pohodlná montá
– èistá spojovací technika
– pevné díky trojnásobnému radiálnímu vytvoøení lisovacích
spojù
– tìsnìní dvojitým O-kroukem
– galvanické oddìlení fitinky a potrubí
– nerezové lisovací pouzdro, pevnì pøipojené
– kontrolní otvor pro zjištìní hloubky zasunutí trubky
– moná kombinace a instalace všech potrubních materiálù,
nezávisle na smìru prùtoku
– likvidace zajištìna

DW-8501AT2407

0005-4269

D 1234

GEPRÜFT

-64-766
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