System ogrzewania
pod∏ogowego
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Systemy instalacyjne - ogrzewanie pod∏ogowe

> Kompletny system ogrzewania pod∏ogowego
Charakterystyka
BIOFLOOR jest kompletnym systemem ogrzewania pod∏ogowego,
umo˝liwiajàcym zrealizowanie instalacji ogrzewania pod∏ogowego na
ró˝ne sposoby z ró˝nego rodzaju rur. Ka˝de z proponowanych rozwiàzaƒ
znajduje swoje zastosowanie w zale˝noÊci od typu konstrukcji budynku,
rodzaju posadzki oraz wielkoÊci grzejnika pod∏ogowego i charakteru
danej instalacji. Ogrzewanie pod∏ogowe wykorzystywane jest nie tylko
do ogrzewania pomieszczeƒ bytowych w domach jednorodzinnych, ale
tak˝e do ogrzewania pomieszczeƒ biurowych, hal przemys∏owych,
magazynów, hal sportowych i basenów kàpielowych. Ponadto, mo˝e byç
instalowane na zewnàtrz, do podgrzewania w okresie zimowym parkingów
i podjazdów do gara˝y.
Po szczegó∏owe warunki gwarancyjne prosimy o kontakt
z Comap Polska.

Dlaczego ogrzewanie pod∏ogowe?
Zalety ogrzewania pod¸ogowego:
* poprawia samopoczucie i komfort cieplny,
* wykorzystuje niskotemperaturowe êród∏a energii, co pozwala na znaczne oszcz´dnoÊci energii cieplnej,
* dzi´ki pod∏àczeniu do generatora zimnej wody pozwala na ch∏odzenie pomieszczeƒ,
* regulacja jest prosta i skuteczna,
* zainstalowany pod pod∏ogà pozostaje ca∏kowicie niewidoczny, sprawia, ˝e wszystkie Êciany mogà byç wykorzystane,
a pomieszczenia mo˝na bez trudu utrzymaç w czystoÊci.

Ogrzewanie grzejnikowe
Patrzàc na wykres mo˝emy dojÊç do
wniosku, ˝e przy ogrzewaniu grzejnikowym temperatura w pomieszczeniu jest wzgl´dnie niska przy
pod∏odze,
natomiast
wzrasta
w wy˝szych jego warstwach. Rozk∏ad
temperatur odbiega znacznie od
rozk∏adu idealnego.
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Rozk∏ad temperatur
Idealny rozk∏ad temperatur w pomieszczeniu jest wtedy, gdy
temperatura jest najwy˝sza przy
pod∏odze a opada w górnych
warstwach pomieszczenia. Ciep∏o od
pod∏ogi daje odczucie najwy˝szego
komfortu cieplnego.

Ogrzewanie pod∏ogowe
Wykres pokazuje jednoznacznie,
˝e rozk∏ad temperatur w pomieszczeniu jest w tym wypadku najbardziej
zbli˝ony do idealnego. Ogrzewanie
pomieszczenia od strony pod∏ogi
pozwala na osiàgni´cie idealnych
warunków cieplnych, odpowiednich
do d∏ugotrwa∏ego przebywania ludzi
w tym pomieszczeniu.
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> Kompletny system ogrzewania pod∏ogowego
Jak gruba warstwa izolacji?

A - nad kondygnacjà ogrzewanà
RA = 0,75 m2K/W
B - nad kondygnacjà nieogrzewanà
RB = 1,25 m2K/W

20°C
B

C - na gruncie
RC = 1,25 m2K/W

20°C
D

20°C
A
20°C
C

-15°C

D - nad przejazdem
RD = 2,00 m2K/W
w tym wypadku wymagana jest
dok∏adna analiza konstrukcji budynku
i wspó∏praca z architektem ze wzgl´du
na ca∏kowity opór cieplny przegrody
wraz z jej izolacjà zewnàtrznà

10°C
warstwa izolacyjna =
s(m)
=

opór cieplny
x
R A,B,C,D ( m2K/W ) x

przewodnoÊç cieplna
λ ( W/mK)

Jak gruba warstwa betonowej wylewki?

W przypadku, gdy rura grzewcza le˝y bezpoÊrednio na
powierzchni izolacji, konieczne jest przestrzeganie
minimalnej warstwy wylewki betonowej 45 mm nad
rurà, tzn. ca∏kowita minimalna warstwa wylewki = Êrednica rury + 45 mm.

45mm
D

W przypadku, gdy rura le˝y w wylewce (np. gdy wykorzystujemy specjalne mocowanie rury), nale˝y uwzgl´dniç pod
rurà od 5 do 15 mm wylewki betonowej, co oznacza, ˝e w
tym wypadku ca∏kowita minimalna warstwa wylewki =
Êrednica rury + 50 mm.

min =
D+45mm
5<a<15 mm

D

min =
D+50 mm
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> Kompletny system ogrzewania pod∏ogowego
Izolacja brzegowa i dylatacja
Izolacj´ brzegowà uk∏adamy:
- na obwodzie p∏yty grzewczej

Smax = 40 m2
Dylatacje uk∏adamy:

b

- w przejÊciach drzwiowych
- na styku ró˝nych powierzchni geometrycznych
W praktyce, uk∏adajàc dylatacje nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zasad:
- maksymalna powierzchnia betonowej p∏yty grzewczej: 40 m2
- maksymalna d∏ugoÊç jednego z boków p∏yty grzewczej: 8 m
- stosunek boków p∏yty grzewczej wzgl´dem siebie: 2/1
Dylatacje a p´tle grzewcze
- nale˝y zawsze zwracaç uwag´, aby przez szczelin´ dylatacyjnà
przechodzi∏o jak najmniej rur, co oznacza, ˝e trzeba uk∏adaç
p´tle w obr´bie zdylatanowanych betonowych p∏yt grzewczych.
Wykonanie izolacji brzegowej i dylatacji:
- izolacj´ brzegowà stanowi taÊma samoprzylepna z folià (Êliniak)
- dylatacje przy pomocy listew dylatacyjnych.
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a < 8m
a
b

max

2
1
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> Kompletny system ogrzewania pod∏ogowego
Jaki kszta∏t p´tli grzewczych jest najbardziej odpowiedni?

Zalecany kszta∏t p´tli grzewczych
Najlepszy rozk∏ad temperatur na powierzchni grzejnika
pod∏ogowego otrzymamy przy odpowiednim poprowadzeniu p´tli grzewczej w formie spirali Êlimakowej. W takim
uk∏adzie Êrednia temperatur w dwóch sàsiadujàcych ze
sobà rurach jest do siebie najbardziej zbli˝ona. Mo˝na
powiedzieç, ˝e rura „cieplejsza“ zawsze b´dzie si´ znajdowa∏a obok rury „ch∏odniejszej“, tak, ˝e rozk∏ad temperatur b´dzie wzgl´dnie sta∏y. Akceptowalne jest
równie˝ poprowadzenie p´tli grzewczej w formie spirali
meandrowej.

spirala Êlimakowa

spirala meandrowa

Nie zalecany kszta∏t p´tli grzewczych
Nie zaleca si´ prowadzenia p´tli grzewczej w kszta∏cie
meandra formowanego na rurze powrotnej. Tak poprowadzona rura sprawia, ˝e rozk∏ad temperatur w obiegu
grzewczym nie jest równomierny.

Strefy brzegowe
Strefy brzegowe umo˝liwiajà uzyskanie wy˝szych temperatur na okreÊlonej powierzchni posadzki, wsz´dzie tam,
gdzie jest to niezb´dne do utrzymania komfortu
cieplnego w ca∏ym pomieszczeniu (du˝e przeszklone
powierzchnie, drzwi werandowe...). Wy˝sze temperatury
w strefach brzegowych uzyskujemy „zag´szczajàc“
po∏o˝enie rur grzewczych tak jak pokazano na schemacie.
SzerokoÊç strefy brzegowej zwykle nie przekracza 1 m.

~1m

~1m
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> Rozwiàzanie z p∏ytà systemowà, warstwa
przeciwwilgociowa z twardego polistyrenu
Charakterystyka
Prezentowane rozwiàzanie opiera si´ na p∏ycie systemowej wykonanej
z twardego polistyrenu, stanowiàcego jednoczeÊnie pow∏ok´ przeciwwilgociowà. P∏yta ta posiada specjalne ko∏ki mocujàce rur´. Umo˝liwia te˝
uk∏adanie p∏yt na zak∏adk´ co zapewnia doskona∏à szczelnoÊç na ca∏ej
powierzchni.

Konstrukcja grzejnika pod∏ogowego - przyk∏ad
1. - posadzka
2. - wylewka betonowa

1
3

1 - 2 cm

2

5

min. d+4,5 cm

3. - taÊma brzegowa
4. - p∏yta systemowa T2011 + izolacja lub
p∏yta systemowa T2033 lub p∏yta systemowa T2000 + izolacja
5. - rura grzewcza

1 cm

4

izolacja
termiczna

wielowarstwowa Al/PEX
Al/PERT
z polietylenu sieciowanego
PEHD-Xc z warstwà EVOH

T2011

T2011

P∏yta systemowa z warstwà przeciwwilgociowà
z twardego polistyrenu o gruboÊci 0,6 mm
- izolacja styropianowa FS30 (w podstawie)
11mm
- mo˝liwy odst´p mi´dzy rurami 5cm
i wielokrotnoÊç
- dla rur o Êrednicy zewn´trznej 16mm,
18mm, 20mm
- wymiary u˝ytkowe p∏yty: 1330 x 880mm
- powierzchnia u˝ytkowa: 1,12m2
Wymiary
1,12m2
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Kod artyku∏u
T2011PS30

Opak.
18

P∏yta systemowa z twardego styropianu FS30
- izolacja styropianowa (w podstawie) 20mm
- mo˝liwy odst´p mi´dzy rurami 5cm
i wielokrotnoÊç
- dla rur o Êrednicy zewn´trznej 16mm, 18mm,
- wymiary u˝ytkowe p∏yty: 1120 x 720mm
- powierzchnia u˝ytkowa: 0,80m2

Wymiary
0,80m2

Kod artyku∏u
T2033PST30

Opak.
9
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> Akcesoria monta˝owe do ogrzewania
pod∏ogowego

> Dylatacje
T2002

9872

Listwa dylatacyjna
D∏ugoÊç 2 m
WysokoÊç 100 mm
GruboÊç 10 cm
Wymiary
------

Kod artyku∏u
PLTG200220A

Izolacyjna taÊma brzegowa ze Êliniakiem,
w zwoju 50m
WysokoÊç 150 mm
GruboÊç 8 mm
Opak.
10ks

Wymiary

Kod artyku∏u
PL815050

Opak.

> Dodatki do betonu
9874

9873P

Plastyfikator do betonu, 5l i 2l
1 litr na 100 kg betonu
Bidon
(litry)

Kod artyku∏u

Opak.

5
2

PL987405 P
PL987402 P

1
1

W∏ókna polipropylenowe przeciwskurczowe
TEXAFIB, torebka 600g
600g na 1 m3 betonu
Wymiary
------

Kod artyku∏u
PL987300P

Opak.
1 (40)
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> Rozdzielacze do ogrzewania pod∏ogowego
Charakterystyka
Firma COMAP proponuje dwa rodzaje rozdzielaczy do ogrzewania pod∏ogowego:
Rozdzielacze mosi´˝ne z zaworami zewn´trznymi - rozwiàzanie tradycyjne.
Rozdzielacze modu∏owe z poliamidu wzmacnianego w∏óknem szklanym - 3 rodzaje modu∏ów: z zaworem regulacyjnym, z zaworem
termostatycznym, z przep∏ywomierzem, pozwalajà na precyzyjny rozdzia∏ wody grzewczej i niezale˝ne sterowanie p´tlà ogrzewania
pod∏ogowego. Mogà byç wyposa˝one w sterowanie r´czne lub np. w g∏owice elektrotermiczne (si∏owniki) z gwintem M30, po∏àczone
z programatorami pokojowymi. Znajdujà one zastosowanie w instalacjach wodnego ogrzewania pod∏ogowego, dla których maksymalna temperatura czynnika wynosi 500C, a próba szczelnoÊci po zmontowaniu i pod∏àczeniu rozdzielacza wykonywana jest przy
ciÊnieniu 6 bar w temperaturze pokojowej. Próba ciÊnienia pojedynczego modu∏u a˝ do momentu jego p´kni´cia wynosi min.
65 bar(!), a pojedynczego, zmontowanego rozdzielacza, a˝ do momentu p´kni´cia na po∏àczeniach wynosi min. 55 bar(!).
Obydwa rodzaje rozdzielaczy dostarczane sà w cz´Êciach, tzn., ˝e w celu skompletowania rozdzielacza nale˝y zamówiç jego
poszczególne elementy. Zestawienie niezb´dnych elementów zosta∏o zamieszczone w dalszej cz´Êci niniejszego katalogu - kompletne
zestawy widoczne poni˝ej zosta∏y pokazane jako przyk∏ady.

ZESTAW 9800
Zestaw rozdzielaczowy mosi´˝ny
z zaworami regulacyjnymi
Wymiary
2 obiegi
3 obiegi
4 obiegi
5 obiegów
6 obiegów
7 obiegów
8 obiegów
9 obiegów
10 obiegów

Kod artyku∏u
9900302
9900303
9900304
9900305
9900306
9900307
9900308
9900309
9900310

Opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ZESTAW 9000 P
Zestaw rozdzielaczowy z poliamidu,
z zaworami regulacyjnymi
Wymiary
2 obiegi
3 obiegi
4 obiegi
5 obiegów
6 obiegów
7 obiegów
8 obiegów
9 obiegów
10 obiegów

Kod artyku∏u
9000552N
9000553N
9000554N
9000555N
9000556N
9000557N
9000558N
9000559N
9000560N

Opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ZESTAW 9000 TP
Zestaw rozdzielaczowy z poliamidu,
z przep∏ywomierzami
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Wymiary
2 obiegi
3 obiegi
4 obiegi
5 obiegów
6 obiegów
7 obiegów
8 obiegów
9 obiegów
10 obiegów

Kod artyku∏u
9000562N
9000563N
9000564N
9000565N
9000566N
9000567N
9000568N
9000569N
9000570N

Opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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> Rozdzielacz mosi´˝ny do ogrzewania
pod∏ogowego
Monta˝ rozdzielacza mosi´˝nego do ogrzewania pod∏ogowego

6826

9800

3081

9827
9809E
Zawór
termostatyczny

122

5875
G∏owica
elektrotermiczna

9832

9429E
Zawór
regulacyjny - powrotny

835PE

S7359GV

Z∏àczka
zaciskowa

Z∏àczka
zaprasowywana

Wymiary gabarytowe rozdzielacza mosi´˝nego do ogrzewania pod∏ogowego

D∏ugoÊç belki

IloÊç wyjÊç
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D∏ugoÊç Lt
104
154
204
254
304
354
404
454
504
554
604

D∏ugoÊç Lc
229
279
329
379
429
479
529
579
629
679
729

zawory
termostatyczne

Zawory regulacyjne
- powrotne
D∏ugoÊç ca∏kowita
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> Rozdzielacz mosi´˝ny do ogrzewania
pod∏ogowego
Aby z∏o˝yç kompletny rozdzielacz:

zawsze uwzgl´dniç jego 2 koƒce (niezale˝nie od iloÊci wyjÊç)

6826

3081

Zawór kulowy z pó∏Êrubunkiem
Wymiary
1“

Kod artyku∏u
6826080

Opak.
1

Odpowietrznik automatyczny
Wymiary
3/8”

Kod artyku∏u
308103

Opak.
1

9827
Koƒcówka rozdzielacza 9800
Wymiary
1”

9800
Belka rozdzielacza
Gwint wejÊciowy 1“,
wyjÊciowy 1/2“
IloÊç wyjÊç
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kod artyku∏u
9800302
9800303
9800304
9800305
9800306
9800307
9800308
9800309
9800310
9800311
9800312

Opak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kod artyku∏u
982708

Opak.
1

Kod artyku∏u
122004

Opak.
1

122
Zawór spustowy
Wymiary
1/2”

9832
Uchwyt do rozdzielaczy
Wymiary
------

Kod artyku∏u
983200

Opak.
2

Aby z∏o˝yç kompletny rozdzielacz:

zawsze uwzgl´dniç iloÊç wyjÊç = iloÊç p´tli grzewczych

9429E

9809E
Zawór termostatyczny
do rozdzielaczy,
gwint zewn´trzny 3/4“ Euro,
niklowany, do monta˝u na zasilaniu, M28
Wymiary
3/4“ Euro
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Kod artyku∏u
980994

Opak.
10

Zawór powrotny
do rozdzielaczy,
gwint zewn´trzny 3/4“ Euro, M28
Wymiary
3/4“ Euro

Kod artyku∏u
942914

Opak.
10
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> Rozdzielacz modu∏owy z poliamidu
do ogrzewania pod∏ogowego
Monta˝ poliamidowego rozdzielacza modu∏owego
do ogrzewania pod∏ogowego
5875

9832P
Uchwyt do
rozdzielacza

G∏owica
elektrotermiczna

9052P

9060P

Modu∏
skrajny

Modu∏ z zaworem
termostatycznym

9071P
Modu∏
regulacyjny
z przep∏ywomierzem

S7359GV

9052P
Modu∏
skrajny

Z∏àczka
zaprasowywana

835PE
Z∏àczka
zaciskowa

Wymiary gabarytowe poliamidowego rozdzielacza modu∏owego
do ogrzewania pod∏ogowego

52
85
135

35

ZASILANIE
VSTUP

30

35

D∏ugoÊç Lc
280
331
382
433
484
535
586
637
688
739
790

208,5

IloÊç wyjÊç
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

85,5
111,5

85,5
36

POWRÓT
VÝSTUP

10

111,5
Lc

53
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> Rozdzielacz modu∏owy z poliamidu
do ogrzewania pod∏ogowego
Aby z∏o˝yç kompletny rozdzielacz:

zawsze uwzgl´dniç jego 2 koƒce (niezale˝nie od iloÊci wyjÊç)

9052P

9832

Modu∏ skrajny z zaworem kulowym 1“,
z odpowietrznikiem i spustem
Wymiary
1”

Kod artyku∏u
905200N

Uchwyt
do rozdzielaczy

Opak.
1 (10)

Wymiary
------

Kod artyku∏u
983250

Opak.
10

Aby z∏o˝yç kompletny rozdzielacz:

zawsze uwzgl´dniç iloÊç wyjÊç = iloÊç p´tli grzewczych

POWRÓT

ZASILANIE

zawsze

mo˝liwe
9070P

9060P

Modu∏ regulacyjny
powrotny

Modu∏ zasilajàcy z zaworem
termostatycznym
- 3/4“ Euro
- gwint pod g∏owic´ M30

P

Wymiary
3/4“ Euro

Kod artyku∏u
906050

Wymiary
----Opak.
1

Kod artyku∏u
907050

Opak.
1

lub
9071P
Modu∏ regulacyjny
z przep∏ywomierzem
0,6 - 2,4 l/min
Wymiary
-----

Kod artyku∏u
907155

Opak.
1

lub
9071P
Modu∏ regulacyjny
z przep∏ywomierzem
1,0 - 4,0 l/min
Wymiary
-----
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Kod artyku∏u
907150

Opak.
1
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> Rozdzielacz modu∏owy z poliamidu do
ogrzewania pod∏ogowego - cz´Êci zamienne
SPINKA ZATRZASKOWA

O-RING

Wymienna spinka zatrzaskowa
zabezpieczajàca po∏àczenia modu∏ów
rozdzielacza poliamidowego
Wymiary
------

Kod artyku∏u
VPDBWA24

Wymiary
------

Opak.
10

PRZEP∏YWOMIERZ

Kod artyku∏u
VPDBWA23

Opak.
10

NAKLEJKA

Wymienny przep∏ywomierz do modu∏u
regulacyjnego z przep∏ywomierzem
Wymiary
1 - 4 l/min

Wymienna uszczelka O-ring`owa
do modu∏u rozdzielacza

Kod artyku∏u
VPDBWA47

Samoprzylepna naklejka na
poszczególne modu∏y dla u∏atwienia
identyfikacji obiegów grzewczych

Opak.
10

Wymiary
------

Kod artyku∏u
986900

Opak.
1

> Rozdzielacz modu∏owy z poliamidu do ogrzewania pod∏ogowego - monta˝ i regulacja
Monta˝ modu∏ów rozdzielacza poliamidowego
Przygotowanie, kontrola poszczególnych
elementów
- sprawdzenie czy uszczelka O-ring`owa
znajduje si´ na swoim miejscu
- wyciàgni´cie spinki zatrzaskowej
z modu∏u

Po∏àczenie modu∏ów
* modu∏y nale˝y po∏àczyç ze sobà
wciskajàc jeden w drugi do oporu

Zabezpieczenie po∏àczenia
- po zespoleniu ze sobà modu∏ów
nale˝y je zabezpieczyç, wciskajàc
w miejsce po∏àczenia spink´
zatrzaskowà a˝ do koƒca

Ustawienie modu∏ów regulacyjnych
Nominalnà pozycjà zaworu termostatycznego, po nakr´ceniu g∏owicy termostatycznej lub g∏owicy elektrotermicznej, jest pozycja pe∏nego otwarcia.
Po zdj´ciu plastikowego kapsla monta˝owego nale˝y nakr´ciç na modu∏
g∏owic´ termostatycznà lub g∏owic´
elektrotermicznà.
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Zawór regulacyjny - powrotny nastawia
si´ przy pomocy klucza imbusowego.
Aby ustawiç zawór we w∏aÊciwej pozycji nale˝y wykonaç odpowiednià iloÊç
obrotów, liczàc od pozycji ca∏kowitego
zamkni´cia.

Obracajàc przep∏ywomierzem ustawia
si´ po˝àdany przep∏yw, który odczytuje
si´ z podzia∏ki umieszczonej na jego
korpusie. Uzyskanà wartoÊç mo˝na
zabezpieczyç specjalnie plombowanà
nakr´tkà.
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> Pod∏àczenie rur do rozdzielaczy ogrzewania
pod∏ogowego
Pod∏àczenie rur do rozdzielacza mosi´˝nego

Zawory termostatyczne, zawory regulacyjne powrotne
oraz wszystkie modu∏y rozdzielaczy poliamidowych
majà pod∏àczenia z gwintem zewn´trznym 3/4“ EURO

835PE
Z∏àczka zaciskowa 3/4“Euro
do rur PEX, Al/PEX, Al/PERT
Wymiary
Kod artyku∏u
3/4 Euro-14x2 835842
3/4 Euro-16x2 835862
3/4 Euro-18x2 835882
3/4 Euro-20x2 835892

Pod∏àczenie rur do rozdzielacza modu∏owego
z poliamidu

S 7359 GV
Z∏àczka prosta, koƒcówka zaprasowywana
(Euroconus)

Visu-Control®
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Opak.
2 (200)
2 (200)
2 (200)
2 (200)

Wymiary

Kod artyku∏u

Opak.*

16x2 - 3/4"
18x2 - 3/4"
20x2 - 3/4"

763BDX
763DDX
763EDX

2
5
2
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> Zestaw regulacyjno-mieszajàcy 9100
do poliamidowego rozdzielacza modu∏owego
Zestaw regulacyjno-mieszajàcy 9100 pozwala na zrównowa˝enie obiegu ogrzewania
pod∏ogowego wspó∏pracujàcego z obiegiem ogrzewania grzejnikowego, zasilanego z tego
samego êród∏a ciep∏a. JednoczeÊnie pozwala na przygotowanie wody o temp. 25-50°C wymaganej w obiegu ogrzewania pod∏ogowego. Zestaw jest przygotowany wst´pnie do pod∏àczenia
bezpoÊrednio do rozdzielaczy modu∏owych.
Parametry pracy
- Temperatura na zasilaniu zestawu mieszajàcego:
- Przep∏yw max. na zasilaniu zestawu mieszajàcego:
- Przep∏yw min. na zasilaniu zestawu mieszajàcego:
- Przep∏yw max. przez obieg ogrzewania pod∏ogowego:
- Moc obiegu ogrzewania pod∏ogowego:
- Temperatura pracy max.:
- CiÊnienie pracy max.:

65°C - 80°C
400 l/h
100 l/h
1400 l/h
10 kW
50°C
6 bar

Zestaw zapewnia:
- cyrkulacj´ wody w p´tlach grzewczych ogrzewania pod∏ogowego ,
- odci´cie pompy obiegowej, a tym samym zabezpieczenie p´tli przed przegrzaniem,
w przypadku przekroczenia okreÊlonej temperatury wody grzewczej po zmieszaniu lub
w przypadku awarii zaworu termostatycznego,
- w∏aÊciwà temperatur´ wody zasilajàcej obieg ogrzewania pod∏ogowego, co jest mo˝liwe
dzi´ki zmieszaniu wody goràcej z wodà z powrotu.

Wymiary
------

Kod artyku∏u
910000

Opak.
1

Zasada funkcjonowania zestawu regulacyjno-mieszajàcego

Powrót nadwy˝ki zmieszanej wody
poprzez zawór regulacyjny - powrotny do
obiegu grzejnikowego. Zawór regulacyjny
powrotny zapewnia hydrauliczne zrównowa˝enie dwóch wspó∏pracujàcych ze sobà
obiegów grzewczych.

Czujnik
zanurzeniowy
g∏owicy termostatycznej
mierzy temperatur´ wody
zasilajàcej na wejÊciu do
obiegu
ogrzewania
pod∏ogowego.
Doprowadzenie wody
goràcej z obiegu
grzejnikowego

Doprowadzenie
wody
grzewczej do rozdzielacza
zasilajàcego.

30 - 45˚C
max 1400 l/godz.

220 V
Awaryjny
wy∏àcznik
termoelektryczny
z czujnikiem
zanurzeniowym

Zasilanie ciep∏à wodà
p´tli
grzewczych
ogrzewania pod∏ogowego.

65 - 80˚C
100 - 400 l/godz.

G∏owica termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym
steruje zaworem termostatycznym, przez który
doprowadzana jest woda goràca z obiegu grzejnikowego
do obiegu ogrzewania pod∏ogowego.
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G∏owice elektrotermiczne zapewniajà regulacj´
przep∏ywu czynnika grzewczego przez zawory termostatyczne w zale˝noÊci od ˝àdanej temperatury
komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu.

Powrót wody z p´tli
grzewczych
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> Zestaw regulacyjno-mieszajàcy 9100
do poliamidowego rozdzielacza modu∏owego
Zasady monta˝u zestawu regulacyjno-mieszajàcego 9100

Zestaw regulacyjno-mieszajàcy 9100 jest
dostarczany zmontowany - tak, jak to
pokazano na zdj´ciu. Jego pod∏àczenie do
rozdzielacza ogrzewania pod∏ogowego
powinno byç przeprowadzone w nast´pujàcy
sposób:
1. Z∏o˝yç rozdzielacz modu∏owy, wykorzystujàc do tego niezb´dnà iloÊç modu∏ów zasilajàcych i powrotnych oraz modu∏y skrajne.
Sk∏adajàc rozdzielacz nale˝y post´powaç
zgodnie z zaleceniami monta˝owymi
zamieszczonymi w rozdziale „Rozdzielacz
modu∏owy z poliamidu do ogrzewania
pod∏ogowego“. Zamocowaç rozdzielacz
w uchwycie.
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ZAWSZE SPRAWDZAå
USZCZELK¢ O-RING`owà
ZAWSZE WSUWAå SPINKI
ZATRZASKOWE

2. Do tak przygotowanego rozdzielacza
przykr´ciç zestaw regulacyjno-mieszajàcy.
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> Regulacja ogrzewania pod∏ogowego
Na rozdzielaczach
mosi´˝nych

Na rozdzielaczach
modu∏owych z polamidu

505

D505

Pokr´t∏o do zaworu termostatycznego
Model z nakr´tkà M 28
Wymiary
M28

Kod artyku∏u
Opak.
505000 10 (200)

Z czujnikiem i nastawà wyniesionà,
z nakr´tkà M28
D∏ugoÊç kapilary

Kod artyku∏u

2m
5m
8m

803902
803905
803908

Kod artyku∏u
505030

Opak.
1

G∏owica termostatyczna z czujnikiem
i nastawà wyniesionà.
Z nakr´tkà M30

Opak.
(karton)

1 (10)
1 (10)
1 (10)

5875

D∏ugoÊç kapilary

Kod artyku∏u

Opak.

2m
5m
8m

100562
100565
100568

1
1
1

5875

G∏owica elektrotermiczna (si∏ownik)
220 V i 24 V
Kod artyku∏u
587501
587502

Opak.
1
1

6830
Termostat programowalny, cyfrowy
tygodniowy na baterie
Wymiary
-----

Wymiary
M30

FB1

6803-C

Wymiary
M28 - 220V
M28 - 24V

Pokr´t∏o do zaworu termostatycznego
Model z nakr´tkà M30x1,5

Kod artyku∏u
683005

Opak.
1

G∏owica elektrotermiczna (si∏ownik)
220 V i 24 V
Wymiary
M30 - 220V
M30 - 24V

Kod artyku∏u
587531
587532

Opak.
1
1

Pod∏àczenie
programatora
6830

6834
Termostat pokojowy
Wymiary
-----

Kod artyku∏u
683400

Opak.
1

6834

6837
Termostat pokojowy z lampkà kontrolnà
i wy∏àcznikem
Wymiary
-----
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Kod artyku∏u
683700

Opak.
1

6837
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> Regulacja ogrzewania pod∏ogowego
9864

9864

Listwa elektryczna pozwala na pod∏àczenie
6-ciu termostatów, które mogà sterowaç
pracà 24 g∏owic elektrotermicznych.
Listwa elektryczna zabezpiecza równie˝
pomp´ cyrkulacyjnà przed przecià˝eniem.
W sytuacji, gdy wszystkie g∏owice elektrotermiczne zostanà zamkni´te, listwa
elektryczna od∏àczy pomp´, która po
otwarciu kilku g∏owic zacznie ponownie
funkcjonowaç.
-----

Kod artyku∏u
986401

Listwa elektryczna pozwala na pod∏àczenie
6-ciu termostatów, które mogà sterowaç
pracà 24 g∏owic elektrotermicznych.

-----

Kod artyku∏u
986400

Opak.
1

Opak.
1

Pod∏àczenie programatorów i g∏owic elektrotermicznych do listwy
elektrycznej - listwa bez zabezpieczenia pompy

Pod∏àczenie programatorów i g∏owic elektrotermicznych do listwy
elektrycznej - listwa z zabezpieczeniem pompy
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Regulacja ogrzewania pod∏ogowego
G∏owica elektrotermiczna dostarczana jest zawsze jako „bezpràdowo
zamkni´ta (NC)“. Poni˝szy schemat obrazuje sposób post´powania, aby
zmieniç ustawienie na „bezpràdowo otwarta (NO)“.
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> Informacje techniczne
WydajnoÊç ogrzewania pod∏ogowego
G∏ówne czynniki majàce wp∏yw na wydajnoÊç ogrzewania pod∏ogowego:
- temperatura czynnika grzejnego,
- rozstaw przewodów ogrzewania pod∏ogowego,
- rodzaj warstwy wykoƒczeniowej pod∏ogi,
- temperatura wewn´trzna pomieszczenia,
- gruboÊç izolacji pod grzejnikiem pod∏ogowym,
- gruboÊç wylewki.
Przyk∏ady wydajnoÊci ogrzewania pod∏ogowego w zale˝noÊci od pokrycia pod∏ogi (drewno/ceramika) oraz przy ró˝nych
rozstawach rur grzejnikowych (10cm/20cm).
DREWNO

CERAMIKA

1A.
Wykoƒczenie pod∏ogi drewniane (deska barlinecka 15mm)
Zasilanie 45oC, rozstaw rury 10cm

1.B
Wykoƒczenie pod∏ogi ceramiczne (terakota 15mm)
Zasilanie 45oC, rozstaw rury 10cm

2A
Wykoƒczenie pod∏ogi drewniane (deska barlinecka 15mm)
Zasilanie 45oC, rozstaw rury 20cm

2.B
Wykoƒczenie pod∏ogi ceramiczne (terakota 15mm)
Zasilanie 45oC, rozstaw rury 20cm

Dopuszczalne temperatury powierzchni pod∏ogi
- w strefie sta∏ego przebywania ludzi max 29oC
- w ∏azienkach, pokojach kàpielowych max 33oC
- w strefach brzegowych max 35oC
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Informacje techniczne
Drewno na ogrzewaniu pod∏ogowym
Mimo powszechnie panujàcym opiniom wÊród inwestorów i wykonawców mo˝liwy jest monta˝ pokryç drewnianych na ogrzewaniu pod∏ogowym Nale˝y jednak konsekwentnie przestrzegaç kilku podstawowych zasad i to ju˝ na etapie projektu.
Poni˝ej przedstawiamy kompendium wiedzy na temat drewna na ogrzewaniu Biofloor. Kompendium jest przeznaczone dla
wykonawców instalacji, wykonawców pokryç pod∏óg oraz inwestorów.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nale˝y zadbaç, aby system ogrzewania oraz rodzaj pod∏ogi by∏y dobrane optymalnie. Zwiàzane jest to ze specyficznymi cechami fizycznymi ró˝nych gatunków drewna. Gatunki drewna o wysokim wspó∏czynniku skurczu bardziej reagujà na zmiany temperatury i wilgotnoÊci powietrza, co w po∏àczeniu z jasnym kolorem drewna mo˝e uwidaczniaç powstajàce szczeliny. Jednak˝e
w odró˝nieniu od pod∏óg litych - w pod∏ogach klejonych warstwowych nast´puje ograniczenie pracy drewna dzi´ki krzy˝owej
konstrukcji desek. SpecjaliÊci odradzajà uk∏adanie na ogrzewaniu parkietu tradycyjnego i desek litych. Wykoƒczenia te charakteryzujà si´ nadmiernà gruboÊcià, a w konsekwencji stwarzajà zbyt du˝y opór cieplny. Pod∏oga nie mo˝e bowiem tamowaç
przep∏ywu ciep∏a do pomieszczenia, dlatego wspó∏czynnik opornoÊci przewodzenia ciep∏a powinien byç jak najmniejszy.
Wybór jakichkolwiek pod∏óg o gruboci powy˝ej 15 mm zdecydowanie obni˝y skutecznoÊç ogrzewania i znaczàco podniesienie koszty eksploatacji.
W przypadku zastosowania ogrzewania pod∏ogowego znakomitym rozwiàzaniem sà trójwarstwowe pod∏ogi uk∏adane w systemie bezklejowym (pod∏oga p∏ywajàca). Je˝eli zdecydujemy si´ na klejenie pod∏ogi do pod∏o˝a warto pami´taç, by zastosowany klej zachowywa∏ swoje w∏aÊciwoÊci i elastycznoÊç nawet w przypadku du˝ych wahaƒ temperatury. Wymogi te spełniajà np. klej REVIN Al firmy Vermeister lub MK 92 S firmy Uzin.
Szczególnie polecane na ogrzewanie pod∏ogowe sà egzotyczne gatunki drewna, produkowane z drewna doussie, iroko, jatobe
oraz klasyczny polski dàb. Decydujà o tym oczywiÊcie odpowiednie parametry skurczu i przewodzenia ciep∏a. Trzeba
zauwa˝yç, ˝e wykorzystanie powierzchni drewnianych do wykoƒczenia ogrzewania pod∏ogowego jest doÊç skomplikowane.
Wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej, starannoÊci i dok∏adnego doboru materia∏ów. Dzi´ki nowoczesnym rozwiàzaniom,
takim jak pod∏ogi wielowarstwowe, jest to jednak mo˝liwe. Pi´kno naturalnego drewna z pewnoÊcià wynagrodzi u˝ytkownikom
nak∏ad sił i pracy.
Gatunki drewna do stosowania na ogrzewaniu pod∏ogowym:
Dàb, Dàb czerwony, Buk, Klon, Badi, Bubinga, Dussie, Iroko, Jatoba, Mutenye, Padouk, Wenge
Systemy monta˝u dopuszczone do stosowania na ogrzewaniu pod∏ogowym:
- System deski p∏ywajàcej (jako materia∏ podk∏adowy nale˝y stosowaç tektur´ falistà - z uwagi na jej mniejszy opór cieplny)
- System deski klejonej do pod∏o˝a (pod warunkiem stosowania odpowiednich klejów, np. REVIN Al firmy Vermeister
lub MK 92 S firmy Uzin.)
Uwaga!
Wszystkie produkty przystosowane do stosowania na ogrzewanie pod∏ogowe (pokrycia drewniane, wyk∏adziny, materia∏y
monta˝owe itp.) powinny posiadaç dopuszczenia do stosowania na powierzchniach o podwy˝szonych temperaturach oraz byç
oznakowane piktogramami ogrzewania pod∏ogowego:

SHAPE \* MERGEFORMAT

INSTALACJA POD¸OGI DREWNIANEJ NA OGRZEWANIU POD¸OGOWYM
Uwaga!
Warunkiem przystàpienia do uk∏adania pod∏ogi na ogrzewaniu pod∏ogowym jest sporzàdzony i podpisany protokó∏ z wygrzewania posadzki grzewczej (warunek wielu producentów pod∏óg warstwowych - przyk∏ad protoko∏u firmy Barlinek poni˝ej tekstu).
Post´powanie przed monta˝em pod∏ogi
Przed przystàpieniem do uk∏adania pod∏ogi na ogrzewaniu pod∏ogowym nale˝y przeprowadziç proces wygrzewania posadzki,
polegajàcy na stopniowym zwi´kszaniu temperatury pracy systemu z 20 do 50ºC (o 10ºC na dob´) w ciàgu pierwszych 4 dni
procesu, nast´pnie pozostawieniu systemu na maksymalnej mocy przez kolejne 11 dni. Pomi´dzy 16 a 18 dniem nale˝y
obni˝yç temp. z 50ºC do 20ºC (o 10ºC na dob´) i pozostawiç wy∏àczony system do 23 dnia procesu. Po czym nale˝y ponownie, pomi´dzy 24 a 27 dniem, powtórzyç rozgrzanie systemu od 20ºC do temperatury maksymalnej, a pomi´dzy 28 a 30 dniem
obni˝yç temperatur´ systemu z 50ºC do 20ºC. W 19 dniu procesu nale˝y przeprowadziç kontrolny pomiar wilgotnoÊci pod∏o˝a
(nie powinna przekraczaç wymaganych wartoÊci).
JeÊli monta˝ nie odbywa si´ natychmiast, ale nast´puje póêniej, na kilkanaÊcie dni przed monta˝em nale˝y ustawiç ogrzewanie
na 18ºC na powierzchni posadzki i tej samej temperaturze instalowaç pod∏og´.
Aby drewno nie paczy∏o si´, nale˝y dopilnowaç by w czasie uk∏adania wilgotnoÊç pod∏ogi nie wykracza∏a poza dopuszczalny
zakres 7±2%.
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Informacje techniczne
Monta˝ pod∏ogi
Ustawiç ogrzewanie na kilkanaÊcie dni przed monta˝em na 18°C na powierzchni posadzki.
Instalowaç w tej samej temperaturze zgodnie z instrukcjà producenta - uk∏adania pod∏ogi w systemie p∏ywajàcym lub instrukcjà
klejenia deski do pod∏o˝a.
Post´powanie po monta˝u pod∏ogi
- Pozostawiç pod∏og´ powolnemu dzia∏aniu systemu grzewczego. Ustawiç temperatur´ na 18°C na powierzchni pod∏ogi nie
krócej ni˝ 48 h. Nast´pnie nale˝y powoli zwi´kszaç temperatur´ o 1 lub 2°C dziennie - a˝ do uzyskania tej optymalnej.
- Nie podnosiç temperatury powy˝ej 26°C na powierzchni pod∏ogi.
PORADY I UWAGI DLA U˚YTKOWNIKÓW I WYKONAWCÓW
- Wykonaj projekt instalacji ogrzewania pod∏ogowego - uwzgl´dniajàcy rodzaj pokrycia pod∏ogi. WydajnoÊç cieplna pod∏ogi
z pokryciem drewnianym mo˝e byç nawet o 40% ni˝sza od wydajnoÊci pod∏ogi pokrytej ceramikà lub kamieniem.
- U˝yj gotowej pod∏ogi trójwarstwowej lub parkietu z cienkich elementów (mozaika 8-10mm).
- Aby drewno nie paczy∏o si´, dopilnuj, by w czasie uk∏adania wilgotnoÊç parkietu nie wykracza∏a poza dopuszczalny zakres
(7-9% dla klepki i mozaiki, 6-8% dla pod∏óg warstwowych).
- Drewno u∏o˝one na ogrzewaniu pod∏ogowym podlega du˝ej zmianie temperatur i wilgotnoÊci - powstawanie niewielkich,
w∏osowych szczelin jest nieuniknione i trzeba si´ z tym liczyç.
- Materia∏y pomocnicze (lakiery, kleje, zaprawy wyrównujàce i gruntujàce) muszà byç dobrej jakoÊci i odporne na
podwy˝szonà temperatur´ - sà oznaczane specjalnym piktogramem ogrzewania pod∏ogowego.
- W∏aÊciwym podk∏adem w monta˝u p∏ywajàcym jest tektura falista.
Wymagania:
Ca∏a powierzchnia pod∏ogi musi byç ogrzewana.
Temperatura powierzchni pod∏ogi nie mo˝e byç nagrzewana powy˝ej 26°C. Ta wartoÊç temperatury jest maksymalnà
dopuszczalnà na powierzchni pod∏ogi.
Temperatura w czasie montowania pod∏ogi powinna wynosiç 18°C. Wymóg ten dotyczy zarówno pod∏o˝a jak i pomieszczenia.
WilgotnoÊç wzgl´dna powietrza w pomieszczeniu nie powinna byç ni˝sza jak 45% i przekraczaç 60% przed monta˝em jak
i po jego wykonaniu.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e pod∏oga betonowa powinna odpowiadaç nast´pujàcym warunkom:
- okres wygrzewania pod∏ogi (przed u∏o˝eniem drewnianego pokrycia) oko∏o 30 dni (niezb´dny jest protokó∏ wygrzewania
i pomiaru wilgotności wylewki betonowej) pokrycie powinno zostaç u∏o˝one bezpoÊrednio po zakoƒczeniu okresu
wygrzewania pod∏ogi wilgotnoÊç dopuszczalna jastrychu:
- jastrychu cementowego powinna byç wi´ksza ni˝ 1,5 – 2,0 % CM
- jastrychu anhydrytowego powinna byç wi´ksza ni˝ 0,3 % CM
Uwaga!
Niezale˝nie od stosowanego systemu grzewczego w pomieszczeniu musi byç utrzymana wilgotnoÊç wzgl´dna przez ca∏y rok
45–60 %. Gwarancja np. firmy Barlinek nie obejmuje pod∏ogi, która zostanie przesuszona, np. na skutek przegrzania poprzez
stosowane temperatur wy˝szych ni˝ 26°C na ogrzewaniu pod∏ogowym.
Nale˝yte zaprojektowanie instalacji, zamontowanie i prawid∏owe funkcjonowanie ogrzewania pod∏ogowego jest warunkiem
koniecznym do stosowania pod∏óg drewnianych na ogrzewaniu pod∏ogowym.
Nale˝y pami´taç, ˝e parkiet na ogrzewanej pod∏odze jest bardziej wra˝liwy na dzia∏anie wilgoci ni˝ parkiet na nie ogrzewanym
pod∏o˝u. Przyczynà tego jest wyst´powanie wi´kszej ró˝nicy mi´dzy stanem najwi´kszego wysuszenia i stanem najwi´kszego
zawilgocenia parkietu.
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Informacje techniczne

PROTOKÓŁ ROZGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM
Inwestor:
Obiekt:
Pomieszczenie:
Pi tro:
Rodzaj jastrychu:
Typ ogrzewania:
(wodne, elektryczne)
Połoenie elementów grzewczych:
A 1 - el. grzewcze pod jastrychem, w warstwie izolacyjnej
A 2 - el. grzewcze pod jastrychem, w warstwie wyrównujcej
A 3 - el. grzewcze w dolnej warstwie ja strychu
A 4 - el. grzewcze w rodkowej warstwie ja strychu
rednia grubo jastrychu: mm
Jastrych wykonano dnia:
Ogrzewanie uruchomiono dnia . . . . . . . . . . . . . . po . . . . . . . . . . dniach od wykonania ja strychu
1 dzie
2 dzie
3 dzie
4 dzie
5 do 15 dnia
16 dzie

system rozgrzano do temp.
system rozgrzano do temp.
system rozgrzano do temp.
system rozgrzano do temp.

+20±C
+30±C
+40±C
+50±C lub maksymalnej
temp. pracy systemu
system pracuje z maksymalna temp. pracy
temp. pracy systemu obniono do
+40±C

17 dzie

temp. pracy systemu obniono do

+30±C

18 dzie

temp. pracy systemu obniono do

+20±C

19 dzie

pomiar wilgotnoci podłoa

-Przy konstrukcji A 4
19 do 23 dnia system pozostaje wyłczony
24 dzie
system rozgrzano do temp.
25 dzie
system rozgrzano do temp.
26 dzie
system rozgrzano do temp.
27 dzie
system rozgrzano do temp.

28 dzie

temp. pracy systemu obniono do

+40±C

29 dzie

temp. pracy systemu obniono do

+30±C

30 dzie

temp. pracy systemu obniono do

+20±C

Wykonawca ogrzewania
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+20±C
+30±C
+40±C
+50±C lub maksymalnej
temp. pracy systemu

Architekt / Kierownik budowy

Inwestor
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Informacje techniczne
PIEL¢GNACJA JASTRYCHU - uruchamianie instalacji
Przed przystàpieniem do uk∏adania warstwy wykoƒczeniowej na ogrzewaniu pod∏ogowym jastrych musi zostaç
koniecznie podgrzany. Podgrzanie nie mo˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ po okresie wiàzania jastrychu, który dla
np. jastrychu cementowego wynosi 21 dni.
Pierwsze uruchomienie instalacji ogrzewania pod∏ogowego nale˝y przeprowadziç przy temperaturze zasilania 25oC,
którà nale˝y utrzymywaç przez kolejne 3 dni. Kolejnym krokiem jest podniesienie temperatury zasilania
do temperatury maksymalnej projektowanej i utrzymywanie przez kolejne 5 dni.
Wygrzewanie jastrychu zgodnie z podanà powy˝ej procedurà nie gwarantuje osiàgni´cia wilgotnoÊci jastrychu
wymaganej dla ró˝nych rodzajów pod∏óg.
Przed uk∏adaniem warstw wykoƒczeniowych nale˝y sprawdziç wilgotnoÊç jastrychu i porównaç z wartoÊciami
wymaganymi przez producentami pokryç pod∏ogowych.
Szczególnie istotne jest to w przypadku pokryç drewnianych – producenci pokryç majà specjalne wymagania
dotyczàce procesu wygrzewania jastrych. Wi´cej informacji w tekÊcie „Drewno na ogrzewaniu podłogowym
Biofloor”.
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> Przyk∏ady
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> Notatki
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