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

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

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

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

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

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

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

Ζητούμε κατανόηση για το γεγονός ότι, για τεχνικούς 
λόγους, σε όλες τις προσφορές, τις επιβεβαιώσεις παραγγε-
λιών, τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια θα χρησιμοποι-
ούνται πλέον οι 11-ψήφιοι κωδικοί.
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Οροφή ψύξης σε ξηρή κατασκευή

Θέρμανση/ψύξη οροφής ή τοίχου σε υγρή κατασκευή

Θέρμανση/ψύξη τοίχου σε ξηρή κατασκευή

4 ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟ
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4 1 Οροφές ψύξης

4 1 1 Περιγραφή συστήματος

 - Υψηλή ισχύς ψύξης έως 66 W/m²
 - Κατάλληλες για θέρμανση και ψύξη
 - Υψηλός βαθμός κάλυψης με τέσσερα μεγέθη πλακών
 - Ευκολία στο χειρισμό χάρη στη σταθερή πολυστρωματική δομή
 - Εύκολη στερέωση χάρη στο προτρυπημένο ράστερ στερέωσης
 - Σύντομος χρόνος τοποθέτησης χάρη στο προκατασκευασμένο στοιχείο οροφής

4 1 1 1 Στοιχεία του συστήματος

 - Οροφή ψύξης
 - Στοιχείο οροφής 2000 × 1250 × 30 mm/2,5 m²
 - Στοιχείο οροφής 1500 × 1250 × 30 mm/1,88 m²
 - Στοιχείο οροφής 1000 × 1250 × 30 mm/1,25 m²
 - Στοιχείο οροφής 500 × 1250 × 30 mm/0,63 m²
 - Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης 10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με ρακόρ 10
 - Σταθερός σύνδεσμος 10
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 10
 - Πρεσαριστός δακτύλιος 17, 20, 25, 32
 - Σύνδεσμος συστολικός 17–10, 20–10, 25–10, 32–10
 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με εξωτερικό σπείρωμα 10–R ½ 
 - Ταφ 17–10–17/20–10–20/25–10–25/32–10–32
 - Κλιπαριστό ημικέλυφος 16/17/20/25/32

4 1 1 2 Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες

 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 - RAUTHERM S ως συνδετικός σωλήνας:

 - 17 × 2,0 mm
 - 20 × 2,0 mm
 - 25 × 2,3 mm
 - 32 × 2,9 mm

Εικ. 4–1 Οροφή ψύξης σε ξηρή κατασκευή

Εικ. 4–2 Διαθέσιμα μεγέθη πλακών

4 1 1 3 Περιγραφή

Τη βάση της οροφής ψύξης αποτελούν βιομηχανικές γυψοσανίδες κατά το 
DIN 18180/DIN EN 520 με ή χωρίς ενσωματωμένο γραφίτη. Η οροφή ψύξης 
αποτελείται από γυψοσανίδες με φρεζαρισμένες αυλακώσεις και ενσωματωμένους 
σωλήνες RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm σε απόσταση τοποθέτησης 45 mm ως 
διπλός μαίανδρος. Η τοποθετημένη στην πίσω πλευρά μόνωση πολυστυρένιου 
EPS 035 και οι λωρίδες ενίσχυσης από γυψοσανίδα εξασφαλίζουν μια απλή 
συναρμολόγηση. Με τέσσερα στοιχεία οροφής διαφορετικού μεγέθους μπορεί 
να επιτευχθεί ακόμα και σε πολύπλοκους χώρους υψηλός βαθμός κάλυψης με 
ενεργό επιφάνεια ψύξης. Οι ανενεργές περιοχές της ψευδοροφής μπορούν να 
καλυφτούν με συνηθισμένες πλάκες γυψοσανίδας με πάχος πλάκας 15 mm σε 
κατασκευή διπλής κάλυψης. Οι ημικυκλικές λεπτές ακμές HRAK στις παράλλη-
λες προς τις τοποθετημένες λωρίδες ενίσχυσης πλευρές καθιστούν δυνατή την 
απλή κατασκευή της ψευδοροφής.

4 1 1 4 Τομείς εφαρμογής

Η οροφή ψύξης προβλέπεται για την κατασκευή κρεμαστών ψευδοροφών για τη 
χρήση εντός των κτιρίων.

Η οροφή ψύξης ταξινομείται ως προς τη συμπεριφορά στη φωτιά στην κλάση 
B-s1, d0 κατά το DIN EN 13501. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για την κατα-
σκευή οροφών πυρασφάλειας της κατηγορίας αντοχής σε φωτιά F30 έως F90 ή 
ανώτερης! Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της προληπτικής κατασκευαστικής 
πυροπροστασίας ως προς τις εξόδους διαφυγής και κινδύνου!

Τα στοιχεία οροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οικίες και σε επαγγελμα-
τικούς χώρους, όπως π.χ. σε κτίρια γραφείων ή διοίκησης όπου δεν υπάρχει 
φορτίο υγρασίας. Το σύστημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους 
οποιασδήποτε φύσεως, όπως είναι π.χ. επαγγελματικοί υγροί χώροι, σάουνες και 
πισίνες. Εξαίρεση αποτελούν τουαλέτες και χώροι τουαλετών χωρίς ντους, καθώς 
και λουτρά συνηθισμένης οικιακής χρήσης. 
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5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ

5 1 Περιμετρική μονωτική ταινία REHAU

Εικ. 5–1 Περιμετρική μονωτική ταινία REHAU

 - Βάση της μεμβράνης
 - Δυνατότητα χρήσης αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος
 - Ιδανική διαμόρφωση των γωνιών

Πεδίο εφαρμογής
 - Πλάκα κόμβων Varionova
 - Πλάκα κόμβων vario
 - Σύστημα με πλάκα καρφωτής τοποθέτησης
 - RAUFIX
 - Μεταλλικό πλέγμα στερέωσης σωλήνων
 - Σύστημα ξηρής τοποθέτησης

Περιγραφή
Η ανθεκτική στο σχίσιμο βάση της μεμβράνης εμποδίζει την είσοδο στην υγρασία 
και στο νερό από την εφίδρωση του δαπέδου. Οι γέφυρες ήχου και θερμότητας 
αποφεύγονται. Η περιμετρική μονωτική ταινία προσφέρει την απαιτούμενη κατά 
DIN 18560 δυνατότητα μετακίνησης των 5 mm για τα θερμαινόμενα δάπεδα.

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό προφίλ μόνωσης PE
Υλικό βάσης της μεμβράνης PE
Κατηγορία δομικών υλικών κατά ÖNORM DIN 4102 B2
Συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά ÖNORM EN 13501 E
Ύψος [mm] 150
Πάχος [mm] 8

Συναρμολόγηση

Στην περιοχή των αρμών η περιμετρική μονωτική ταινία REHAU πρέπει να 
τοποθετείται με ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 5 cm.

1. Τοποθετήστε την περιμετρική μονωτική ταινία με τη βάση της μεμβράνης 
προς το χώρο. 

2. Ακουμπήστε τη βάση της μεμβράνης χαλαρά πάνω στο σύστημα θέρμανσης/
ψύξης δαπέδου REHAU. 

3. Κολλήστε τη βάση της μεμβράνης χαλαρά πάνω στην πλάκα συστήματος.
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6 1 Συλλέκτης κυκλωμάτων θέρμανσης REHAU HKV-D (ανοξείδω-
τος χάλυβας)

 - Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας
 - 100 τοις εκατό εξαερισμός μέσω εξωτερικού κολάρου στη βαλβίδα εξαερισμού
 - Συλλέκτης με εσωτερικό σπείρωμα και θάλαμο στεγανοποιητικού δακτυλίου Ο
 - Ένδειξη ροής 0,5-5 l/min
 - Μεγάλη άνεση σύνδεσης χάρη στο λυγισμένο στήριγμα
 - Σετ σφαιρικών βανών για οριζόντια σύνδεση
 - Σετ σφαιρικών βανών για κάθετη σύνδεση
 - Memory ring για την επισήμανση της ρυθμισμένης ροής

Περιγραφή
Συλλέκτης προσαγωγής και επιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα με ενσωματω-
μένη θερμοστατική βαλβίδα στην επιστροφή (συμπληρωματικός εξοπλισμός με 
μηχανισμούς ρύθμισης REHAU) και ενσωματωμένη ένδειξη ροής για την ακριβή 
οπτική ρύθμιση της παροχής νερού στην προσαγωγή. Βαλβίδα εξαερισμού ½" 
αυτοστεγανοποιούμενη, επινικελωμένη. Βάνα εκκένωσης ½" αυτοστεγανοποιού-
μενη, επινικελωμένη. Στήριγμα τοίχου με ένθετα ηχομόνωσης, δεξιά λυγισμένο 
κατά 25 mm.

 - Πρωτεύουσα πλευρά
 - Ειδικά πώματα 1", 2 τεμ.
 - Ειδικές κοχλιωτές συνδέσεις 1"-5/4", 2 τεμ.

 - Δευτερεύουσα πλευρά
 - ¾" Εξ.Σ. με ευρωκώνο. Κατάλληλο για κοχλιωτές συνδέσεις δακτυλίων 

σύσφιγξης REHAU 10,1 x 1,1, 17 x 2,0 και 20 x 2,0.  
Η μέγιστη επιτρεπτή ροπή σύσφιγξης στις κοχλιωτές συνδέσεις ανέρχεται 
στα 40 Nm.

Πεδίο εφαρμογής
Οι συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D (ανοξείδωτος χάλυβας) χρησιμο-
ποιούνται για τη διανομή και ρύθμιση της ογκομετρικής παροχής σε θερμάνσεις 
επιφανειών χαμηλής θερμοκρασίας ή σε ψύξη επιφανειών.
Οι συλλέκτες των κυκλωμάτων θέρμανσης HKV-D (ανοξείδωτος χάλυ-
βας) πρέπει να λειτουργούν με νερό θέρμανσης σύμφωνα με το VDI 2035 
ÖNORM EN 12828 και το ÖNORM H 5195-2.
Στις εγκαταστάσεις με σωματίδια διάβρωσης ή ρύπανση στο νερό θέρμανσης, 
πρέπει να εγκατασταθούν στην εγκατάσταση θέρμανσης για την προστασία των 
διατάξεων μέτρησης και ρύθμισης του συλλέκτη ρυποσυλλέκτες ή φίλτρα με 
ένα μέγεθος οπών σήτας όχι πάνω από 0,8 mm. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση 
συνεχούς λειτουργίας ανέρχεται στα 6 bar στους 70 °C. Η μέγιστη επιτρεπτή 
πίεση ελέγχου ανέρχεται στα 8 bar στους 20 °C.

Εξαρτήματα
 - Ερμάρια συλλεκτών REHAU για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση
 - Σετ σφαιρικών βανών REHAU οριζόντια σύνδεση
 - Σετ σφαιρικών βανών REHAU κάθετη σύνδεση
 - Σετ θερμομέτρου REHAU 0-80 °C

Εικ. 6–1 REHAU HKV-D (ανοξείδωτος χάλυβας) με σετ σφαιρικών βανών, οριζόντια σύνδεση

Εικ. 6–2 REHAU HKV-D (ανοξείδωτος χάλυβας) με σετ σφαιρικών βανών, κάθετη σύνδεση

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας

Διανομέας/Συλλέκτης
Αποτελούμενος από ξεχωριστό προφίλ 
ανοξείδωτου χάλυβα NW 1"

Κυκλώματα θέρμανσης Για 2 έως 12 κυκλώματα θέρμανσης (ομάδες)

HKV-D

1 μετρητής ροής (ροόμετρο) ανά κύκλωμα 
θέρμανσης στην προσαγωγή. 
1 θερμοστατική βαλβίδα με ρύθμιση του όγκου 
ροής ανά κύκλωμα θέρμανσης στην επιστροφή. 

Σύνδεση βαλβίδας M30 x 1,5 mm
Απόσταση μαστών 
σύνδεσης

50 mm

Σύνδεση για ευρωκώνο 
G ¾" A

για κοχλιωτές συνδέσεις δακτυλίων σύσφιγξης 
REHAU

Στήριγμα/κονσόλα
με ένθετα ηχομόνωσης, δεξιά λυγισμένο κατά 
25 mm.

6 ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΣΎΛΛΕΚΤΏΝ

Συ
στ

ήμ
ατ

α 
συ

λλ
εκ

τώ
ν



112

7 1 Βασικά στοιχεία

Νομικές απαιτήσεις
Η οικονομική λειτουργία μιας εγκατάστασης θέρμανσης καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τα εξής:
 - Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός
 - Συντήρηση
 - Σύστημα αυτόματης ρύθμισης

Μέχρι και το 20 % της ετήσιας ενεργειακής ζήτησης μιας εγκατάστασης θέρ-
μανσης μπορεί να εξοικονομηθεί με ένα κατάλληλο και σωστά εγκατεστημένο 
σύστημα αυτόματης ρύθμισης. Για το λόγο αυτόν, ο νομοθέτης έχει καθορίσει 
στον κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV) ποια στοιχεία ρύθμισης πρέπει 
να προβλεφθούν, για την κατά το δυνατόν ενεργειακά οικονομικότερη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Κατάλληλα συστήματα αυτόματης ρύθμισης
Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης για εγκαταστάσεις θέρμανσης μπορεί να 
καταμεριστεί σε δύο τομείς:

 - Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής 
Σκοπός της είναι, σε κάθε χρονική στιγμή, να διαθέτει μια επαρκή ποσότητα 
ενέργειας.  
Αυτό γίνεται κατά κανόνα με την επεξεργασία της μέσης εξωτερικής θερμοκρα-
σίας (καμπύλη θέρμανσης) σε συνδυασμό με μια λειτουργία χρονοδιακόπτη 
(μειωμένη/κανονική λειτουργία). 
Οι κατάλληλες για το σκοπό αυτό ομάδες ρύθμισης περιγράφονται στις επόμε-
νες σελίδες.

 - Ρύθμιση της θερμοκρασίας μεμονωμένων χώρων 
Σκοπός της είναι η ρύθμιση της ποσότητας ενέργειας για κάθε χώρο ξεχωριστά. 
Αυτό γίνεται με τον έλεγχο της ροής (ενεργοποίηση των μηχανισμών ρύθμισης 
για τις βαλβίδες των κυκλωμάτων θέρμανσης). 
Επιπλέον εδώ είναι επίσης απαραίτητη μια λειτουργία χρονοδιακόπτη. 
Όταν αυτή η λειτουργία λείπει, τότε οι θερμοστάτες χώρου εξακολουθούν να 
απαιτούν στη φάση της μείωσης της ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής 
την ίδια θερμοκρασία χώρου. Λόγω της αντιφατικής ρύθμισης χάνεται έτσι ένα 
μεγάλο μέρος της εφικτής εξοικονόμηση ενέργειας. 
Κατάλληλα συστήματα αυτόματης ρύθμισης θα βρείτε στις επόμενες ενότητες.

Βασικά στοιχεία για τη ρύθμιση ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Ένας χώρος που θερμαίνεται μέσω ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ένα πολύ 
σταθερό σύστημα λόγω της μεγάλης ικανότητας συσσώρευσης θερμότητας.
Αυτό σημαίνει αφενός ότι οι στιγμιαίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, π.χ. 
λόγω αερισμού, εξισορροπούνται γρήγορα, αφετέρου όμως συνεπάγεται ότι το 
ζέσταμα ενός πολύ κρύου χώρου απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτή η ιδιαιτερότητα θέτει ειδικές απαιτήσεις στο σύστημα αυτόματης ρύθμισης:
 - Για την αποφυγή υπερθέρμανσης των χώρων, πρέπει οι χρησιμοποιούμενοι 
ελεγκτές να είναι προσαρμοσμένοι στο σκοπό αυτής της ρύθμισης.

 - Η χρονικά σωστή αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας των χώρων πρέπει να 
ελέγχεται αυτόματα, για την επίτευξη υψηλής άνεσης με την ελάχιστη δυνατή 
κατανάλωση ενέργειας. 

Τα συστήματα ρύθμισης REHAU είναι εναρμονισμένα με αυτό το σκοπό χρήσης, 
προσφέρουν συμπεριφορά ρύθμισης προσαρμοσμένη στην ενδοδαπέδια θέρμαν-
ση και μπορούν να ελεγχθούν μέσω χρονοπρογραμμάτων.

Φαινόμενο αυτορρύθμισης
Το φαινόμενο αυτορρύθμισης εμφανίζεται βασικά σε κάθε σύστημα θέρμανσης. 
Αυτό το φαινόμενο βασίζεται στο γεγονός ότι η αποδιδόμενη θερμική ισχύς 
εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμαντικής επιφάνειας και 
του θερμαινόμενου χώρου.
Η απόδοση θερμότητας μειώνεται καθώς η θερμοκρασία του χώρου ανεβαίνει, 
και αυξάνει όταν η θερμοκρασία του χώρου πέφτει.

Αυτό το φαινόμενο ενεργεί αποτελεσματικότερα, όσο μικρότερη είναι η διαφορά 
ανάμεσα στη θερμοκρασία της θερμαντικής επιφάνειας και της θερμοκρασίας 
του περιβάλλοντος χώρου.
Η ειδική απόδοση ισχύος μιας επιφάνειας θέρμανσης προκύπτει από την 
εξίσωση:

qH  =  ασυνολ (δH – δR)
με:
qH  =  Θερμική ισχύς της επιφάνειας/m²
ασυνολ  =  Συντελεστής μεταφοράς της θερμότητας
δR =  Θερμοκρασία χώρου
δH  =  Θερμοκρασία της θερμαντικής επιφάνειας

Για την ενδοδαπέδια θέρμανση, όπου η μέση θερμοκρασία επιφάνειας είναι 
25 °C, αυτό το φαινόμενο επιτυγχάνει τη μέγιστη αποτελεσματικότητά του.

Αυτό το φαινόμενο συμπληρώνει λοιπόν - ιδιαίτερα σε περίπτωση σωστά ρυθ-
μισμένης θερμοκρασίας προσαγωγής - το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας του 
χώρου, αλλά δεν το υποκαθιστά σε καμία περίπτωση.

Εικ. 7–1 Παράσταση του φαινομένου της αυτορρύθμισης:  
Η θερμική ισχύς q = 55 W/m² μειώνεται με το φαινόμενο αυτορρύθμισης στα 
q = 33 W/m²

δH Θερμοκρασία της θερμαντικής επιφάνειας

δR Θερμοκρασία χώρου

  Άνοδος της θερμοκρασίας του χώρου λόγω επίδρασης ξένης θερμότητας

t

[°C]

26

25

24

23

22

21

20

19

vH 

∆v
= 

5K

∆v
= 

3K

7 ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΎΤΟΜΑΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ
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8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΎΡΗΝΑ ΣΚΎΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
REHAU

8 1 Εισαγωγή

Εικ. 8–1 

8 1 1 Γενικά

Τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα σύγχρονα κτίρια είναι να παρέχουν 
υψηλή θερμική άνεση στο χρήστη, να εξοικονομούν ενέργεια, να είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον, και ταυτόχρονα να απαιτούν χαμηλό κόστος επένδυσης 
και συντήρησης για το φορέα εκμετάλλευσης. Ο έλεγχος θερμοκρασίας πυρήνα 
σκυροδέματος (συντομογραφία BKT) μπορεί να συμβάλλει κατά μεγάλο μέρος 
στην επίτευξη αυτών στόχων.

Ο έλεγχος θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος βασίζεται στη χρήση των δομι-
κών μερών του κτιρίου ως συσσωρευτών θερμότητας για την ομοιόμορφη ψύξη 
ή θέρμανση. Στην περίπτωση της ψύξης, η θερμότητα που απορροφάται από το 
δομικό τμήμα μεταφέρεται μέσω των ενσωματωμένων σωλήνων. Στην περίπτωση 
της θέρμανσης, οι σωληνώσεις θερμαίνουν το δομικό τμήμα, το οποίο αποδίδει 
με τη σειρά του τη θερμότητα στο χώρο μέσω της επιφάνειάς του. 
Λόγω των υψηλών προτύπων θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους και της 
μεγάλης επιφάνειας ανταλλαγής θερμότητας - κυρίως μέσω ακτινοβολίας - κατά 
τον έλεγχο θερμοκρασίας πυρήνα σκυροδέματος BKT, η απαιτούμενη διαφορά 
της επιφανειακής θερμοκρασίας παραμένει χαμηλή. Παράλληλα μειώνεται η 
ανάγκη ανανέωσης του αέρα για υγειονομικούς λόγους, και ο αερισμός μπορεί να 
περιοριστεί σε περιπτώσεις φορτίου αιχμής. Η χαμηλή ταχύτητα του αέρα που 
προκύπτει έτσι και ο έλεγχος θερμοκρασίας μέσω ακτινοβολίας δημιουργούν στο 
χώρο ένα κλίμα που είναι υγιεινό και ευχάριστο για τον άνθρωπο.

Η εφαρμογή συστημάτων BKT επιτρέπει την αποτελεσματική θέρμανση και 
ψύξη. Το χαμηλό επίπεδο θερμοκρασίας, με μικρή απόκλιση από τη θερμοκρα-
σία χώρου, και οι περιορισμένες αυξομειώσεις των θερμοκρασιών προσαγωγής 
συμβάλλουν στην οικονομική λειτουργία και τη μείωση των εκπομπών CO2. 
Τα συστήματα BKT παρέχουν δυνατότητες εξοικονόμησης λόγω της κάλυψης του 
βασικού φορτίου με ομοιόμορφο επίπεδο θερμοκρασίας στην προσαγωγή, λόγω 
της μικρότερης διαστασιολόγησης των συστημάτων εξαερισμού, της γρήγορης 
συναρμολόγησης ήδη από τη φάση της κατασκευής της φέρουσας δομής, και 
λόγω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 - Χαμηλό κόστος λειτουργίας
 - Χαμηλό κόστος επένδυσης
 - Είναι εφικτή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 - Κατάλληλο για Green Building Standards, π.χ. LEED
 - Ομοιόμορφο, χαμηλό και ενεργειακά ευνοϊκό επίπεδο θερμοκρασίας προσα-
γωγής

 - Χαμηλές θερμοκρασίες επιφάνειας
 - Υψηλή άνεση κλίματος του χώρου
 - Χωρίς ρεύματα αέρα
 - Απουσία συνδρόμου "sick building"
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9 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ REHAU

Εικ. 9–1 Θέρμανση επιφανειών σε βιομηχανική αίθουσα

 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Ευχάριστη θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου
 - Ομοιόμορφο θερμοκρασιακό προφίλ
 - Μικρές ταχύτητες του αέρα
 - Καμία επαναιώρηση της σκόνης
 - Ιδανική ελευθερία διαμόρφωσης του χώρου
 - Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας
 - Κατάλληλη για εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας και ηλιακές εγκαταστάσεις
 - Μηδενικά έξοδα συντήρησης

Στοιχεία
 -  Βιομηχανικοί συλλέκτες 
 -  Δεματικό καλωδίου
 -  Ράγα RAUFIX 
 -  Ράγα RAILFIX
 -  Καρφωτό στήριγμα

Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 25 x 2,3 mm

Εξαρτήματα συστήματος
 - Καμπύλες οδηγοί σωλήνων

Περιγραφή
Η θέρμανση βιομηχανικών επιφανειών REHAU τοποθετείται στην πλάκα σκυρο-
δέματος στη μορφή μιας παράλληλης τοποθέτησης. Στη στάνταρ λύση στερεώ-
νονται οι σωλήνες της θέρμανσης με δεματικά καλωδίων REHAU στα στοιχεία του 
οπλισμού και συνδέονται στο βιομηχανικό συλλέκτη REHAU.

Βιομηχανικός συλλέκτης REHAU

Εικ. 9–2 Βιομηχανικός συλλέκτης REHAU

Διανομέας και συλλέκτης από ορειχάλκινο σωλήνα με βαλβίδα εξαερισμού και 
βάνα KFE. Βλέπε κεφάλαιο «13 Βιομηχανικός συλλέκτης REHAU» στη σελίδα 
165.

Η δυνατότητα αποκοπής για κάθε κύκλωμα θέρμανσης εξασφαλίζεται με μια 
σφαιρική βάνα στην προσαγωγή και μια βάνα ρύθμισης ακριβείας (για την υδραυ-
λική εξισορρόπηση κάθε κυκλώματος θέρμανσης) στην επιστροφή. Συναρμολο-
γημένοι σε στιβαρές, γαλβανισμένες, ηχομονωμένες κονσόλες.

Δεματικό καλωδίου

Εικ. 9–3 Δεματικό καλωδίου

Για την προσεκτική στερέωση των σωλήνων της θέρμανσης στα στοιχεία του 
οπλισμού της πλάκας του δαπέδου.

Υλικό PA
Αντοχή στη θερμοκρασία –40 έως +105 °C
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10 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΔΑΠΕΔΏΝ REHAU

10 1 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας

Εικ. 10–1 Σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότητας

 - Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς τραυματισμούς χάρη στην εργοστασιακή επένδυση 
με θερμοαγώγιμα ελάσματα

 - Εύκολη και γρήγορη κοπή χάρη στα ενσωματωμένα σημεία θραύσης
 - Χωρίς ανασήκωμα των θερμοαγώγιμων ελασμάτων κατά την εισαγωγή των 
σωλήνων θέρμανσης

 - Υψηλή αντοχή στο περπάτημα πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης
 - Χαμηλό ύψος κατασκευής

Στοιχεία του συστήματος
 - Πλάκα τοποθέτησης

 - VA 12,5
 - VA 25

 - Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης
 - VA 12,5
 - VA 25

 - Ενδιάμεση πλάκα
 - Πλάκα πλήρωσης
 - Κοπτικό οδηγού σωλήνα
 - Έλασμα κάλυψης

Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
 - RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
 - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Εξαρτήματα
 - Περιμετρική μονωτική ταινία
 - Μεμβράνη κάλυψης
 - Μονωτικά υλικά συστήματος

Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότη-
τας θέτει υψηλές απαιτήσεις στη μελέτη και τον υπολογισμό. Μια συνεργασία 
ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, το μελετητή, στον κατασκευαστή του δαπέδου 
αθλοπαιδιών και του ιδιοκτήτη είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, για την αντιμετώ-
πιση των υψηλών απαιτήσεων.
Η μελέτη γίνεται πάντοτε για κάθε κατασκευή ξεχωριστά σε συνεργασία με τον 
αρχιτέκτονα και τον κατασκευαστή του αθλητικού δαπέδου.

Περιγραφή
Το σύστημα ξηρής τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων επιφανειακής ελαστικότη-
τας επιτρέπει τη θέρμανση αθλητικών αιθουσών με αθλητικό δάπεδο επιφανει-
ακής ελαστικότητας κατά το DIN V 18032-2 και το ÖNORM EN 1264 (ειδικό 
σύστημα).
Όλες οι πλάκες συστήματος ξηρής τοποθέτησης αποτελούνται από πολυστυρένιο 
EPS και πληρούν τις απαιτήσεις του DIN EN 13163.

Οι πλάκες τοποθέτησης είναι εργοστασιακά εξοπλισμένες με επένδυση από 
θερμοαγώγιμα αλουμινένια προφίλ όπου φωλιάζουν οι σωλήνες θέρμανσης και 
τα στοιχεία εγκάρσιας διανομής θερμότητας. Χάρη στα ενσωματωμένα σημεία 
θραύσης η κοπή των πλακών τοποθέτησης γίνεται γρήγορα και χωρίς πρόβλημα 
στο εργοτάξιο. Οι πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης χρησιμοποιούνται για την αλλαγή 
κατεύθυνσης των σωλήνων θέρμανσης κοντά στους τοίχους.

Για τη μετάβαση από VA 12,5 cm σε VA 25 cm χρησιμοποιείται η ενδιάμεση 
πλάκα. Για καλύτερη εγκάρσια διανομή θερμότητας στις πλάκες πλήρωσης, τις 
πλάκες αλλαγής κατεύθυνσης και τις ενδιάμεσες πλάκες, αυτές εξοπλίζονται με 
ένα έλασμα κάλυψης.

Εικ. 10–2 Πλάκα τοποθέτησης VA 12,5 Εικ. 10–3 Πλάκα τοποθέτησης VA 25

Εικ. 10–4 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης 
VA 12,5

Εικ. 10–5 Πλάκα αλλαγής κατεύθυνσης 
VA 25

Εικ. 10–6 Ενδιάμεση πλάκα Εικ. 10–7 Έλασμα κάλυψης
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11 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΟΙΧΤΏΝ ΧΏΡΏΝ REHAU

Εικ. 11–1 Θέρμανση ανοιχτών χώρων REHAU – Θέρμανση ενός χώρου στάθμευσης

 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Διατήρηση χωρίς πάγο και (κατ’ επιθυμία) χωρίς χιόνι οδών, χώρων στάθμευ-
σης, εισόδων γκαράζ, πεζόδρομων κτλ.

 - Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας
 - Κατάλληλη για εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας και ηλιακές εγκαταστάσεις 
 - Μηδενικά έξοδα συντήρησης

Στοιχεία του συστήματος
 - Βιομηχανικοί συλλέκτες
 - Δεματικό καλωδίου
 - Ράγα RAUFIX
 - Ράγα RAILFIX
 - Καρφωτό στήριγμα

Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
 - RAUTHERM S 25 x 2,3 mm

Εξαρτήματα συστήματος
 - Γωνίες

Περιγραφή συστήματος
Η θέρμανση ανοιχτών χώρων REHAU χρησιμοποιείται για την τήρηση χωρίς πάγο 
και χιόνι των ακόλουθων επιφανειών:
 - δρόμοι και χώροι στάθμευσης
 - ελικοδρόμια
 - ράμπες γκαράζ
 - πεζόδρομοι
 - κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ζημιές από παγετό!
Λειτουργείτε όλες τις θερμάνσεις ανοιχτών χώρων με αντιπαγωτικό.

Κατά τον υπολογισμό της πτώσης πίεσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση 
του αντιπαγωτικού στην αύξηση της πτώσης της πίεσης!
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12 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ REHAU

Εικ. 12–1 Θερμαινόμενος αγωνιστικός χώρος

 - Απλή και γρήγορη τοποθέτηση
 - Διατήρηση του χώρου χωρίς πάγο και χιόνι
 - Χαμηλή, κατάλληλη για τη χρήση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας και 
ηλιακών εγκαταστάσεις θερμοκρασία λειτουργίας

 - Καμία διαταραχή της βλάστησης του χλοοτάπητα
 - Κανένα εμπόδιο στη φροντίδα του χλοοτάπητα
 - Μηδενικά έξοδα συντήρησης

Στοιχεία
 - Συλλέκτης σωλήνων
 - Ράγα RAILFIX

Διαστάσεις σωλήνων
 - RAUTHERM 25 x 2,3 mm

Πεδίο εφαρμογής
Η θέρμανση χλοοτάπητα REHAU χρησιμοποιείται για τη διατήρηση χωρίς πάγο 
και χιόνι των γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα.

Περιγραφή συστήματος
Η θέρμανση χλοοτάπητα REHAU είναι μια ειδική παραλλαγή της θέρμανσης 
ανοιχτών χώρων REHAU.

Τα κυκλώματα θέρμανσης από το δοκιμασμένο σωλήνα RAUTHERM 
25 x 2,3 mm τοποθετούνται παράλληλα και συνδέονται στους σωλήνας διανο-
μής με το σύστημα σύνδεσης πρεσαριστού δακτυλίου. Ως αποστάτης χρησιμο-
ποιείται η ράγα RAILFIX. Οι σωλήνες διανομής REHAU υπολογίζονται κάθε φορά 
σύμφωνα με το αντικείμενο και παραδίδονται ως ειδική κατασκευή. Το ενιαίο 
μήκος των κυκλωμάτων θέρμανσης, η διάσταση των σωλήνων διανομής καθώς 
και η σύνδεση του διανομέα και του συλλέκτη σύμφωνα με την αρχή Tichelmann 
εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλο τον αγωνιστικό 
χώρο.

Εικ. 12–2 Τοποθέτηση των σωλήνων αποστράγγισης στον αγωνιστικό χώρο

Εικ. 12–3 Τοποθέτηση των σωλήνων θέρμανσης

Εικ. 12–4 Τοποθέτηση των ρολών χλοοτάπητα
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13 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΎΛΛΕΚΤΗΣ REHAU

 - Οι λειτουργίες αποκοπής και εξισορρόπησης συμμορφώνονται με το 
ÖNORM EN 1264-4

 - Διανομέας και συλλέκτης από ορειχάλκινο σωλήνα 1¼" ή 1½"
 - Πώμα φραγής στην προσαγωγή και επιστροφή με βάνα KFE και εξαερισμός
 - Στην προσαγωγή σφαιρικές βάνες και στην επιστροφή προρυθμιζόμενες βαλβίδες 
ρύθμισης ακριβείας με κοχλιοσυνδέσεις δακτυλίου σύσφιγξης ή ΕΥΡΩΚΩΝΟΥ

 - Συναρμολογημένοι σε γαλβανισμένες, ηχομονωμένες (κατά το DIN 4109) 
κονσόλες

 - Οι βιομηχανικοί συλλέκτες 2“ διατίθενται ως ειδική κατασκευή κατόπιν ζήτησης

Πεδίο εφαρμογής
ΟΙ βιομηχανικοί συλλέκτες IV χρησιμοποιούνται για τη διανομή και ρύθμιση της 
ογκομετρικής παροχής σε κλειστά συστήματα με θερμάνσεις επιφανειών χαμηλής 
θερμοκρασίας ή σε ψύξη επιφανειών μέσα σε κλειστά κτίρια. Η συναρμολόγηση 
των βιομηχανικών συλλεκτών IV REHAU πρέπει να εκτελείται μέσα στο κτίριο, 
προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Οι βιομηχανικοί συλλέκτες πρέπει να 
λειτουργούν με νερό θέρμανσης σύμφωνα με το VDI 2035. 

Στις εγκαταστάσεις με σωματίδια διάβρωσης ή ρύπανση στο νερό θέρμανσης, 
πρέπει να εγκατασταθούν στην εγκατάσταση θέρμανσης για την προστασία των 
διατάξεων μέτρησης και ρύθμισης του συλλέκτη ρυποσυλλέκτες ή φίλτρα με 
ένα μέγεθος οπών σήτας όχι πάνω από 0,8 mm. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση 
συνεχούς λειτουργίας ανέρχεται στα 6 bar στους 80 °C. Η μέγιστη επιτρεπτή 
πίεση ελέγχου ανέρχεται στα 10 bar στους 20 °C. 

Επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών μέσων που είναι κατάλληλο για βιομηχανικούς 
συλλέκτες από ορείχαλκο, με συγκέντρωση του αντιπηκτικού μέσου στο νερό 
θέρμανσης 50% κατ' όγκο κατά το VDI 2035. Στην περίπτωση ψύξη πρέπει να 
αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνωμάτων στην επιφάνεια του βιομηχανικού 
συλλέκτη. Κάτι τέτοιο μπορεί να διασφαλιστεί με μέτρα συστήματος ρύθμισης 
(επιτηρητής σημείου δρόσου) ή με τη μόνωση του βιομηχανικού συλλέκτη με 
υλικό στεγανό στη διάχυση ατμών.

Επισκόπηση

Συλλέκτης 1¼" Συλλέκτης 1½"
Ονομασία IVK IVKK IVKE
Παροχές ½“ ¾“ ¾“
Εξοπλισμός στην 
προσαγωγή Σφαιρικές βάνες Σφαιρικές βάνες Σφαιρικές βάνες

Εξοπλισμός 
στην επιστροφή

Βαλβίδες 
ρύθμισης 
ακριβείας

Βαλβίδες 
ρύθμισης 
ακριβείας

Βαλβίδες 
ρύθμισης 
ακριβείας

Σύνδεση σωλήνα RAUTHERM S 
17x2,0/20x2,0

RAUTHERM S 
25x2,3

RAUTHERM S 
17x2,0/20x2,0

Κοχλιωτή 
σύνδεση ΕΥΡΩΚΩΝΟΣ1)

Κοχλιοσύνδεση 
δακτυλίου 

σύσφιγξης²)

ΕΥΡΩΚΩΝΟΣ1)

Αριθμός των 
συνδεόμενων 
κυκλωμάτων 
θέρμανσης

2 έως 12 2 έως 12 2 έως 12

Απόσταση 
αξόνων ανάμεσα 
στις εξόδους

55 mm 75 mm 75 mm

1) Οι κοχλιοσυνδέσεις δακτυλίου σύσφιγξης πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
2) Οι κοχλιοσυνδέσεις δακτυλίου σύσφιγξης παραδίδονται μαζί.

13 1 Βιομηχανικοί συλλέκτες 1¼" IVK

Εικ. 13–1 Βιομηχανικοί συλλέκτες 1¼" IVK

 - Σφαιρικές βάνες στην προσαγωγή
 - Προρυθμιζόμενες βαλβίδες ρύθμισης ακριβείας στην επιστροφή
 - ΕΥΡΩΚΩΝΟΣ G ¾" A 

Τύπος Κωδικός υλικού B [mm] M [kg]
IVK 2 12466091001 220 4,12
IVK 3 12466191001 275 4,96
IVK 4 12466291001 330 5,81
IVK 5 12466391001 385 6,65
IVK 6 12466491001 440 7,50
IVK 7 12466591001 495 8,34
IVK 8 12466691001 550 9,19
IVK 9 12466791001 605 10,03
IVK 10 12466891001 660 10,88
IVK 11 12466991001 715 11,72
IVK 12 12467091001 770 12,57

Πίν. 13–1 Κατασκευαστικά μήκη B και βάρη M

Εικ. 13–2 Διαστάσεις
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