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1 SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE DE LA REHAU
INFORMAŢII ŞI INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Indicaţii privind informaţiile tehnice
Valabilitate
Aceste informaţii tehnice sunt valabile pentru XXXXX.

Utilizarea conform cu normele
Sistemul complet REHAU de încălzire/răcire nu poate fi proiectat,
instalat sau pus în funcţiune decât în modul descris ăn aceste
Informaţii Tehnice. Orice altă utilizare nu este conformă cu normele şi
nu este astfel permisă.

Pictograme şi logouri
Indicaţie de siguranţă
Indicaţie juridică
Informaţii importante

Respectaţi toate normele naţionale şi internaţionale în viguare
referitoare la instalarea, protecţia contra accidentelor şi siguranţă, cât
şi indicaţiile din aceste Informaţii Tehnice atunci când realizaţi
instalarea componentelor de sistem si a ţevilor.

Avantajele dumneavoastră
Informaţii pe Internet

Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru utilizarea corectă a
produselor noastre, vă rog să verificaţi la intervale de timp
regulate, dacă vi s-a pus la dispoziţie Informaţiile Tehnice în
versiunea nouă.
Data apariţiei Informaţiilor Tehnice este tipărită tot timpul în
partea stângă jos pe copertă.
Informaţiile Tehnice actuale le veţi primi de la biroul de vânzare
REHAU, de la distribuitorii REHAU, precum şi de pe Internet ca
şi download de pe: www.rehau.com

-

Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru siguranţa altor
persoane, citiţi cu atenţie şi în întregime, înainte de începerea
montajului, indicaţiile de siguranţă, cât şi instrucţiunile de
montaj şi mânuire.
Pastraţi instrucţiunile de mânuire si aveţi-le oricând la
îndemână.
În cazul în care nu aţi înţeles sau vă sunt neclare indicaţiile de
siguranţă şi instrucţiunile de montaj, vă rugăm să vă adresaţi
biroului de vânzare responsabil.

Pentru domeniile de utilizare care nu sunt prevăzute în aceste
Informaţii Tehnice (aplicaţii speciale) trebuie să luaţi contactul cu
departamentul tehnic responsabil. Vă rugăm să vă adresaţi în acest
caz biroului de vânzare REHAU.

Măsuri generale de siguranţă
- Respectaţi prevederile în vigoare de protecţie contra
accidentelor şi de siguranţă în cazul instalării componentelor de
sistem si a ţevilor.
- Păstraţi locul de muncă curat şi liber de obiecte ce ar putea fi un
obstacol în calea lucrărilor.
- Aveţi grijă şă aveţi suficientă lumină la locul de muncă.
- Păstraţi la distanţă copii şi animalele de casă, cât şi alte
persoane de trusa şi locul de montaj. Aceast lucru este absolut
necesar în cazul amplasării în domeniile de locuit.
- Utilizaţi numai componentele de sistem prevăzute pentru a fi
folosite pentru sistemul de ţevi REHAU. Utilizarea altor
componente de sistem sau a altor truse de montaj, care nu
provin de la REHAU, poate conduce la accidentări sau alte
pericole.
- Păstraţi la distanţă de copii mediile de transmisie a căldurii.
- Când realizaţi instalarea, punerea în funcţiune şi schimbarea
sistemului scoateţi din priză aparatul respectiv.
- Nu introduceţi nici un fel de obiect în grilajul de aerisire al
aparatelor.
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Protecţia la incendiu
Aveţi atenţie la prevederile referitoare la protecţia la incendiu şi la
construcţii, mai ales în cazul:
- Traversărilor prin tavan şi pereţi
- Încăperi cu cerinţe speciale/specifice de prevenire a inceniilor
(prevederi naţionale)

Design structural
Înainte de montajul şi instalarea componentelor REHAU, aveţi grijă
ca designul suprafeţei de montaj respective să nu fie stricat şi
suprafaţa respectivă să fie curăţată corespunzător.
Cereţi sfatul, dacă este cazul, unui architect sau designer.

Ipoteze personale
- Lasaţi treaba de montare a sistemelor noastre numai în sarcina
persoanelor autorizate şi şcolarizate în acest scop
- Lasaţi doar persoanele autorizate şi şcolarizat pentru a realiza
lucrările la instalaţia sau echipamentelor electrice

Hainele de lucru
- Purtaţi ochelari de protecţie, haine de lucru corespunzătoare,
pantofi de protecţie şi în cazul părului lung o plasă de păr.
- Nu purtaţi haine sau bijuterii largi, deoarece acestea pot fi prinse
cu uşurinţă în parţile mobile.
- Purtaţi în timpul lucrărilor de montaj la înalţimea capului sau pe
cap o cască de protecţie.
- Dacă în ciuda utilizării ochelarilor de protecţie vă ajunge mediul
de conductibilitate a căldurii în ochi, spălaţii temeinic cu apă
ţinând pleoapele deschise larg.
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La montaj
- Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de utilizare şi instalare a
aparatului REHAu utilizat.
- Circuitele de curent ale fiecărui aparat trebuie asigurate temeinic.
Scoateţi din priză aparatul în cazul muncilor de îngrijire şi
schimbare a dotării şi a modificării locului de montaj şi asiguraţi-l
împotriva unei porniri fără intenţie.
- Foarfecile pentru ţeava REHAU au o lama ascuţită. Depozitaţi-le
şi utilizaţi-le astfel încât să nu existe pericolul de accidentare
- Ţineţi cont în cazul tăierii ţevilor de distanţa de siguranţă între
mâna şi aparatul de tăiat.
- Nu apucaţi aparatul niciodată în zona de tăiere sau a părţilor
mobile în timpul operaţiunii de tăiat.
- După procedeul de lărgire capătul de ţeavă lărgit revine la forma
iniţială (efectul de memorie). Nu introduceţi în timpul acestei faze
nici un obiect în capul de ţeavă lărgit.
- Nu apucaţi în timpul procedeului de presare aparatul în zona de
presare sau părţile mobile ale acestuia.
- Fitingul poate să cadă de pe ţeavă în cazul în care nu s-a
terminat procedeul de presare. Atenţie pericol de accidentare!
Respectaţi şi instrucţiunile de siguranţă din următoarele
Informaţii Tehnice:
Informaţii Tehnice REHAU încălzirea-răcirea suprafeţelor
Informaţii Tehnice REHAU tehnica de îmbinare cu manşon
alunecător şi materialele
Informaţii Tehnice REHAU instalaţiile sanitare şi termice
Cu sistemul de instalaţii pentru casa REHAU (adaptat pentru
fiecare ţară)

2 SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE DE LA REHAU
INTRODUCERE

-

un sistem pentru încălzire şi răcire
un climat plăcut tot parcursul anului
tehnică de reglare modernă şi uşor de utilizat
consum redus de energie
curenţi de aer reduşi
emisii de zgomot reduse
modalitate neîngrădită de amenajare a spaţiului

Confort termic
La sistemul complet de încălzire/răcire de la REHAU se realizează,
pe suprafeţe mari şi mai ales în mod radiant ,schimbul de energie
între om şi suprafaţă încălzită, respectiv răcită, prin care se asigură
ipotezele optimale pentru un climat confortabil în încăpere.
În comparaţie cu sistemele clasice de climatizare se evită curenţii
de aer, vitezele mari de circulaţie a aerului în încăpere, temperaturi
reci de aer aspirat, cât şi nivele de zgomot mari.
Conform EN ISO 7730 trebuie să fie respectate următoarele criterii,
pentru a se asigura multumirea oamenilor prezenţi în încăperi.

Sistemul complet de încălzire – răcire de la REHAU
Creşterea temperaturilor exterioare din ultimii ani în timpul verii şi
dezvoltarea aşteptată în următorii ani determină utilizarea în spaţiile
de birouri şi de locuit a sistemelor de răcire pentru păstrarea
condiţiilor de temperatură plăcute.
Cu ajutorul sistemului complet de încălzire-răcire de la REHAU este
posibil a se asigura cu un singur sistem încălzirea în timpul iernii şi
răcirea în timpul verii.Acest sistem s-a dezvoltat pentru a fi utilizat în
casele uni şi bifamiliale, cât şi pentru unităţi administrative şi de
birouri mai mici.
Sistemul este compus din mai multe componente, care se aleg în
funcţie de mărimea obiectivului şi a cerinţelor specifice.
Systemkomponenten
Componentele sistemului
- REHAU Sistemul de reglare
Standard sau Basic
- REHAU Dezumidificator de aer LE-W; montaj pe perete
- REHAU Dezumidificator de aer LE-w; montaj pe tavan
- REHAU set apă rece C-LW
- REHAU pompă de căldură aer-apă WP-LW prin pereţi

Temperatura în încăpere, medie resimţită
vara: 23-26 C
iarna: 20-24 C
Temperatura medie resimţită în încăpere este valoarea medie
obţinută din temperatura încăperii şi temperatura medie a
suprafeţelor înconjurătoare.
Umezeala relativă din încăpere
30 – 70%
Eficienţa de energie
Utilizarea sistemului de încălzire/răcire a suprafeţelor dă
posibilitatea comparativ cu sistemele clasice de încălzire/răcire
obţinerii unor temperaturi de tur reduse în cazul încălzirii şi respectiv
înalte în cazul răcirii.
Prin aceasta se obţin randamente mai bune la obţinerea şi
distribuţia de energie.
Energii regenerative
Pe baza temperaturilor de tur moderate ale sistemului complet de
încălzire/răcire de la REHAU se oferă posibilitatea utilizării mai ales
a energiilor regenerative.
Energia gratis, care se găseşte în aer, pământ şi apă se poate
obţine cu ajutorul tehnicii moderne şi orientate spre viitor de la
REHAU. Pompele de căldură aer-apă de la REHAU WP-LW
utilizează în modul de încălzire aerul exterior ca şi sursă de energie.
Dacă se utilizează pompele de căldură lichid salin- apă, atunci se
poate beneficia de pe urma geotermia prin intermediul sondelor de
căldură RAUGEO si respectiv colectorilor din pământ RAUGEO.
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Tehnica de reglare

Panourile radiante de încălzire şi răcire

Imag. 2-1 Tehnica de reglare REHAU

Imag. 2-3 Panoul de încălzire şi răcire

Tehnica de reglare REHAU reglează centralizat toete componentele
de sistem REHAU conectate pentru a asigura confortul în încăpere
în condiţiile utilizării reduse de enrgie. Sistemul de reglare poate fi
adaptat în funcţie de mărimea şi cerinţele obiectivului. În total pot fi
puse la dispoziţie două modele diferite, care conving prin utilizarea
simplă şi logică. Modul de construcţie modular a ambelor sisteme
asigură o extindere ulterioară necomplicată a tehnicii de reglare.
Ambele modele au un mod de instalare de rutină care reduce şi
simplifică punerea în funcţiune a regulatorului.

Panoul radiantă de încălzire şi răcire se poate livra în cinci
dimensiuni diferite şi prin aceasta oferindu-se o utilizare flexibilă.
Puterea de răcire mare şi specifică de până la 60 W/mp se poate
creşte în combinaţie cu sistemul de răcire cu ţeavă REHAU până la
putere de răcire de top de 100 W/mp. Prin aceasta se pot satisface
şi cerinţele termice înalte. Efortul de spăcluire redus şi manevrarea
facilă a plăcilor reduc la minim timpii de montaj.

Dezumidificarea

Setul de apă rece /pompa de căldură aer-apă reversibilă

Imag. 2-2 Dezumidificatorul REHAU

Imag. 2-4 Setul de apă rece

Dezumidificatorul REHAU dezumidifică aerul din încăpere pentru a
se asigura un climat confortabil şi pentru ca sistemul de răcire de la
REHAU sa aibă un randament mai bun prin reducerea punctul de
condens pe modulul de răcire.

Setul REHAU de apă rece şi pompa de aer-apă REHAU se pot
utiliza cu succes în spaţiile de birouri şi de locuit datorită modului de
construcţie compact şi emisia redusă de zgomot.

Dezumidificatorul REHAU se poate livra atât ca şi aparat de perete,
cât şi ca şi aparat pentru tavan pentru racordarea la canalizare.
Ambele aparate se remarcă mai ales prin modul de funcţionare
silenţios şi prin randamentul lor înalt, testat de un institut
independent. Designul corespunzător al dezumificatorului de perete,
cât şi înălţimea de construcţie redusă a dezumidificatorului de tavan
sunt alte două avantaje ale dezumidificatorului REHAU.
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Ambele aparate funcţionează foarte eficient şi economicos datorită
unui randament înalt.
Prin numărul mare de componente premontate din fabrică, precum
pompa de circulaţie şi ventilului de siguranţă, se reduce şi simplifică
instalarea aparatelor.

3 SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE DE LA REHAU
TEHNICA DE REGLARE REHAU A ÎNCĂLZIRII/RĂCIRII

Sistemul Standard
- Confortabil şi uşor de utilizat
- Construcţie modulară potrivită pentru concepte de instalare
diferite
- Punere în funcţiune simplă şi sigură prin asistenţa de configurare
integrată
- Confort optimal prin:
- schimbarea automată a modurilor de funcţionare
încălzire/răcire
- asigurarea unui randament de răcire optim
- integrarea dezumidificatorului
- Evitarea formării apei de condens şi răcirea podelei
- Sistem de reglare a temperaturii camerei integrat pentru până la
- 3 camere (sistemul Basic)
- 5 camere (sistemul Standard, modul Master)
- Sistemul standard este construit modular pentru a fi utilizat pentru
până la 9 temperaturi de tur şi până la 41 de încăperi
- Se poate combina cu sisteme de reglare a temperaturii adiţionale
- Pune în funcţiune aparatul de încălzire, dezumidificatorul şi
pompele

Domeniul de utilizare
Tehnica de reglare a încălzirii/răcirii de la REHAU poate fi folosită în
general pentru sistemele de încălzire/răcire a suprafeţelor:
- încălzirea/răcirea în podea
- încălzirea/răcirea în tavan
- încălzirea/răcirea în perete
- combinaţie între încălzirea/răcirea în podea şi în tavan

Imag. 3-1 Componente principale ale sistemului Standard
Modulul Master MM-HC şi display-ul D-HC
Sistemul standard constă din:
- modul Master MM-HC
- set de senzori D-HC
- display S-HC
El se poate extinde cu:
- modulul adiţional Master MEM-HC
pentru 4 noi încăperi
- modulul Slave SL-HC
pentru încă o temperatură de tur şi pentru până la încă 4 încăperi

Sistemul Basic

Privire de ansamblu asupra sistemului
Vă stau la dispoziţie 2 sisteme
Sistemul standard
- sistem modular
- poate regla până la 9 temperaturi de tur
- poate regla până la 41 de încăperi
- utilizare facilă
Sistemul Basic
- pentru 1-3 încăperi
- poate regal 1 temperatură de tur
- utilizare facilă

Imag. 3-2 Componente principale ale sistemului Basic
Modulul Basic BM-HC şi modulul de extindere
Sistemul Basic constă din:
- Modulul Basic BM-HC
- Senzor de temperatură încăpere RT-HC
Senzor de temperatură tur/retur HT-HC
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Bazele funcţionării sistemelor

Pentru baie, bucătărie sau camerele similare nu trebuie să fie utilizat
modulul de răcire.
Datorită posibilităţii creşterii umidităţii aerului poate apărea pericolul
de condensare pe suprafeţele răcite. Acest lucru trebuie avut în
vedere la configurarea sistemului.
Ţevile ce generează răcoarea până la distribuitor trebuie izolate
corespunzător.

Împiedicarea condensului
Formarea apei de condens trebuie împiedicată. Acest lucru este
valabil atât pentru suprafeţele răcite, cât şi pentru tubulatură şi
distribuitor.
În acest caz se măsoară într-un loc sau mai multe locuri, în funcţie
de treapta de utilizare, punctul de condens al aerului din încăpere,
cât şi temperatura de tur având în vedere o distanţă de siguranţă
prestabilită.
Locurile critice sunt:
- ţevi care nu sunt izolate
- locuri de legătură
- suprafeţe răcite, care datorită durităţii materialului sau a modului
de construcţie, au o temperatura apropiată de cea de tur

În varianta cea mai simplă a utilizării tehnicii de reglare a modulului
Basic BM-HC fără modulul adiţional BEM-HC se măsoară doar un
punct de condens TPW.
Această variantă este valabilă doar dacă:
- s-au verificat condiţiile de utilizare
- s-a stabilit valoare limită a temperaturii de tur în modul de răcire

Atenţie la temperatura podelei
Menţinerea unei valori minime a temperaturii podelei in modul de
răcire este un criteriu important pentru obţinerea confortului dorit.
Ambele sisteme oferă posibilitatea să regleze în astfel de mod
temperatura pe tur pentru ca temperatura podelei să nu coboare sub
un anumit nivel.

Sistemul de monitorizare REHAU a punctului de condens PTW
Punctul de condens este un instrument important care poate apărea
chiar şi în cazul nefuncţionării instalaţiei. Utilizarea sistemului de
monitorizare a punctului de condens trebuie prevăzută la punctele
reci ale tubulaturii.
La începutul condensării se trimite un semnal la aparatul de reglare.
Temperatura de tur va creşte în acest caz şi se va porni
dezumidificatorul.
Alternativ tensiunea de lucru a regulatoarelor individuale sau a
punctelor de trecere se poate intrerupe şi prin aceasta se va stopa şi
scurgerea agentului de răcire.
Condensare poate să presupună şi următoarele aspecte:
- pericolul de alunecare pe suprafeţele răcite
- pagube la componentele de construcţie
De aceea în fiecare caz trebuie verificat în ce punct trebuie instalat
sistemul de monitorizare a punctului de condens.
De asemenea, este posibil să se renunţe la instalarea sistemului de
monitorizare a punctului de condens în cazul utilizării doar a
modulului Basic.
Moduri de funcţionare
Pentru aceste sistemele se pot alege următoarele moduri de
funcţionare:
- automatic
- închidere (protecţie la îngheţ)
- numai modul de încălzire (pornire automată)
- mod de încălzire manuală (pe bază de setare
parametrii)
- numai modul de răcire (pornire automată)
- mod de răcire manuală (pe bază de setare parametrii)
Schimbarea modurilor de funcţionare încălzire/răcire
Schimbarea automată
Pentru activarea funcţionării încălzirii se utilizează ca şi criteriu
temperatura exterioară percepută în timp.
Limita de încălzire recomandată: depăsirea a 15oC
Activarea modului de răcire
Metodele normale se reduc la considerarea unor temperaturi
exterioare şi interioare limită. Sistemele de reglare REHAU
utilizează o prelucrare calculată a valorilor de temperatură relevante
în legătură cu o evaluare a trendului temperaturii interioare.
Această metodă specială de calcul oferă următoarele avantaje:
- activarea la timp a încălzirii şi răcirii
- considerarea caracteristicilor clădirii
- considerarea sarcinilor interioare
- împiedicarea apariţiei unor puncte de standby ale
generatorului de răcire
Ca şi rezultat al acestui mod de lucru ''previzibil'' al regulatorului se
obţine o eficienţă sporită a sistemelor de răcire în pardoseală chiar
şi în modurile de funcţionare economice.
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1/1
–/1
–
–
–

–
/1
/1
–
–

Modulul Basic Modulul Basic
BM-HC
BM-HC
+ modulul
adiţional
BEM-HC

2
0 **)

0 *)
0 **)
4

9

2

Modulul Master
MM-HC
+ 1 x Modul Slave
SL-HC

4

1

2

Modulul Master
MM-HC
+ modulul adiţional
MEM-HC
+ 1 x Modul Slave SL-HC

Modulul Master Modulul Master Modulul Master
Modulul Master
MM-HC
MM-HC
MM-HC
MM-HC
+ modulul
+ 1 x Modul Slave
+ modulul adiţional
adiţional
SL-HC
MEM-HC
MEM-HC
+ 1 x Modul Slave SL-HC
Numărul total de încăperi de reglat/numărul de temperaturi VL d reglat
–
–
–
–
5/1
9/1
–
–
4/1
8/1
9/2
1/2
–
–
8/2
12 / 2
–
–
–
–

2
2

9

5

3

1
2
2

1

1

1

Modulul Master Modulul Master
MM-HC
MM-HC
+ modulul
adiţional
MEM-HC

1

Modulul Basic Modulul Basic
BM-HC
BM-HC
+ modulul
adiţional
BEM-HC

–
–
–
1/
17 /

Modulul Master
MM-HC
+ 2 x Modul Slave
SL-HC

10
18

7

9

Modulul Master
MM-HC
+ 8 x Modul Slave
SL-HC

–
–
–
12 /
16 /

Modulul Master
MM-HC
+ modulul adiţional
MEM-HC
+ 2 x Modul Slave SL-HC

10
18

41

9

Modulul Master
MM-HC
+ modulul adiţional
MEM-HC
+ 8 x Modul Slave SL-HC

Oservaţii:
*) În cazuri speciale modulul Basic BM-HC poate fi folosit fără module adiţionale BEM-HC. În acest caz nu are loc un calcul al punctului de condens, temperatura de tur pe modul de răcire
trebuie aleasă în funcţie de scopuri, utilizarea unui sistem de monitorizare a punctului de condens este obligatorie.
**) În cazul sistemului Basic, funcţia de monitorizare a temepraturii podelei se realizează prin măsurarea temperaturii de retur
Numărul de încăperi ce pot fi reglate se poate oricând mări prin utilizarea unor sisteme adiţionale de reglare a temperaturii

Tab. 3-2 Alegerea sistemului

Numărul de senzori T/H necesari
0 *)
1
2
3
4

Alegerea sistemului

Tab. 3-1 Randamentul sistemului

Nr. maxim de senzori de podea

Nr. de temperaturi
de tur reglate
Nr. maxim de
încăperi reglate
Nr. maxim de senzori H/T

Descrierea sistemului

3.1

Sistemul Standard

3.1.1 Privire de ansamblu

3.1.2 Punerea în funcţiune – asistenţa la configurare

Componentele de sistem

Sistemul de reglare oferă la instalare un mijloc unic de ajutor pentru
a pune în funcţiune sistemul rapid şi fără greşeli. Asistenţa la
configurare se porneşte automat la deschiderea sistemului şi
ghidează prin toţi paşii instalării.

-

modul Master MM-HC
modul adiţional Master MEM-HC
Display D-HC
Set de senzori S-HC
Senzor de detectare a umezelii din încăpere şi a temperaturii
HT-HC
- Senzor de detectare a temperaturii încăperii RT-HC
Scurta descriere
Sistemul standard este un sistem de reglare care acoperă toate
funcţionalităţile de control ale sistemului de încălzire/răcire a
suprafeţelor:
- reglarea temperaturii de tur
- în modul de încălzire în funcţie de vreme
- în modul de răcire în legătură cu punctul de condens şi
temperature podelei
- reglarea temperaturii camerei
- cu valori individuale pe cameră pentru încălzire/răcire
- după programul pe zile şi săptămâni pentru funcţionare
normală şi redusă
- activarea modului de răcire după metode prevăzute pentru
obţinerea unei eficienţe înalte
- schimbarea automată sau manuală a intregii instalaţii între
modul de încălzire/regim pentru/ modul de răcire
- compensarea vara pentru împiedicarea diferenţelor de
temperatură extreme în cazul temperaturilor exterioare înalte
închiderea sistemului pe perioada concediului, funcţionare în
timpul petrecerilor

Pentru punerea în funcţiune a aparatelor de reglare, cât şi
alimentarea componentelor conectate sunt necesari transformatori
de 24V. Punerea în funcţiune a ventilelor de amestec pentru reglarea
temperaturii de tur este condiţionată de adaptarea la un semnal de
ghidare de 0.....10V şi o tensiune de funcţionare de 24 V AC.

Manager aparat
Configurarea
Start Wizard
Senzor
Intrări digitale
Aparate
Altele

Imag. 3-3 Domeniul de service – configurare

Derularea instalării:
- alegerea şi testarea senzorului conectat
- definirea şi testarea tuturor intrărilor digitale
- test de funcţionare a încălzirii
- test de funcţionare a răcirii

Dintr-o privire se poate remarca care senzori sunt bine definiţi şi
conectat şi la care s-a detectat o eroare:

Manager aparat
Senzor
Temp. Ext.
Temp. cam 1
Umezeală cam 1
Temp.tur
Temp.retur
Temp. Camera 2
Senzor auxiliar
Temp. Ext
Temp. Podea 1
Universal

Imag 3-4 Domeniul de service – configurare senzor
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Testul de funcţionare a încălzirii/răcirii
După testarea tuturor senzorilor şi aparatelor conectate la sistem
urmează un test de funcţionare a încălzirii şi răcirii. Aici se va testa
funcţionarea fără erori a componentelor întregului sistem:

3.1.3 Descrierea componentelor de sistem
Modulul Master MM-HC

Configurare
Test funcţionare răcire
Temp. Tur
Ventil (%)

Acceptaţi?
Imag. 3-8 Modulul Master MM-HC
Imag. 3/5 Domeniul service- test de funcţionare a încălzirii
Utilizarea sistemului
La dezvoltarea structurii de utilizare s-a pus baza pe o metodă de
utilizare simplă şi intuitivă.
Toate paginile de ecran sunt astfel realizate pentru ca utilizatorul să
se descurce rapid.

Temperatura camerei

locuit
mancat
copil

Imag. 3-6 Domeniul de utilizare – ecranul principal

Controlul şi reglarea centralizată a aparatelor cu următoarelor
sarcini:
- alegerea automată sau după indicaţiile utilizatorului a modului de
funcţionare încălzire, neutru, răcire
- reglarea temperaturii de tur pe modul de încălzire în funcţie de
temperatura exterioară
- reglarea temperaturii de tur pe modul de răcire în funcţie de
punctul de condens şi considerarea temperaturii suprafeţelor
- atenţionarea prin semnale ce justifică anumite cerinţe:
- aparat de încălzire
- generator de răcire
- dezumidificator
- pompă de căldură încălzire/răcire suprafeţe
- pompă de căldură pentru sistemul de radiatoare
- controlul în funcţie de configurare a 3 sau până la 5 ventile de
zone pentru reglarea temperaturii din camere
- controlul unor sisteme de reglare a încălzirii /răcirii adiţionale?
Montarea pe şină profilată

Schimbarea spre alte pagini de ecran se realizează printr-o utilizare
simplă a Explorer-ului REHAU.

Meniul principal
Modul de funcţ.
Info
Valori stabilite
Program
Manager încăpere
Manager zonă
Limba
Service
Imag. 3-7 Domeniul de utilizare – alegerea funcţiunilor
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Modul adiţional Master MEM-HC

Modulul Slave (opţional) SL-HC

Imag. 3-9 Modul adiţional Master MEM-HC

Imag. 3-11 Modulul Slave SL-HC

- unitate adiţională pentru reglarea a 4 noi temperaturi de cameră
- racordarea la modulul Master MM-HC prin cabluri tip Bus
ecranate, distanţă maximă 500 m

Aparat de control şi reglare cu următoarele funcţiuni:
- comunicare cu modululMaster
- reglarea unei temperaturi de tur adiţionale (opţional)
- controlul a maximum 4 ventile de zone pentru reglarea
temperaturii încăperilor
- emisia unui semnal ce permite utilizarea unei pompe de căldură
pentru încălzirea/răcirea suprafeţelor
- emisia unui semnal ce permite utilizarea dezumidificatorului

Set stecker modul adiţional Master SMEM-HC
Set stecker pentru modul adiţional Master SMEM-HC
Setul stecker este întotdeauna necesar pentru MEM-HC!

Display D-HC

Imag. 3-10 Display D-HC
Display grafic cu 6 taste de funcţionare pentru utilizarea sistemului şi
pentru afişarea unor date de sistem importante.
- potrivit pentru montajul pe perete
- alimentarea se realizează prin modulul Master
- lungime maximă pentru o funcţionare eficientă a modulului Master:
- cablu telefon: 50m
- cablu AWG22: 500m
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Montarea pe şină profilată

Set sensori S-HC
Dotarea senzorica se compune din:
- senzor de detectare al temperaturii exterioare AT-HC
- senzor de detectare al temperaturii de tur şi retur FRT-HC cu
teacă IS-HC
- senzor de detectare umezeală din încăpere şi temperatură HT-HC
- senzor de detectare temperatură de podea FT-HC

Accesorii
Rehau detector punct de condens TPW
Folosit la detectarea condensului la nivelul poziţiilor critice ale
coloanelor de ţevi.
Descrierea componentelor senzorice şi accesoriile se găsesc la
Secţiunea 3.3

Măsuri luate pentru împiedecarea deteriorării şi funcţionării greşite
Conform DIN EN 1264 una din unitatăţile de comandă trebuie să aibe
o unitate de siguranţă independentă, care la o temperatură ridicată de
tur să poată să închidă pompa. Din acest motiv se cere sa se monteze
un termostat de limitare.

Abb. 3-12

Sensorikset S-HC

Setul de sensori S-HC conţine senzorii necesari funcţionării sistemului
"Standard" dotat cu modulul Master MM-HC cu display D-HC .
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3.1.4

Aplicaţii standard pentru sistemul Standard

Imag.3-13 Încălzire/răcire prin pardoseală zona 1
16

legătura la apa rece

cazanul de încălzire

modulul master

T= temperatura
T0= temperatura detectată de senzorul exterior
H/T= umiditate/ tempertaura detectată de senzor
DP= senzor punct de condens

camera 4

camera 3

camera 2

camera de referinţă

3.1.4.1 Încălzire/răcire prin pardoseală 1 zonă ( temperatura de tur), 1 senzor umezeală/ temperatură, 3 senzori temperatură încăpere

legătura la apa rece

cazanul de încălzire

modulul master

modulul slave

T= temperatura
T0= temperatura detectată de senzorul exterior
H/T= umiditate/ tempertaura detectată de senzor
DP= senzor punct de condens

dezumidificator

dezumidificator

3.1.4.2 Încălzire prin pardoseală /răcire, 2 zone ( temperatura de tur), 1 senzor umezeală/ temperatură, 3 senzori temperatură încăpere,
2 dezumidificatori

Imag.3-14 Încălzire/răcire prin pardoseală zona 2
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Imag. 3-15 Schema Master modus MM-HC
IDC13
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3.1.5
Schema Master modus MM-HC
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3.1.6 Schema Slave modus SL-HC

Imag. 3-16 Schema Slave modus SL-HC
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3.2

Sistem- Basic

3.2.1 Privire de ansamblu
Componentele de sistem
- modul Basic BM-HC
- modul adiţional Basic BEM-HC
- modul clock ( optional)
- Senzor de detectare a umezelii din încăpere şi a temperaturii HT-HC
- Senzor de detectare a temperaturii încăperii RT-HC
- Senzor de detectare a temperaturii de tur/ retur FRT-HC
Scurta descriere
Sistemul Basic este un sistem de reglare care acoperă toate
funcţionalităţile de control sistemului de încălzire/răcire a suprafeţelor:
- Reglarea temperaturii de tur:
- modul de încălzire în funcţie de vreme
- modul de răcire în legătură cu punctul de condens şi temperatura
podelei
- Reglarea temperaturii camerei :
- cu valori individuale pe cameră pentru încălzire/răcire
- după programul pe zile şi săptămâni pentru funcţionare normală şi
redusă( clock modus)
- Activarea modului de răcire după metode prevăzute pentru obţinerea
unei eficienţe înalte
- Schimbarea automată sau manuală a intregii instalaţii între modul de
încălzire / regim neutru / modul de răcire

Pentru punerea în funcţiune a aparatelor de reglare, cât şi alimentarea
componentelor conectate sunt necesari transformatori de 24V. Punerea
în funcţiune a ventilelor de amestec pentru reglarea temperaturii de tur
este condiţionată de adaptarea la un semnal de ghidare de 0.....10V şi
o tensiune de funcţionare de 24 V AC.

3.2.3 Descrierea componentelor de sistem
Modul Basic BM-HC

Imag. 3-17 Modul Basic BM- HC
Controlul şi reglarea centralizată a aparatelor cu următoarelor sarcini:
- alegerea automată sau după indicaţiile utilizatorului a modului de
funcţionare încălzire, neutru, răcire
- reglarea temperaturii de tur pe modul de încălzire în funcţie de
temperatura exterioară
- Reglarea temperaturii de tur pe modul de răcire în funcţie de punctul
de condens şi considerarea temperaturii suprafeţelor
- Atenţionarea prin semnale ce justifică anumite cerinţe:
- aparat de încălzire
- generator de apă răcită
- pompă de căldură încălzire/răcire suprafeţe
- Controlul reglării temperaturii din camere
- Pornirea suplimentară a regulatorilor din camere căldură/răcire
- Schimbarea automată sau manuală a intregii instalaţii între modul de
încălzire/ modul de răcire, respectiv vara/ iarna
Montarea pe şină profilată

3.2.2 Punerea în funcţiune – asistenţa la configurare
Sistemul de reglare oferă la instalare un mijloc unic de ajutor pentru a
pune în funcţiune sistemul rapid şi fără greşeli. Asistenţa la configurare
se porneşte automat la deschiderea sistemului şi ghidează prin toţi
paşii instalării.
Modul de funcţionare este descris in imag. 3.1.2 ; este simplificat
datorită display-ului alfanumeric.

Folosirea sistemului Basic BM-HC fară modul adiţional Basic se
face doar excepţional, deoarece folosirea modului Basic singur nu
permite măsurarea temperaturii încăperii şi nici calculul punctului
de condens.
Astfel, este nevoie de detector punct de condens TPW.
Temperatura de tur minimă din timpul rece trebuie în asa fel
instalată ca să nu apară condens.
De regulă supravegherea punctului de condens se face prin
intermediul modului adiţional Basic BEM-HC .
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Modul adiţional Basic BEM-HC

Senzori necesari modului Basic BM-HC:
- senzor detectare a temperaturii exterioare AT-HC
- 1 senzor detectare a temperaturii din cameră RT-HC
- 2 senzori detectare a temperaturii de tur/ retur FRT-HC cu
teacă IS-HC
sau
- 1 senzor detectare a temperaturii de tur/ retur FRT-HC cu
teacă IS-HC
si
- 1 senzor detectare a temperaturii de podea FT-HC

Imag.3-18 Modul adiţional Basic BEM-HC

Basic-Modul und Basic-Erweiterungsmodul bieten zusammen fol
gende Möglichkeiten:
- unitate adiţională pentru reglarea a 3 temperaturi de cameră
- detectarea a 2 umidităţi relative de cameră
- reglarea temperaturii de tur din modul răcire prin detectarea
punctelor de condens
- racordarea unui umidificator
Modul Basic Timer BTM-HC
Acest modul se foloseşte pentru modul Basic BM-HC la
realizarea reglării temperaturii de cameră şi a umidităţii ei.

Senzori necesari modului Basic BM-HC cu
Basic modul BEM-HC:
- 1 senzor detectare a temperaturii exterioare AT-HC
- 1 senzor detectare a temperaturii din cameră RT-HC
- 2 senzori detectare a temperaturii de tur/ retur FRT-HC cu
teacă IS-HC
sau
- 1 senzor detectare a temperaturii de tur/ retur FRT-HC cu
teacă IS-HC
si
- 1 senzor detectare a temperaturii de podea FT-HC
Senzori optionali, BM-UC si BEM-HC
- 1 senzor detectare a umidităţii camerei şi a temperaturii din
cameră HT-HC
- 1 alt senzor detectare a temperaturii din cameră RT-HC sau
- alţi 2 senzori detectare a temperaturii din cameră RT-HC
Descrierea componentelor de senzori se găseşte la 3.3.
Accesorii
Rehau detector punct de condens TPW
- folosit la determinarea condensării la nivelul poziţiilor critice ale
coloanelor de ţevi

Precauţii, pentru evitarea eventualelor defecţiuni.
Conform DIN EN 1264 una din comenzile de pornire trebuie să
aibe o instalaţie de siguranţă, care la temperaturi de tur ridicate să
inchidă pompa.
Din acest motiv se cere sa se monteze un termostat de limitare.
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3.2.4

Aplicaţii standard pentru Sistemul Basic

Imag. 3-19 Încălzire prin pardoseală /răcire, 1 zonă
22

Legătura la apa rece

Cazanul de încălzire

T= temperatura
T0= temperatura detectată de senzorul exterior
H/T= umiditate/ tempertaura detectată de senzor
DP= senzor punct de condens

camera 3

camera 2

camera de referinţă

Încălzire prin pardoseală /răcire, 1 zonă ( temperatura de tur), 1 senzor umezeală/ temperatură, 2 senzori temperatură încăpere
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3.2.5
Schema Basic Sistem ( BM-HC cu BEM-HC)

Imag. 3-20 Schema Basic Sistem ( BM-HC cu BEM-HC)
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+VDC

3.3

Senzorii

Senzor detectare temperatură încăpere RT-HC,
al umidităţii camerei şi a temperaturii din cameră HT-HC

Senzor temperatură de tur/ de retur FRT-HC

Imag. 3-21 Senzor umezeală şi temperatură încăpere HT-HC

Imag. 3-23 Senzor temperatură de tur/ de retur FRT-HC

- senzor de perete pentru temperatură, respectiv umiditate şi temperatură
- alimentarea aparatului de reglare HT-HC

- senzor temperatură cu cablu NTC, IP 68
- lungimea cablu 1,5 m
- element de conducere cu manşon metalic 6x 52 mm

Senzor temperatură exterioară AT-HC

Teacă imersie IS-HC

Imag. 3-22 Senzor temperatură exterioară AT-HC

Imag. 3-24 Teacă imersie IS-HC

- senzor cu carcasă IP 54
- montare pe faţadă

Pentru temperatură de tur/ de retur FRT-HC
- manşon imersie 8 x 60 mm din oţel inoxidabil
- filet exterior 1/4, înşurubare PGT, IP 68
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Senzor temperatură podea FT-HC

Imag. 3-25 Senzor temperatură podea FT-HC
- senzor temperatură cu cablu NTC, IP 68
- lungimea cablu 3 m
Element de conducere cu manşon din material plastic 6x 15 mm

Imag. 3-26 Montarea senzorului temperatură podea FT-HC
1 doza de racord
2 ţeava goală
3 sistemul de izolaţie marginal
4 sistemul de căptuşire
5 şapa
6 Rehau izolaţie fonică şi menţinerea căldurii
7 strat de beton
8 senzor temperatură podea
9 ţeava RAUTHERM

25
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1x

–

Modul BASIC BM-HC
+Modul adiţional BASIC BEN-HC

Sensorikauswahl

1x

–

Modul BASIC BM-HC

Tab. 3-3

–

–

–

[2]
senzor temperatură
exterioară

Modul SLAVE SL-HC

Modul MASTER MM-HC

1 set de senzori
conţine
1 x [2],
2 x [5],
1 x [6],
1 x []

[1]
Set senzori S-HC

max 1 x

max 2 x

1x

2x

1x

max 2 extra

max extra

max 4 extra
max extra
max 2 extra
max 1 extra

[4]
senzor temperatură
încăpere

–

1x

1x

de la 0 la S-HC
de la 0 la S-HC
de la 1 la S-HC
de la 1 la S-HC

[3]
senzor de perete pentru
temperatură, respectiv
umiditate şi temperatură HT-HC

Die untenstehende Tabelle gibt dienotwendige und maximal mögliche Sensorik der verschiedenen Regelungstechnikvarainten wieder

Alegerea senzorilor

2x

1x

0 zusätzlich zu S-HC
1 zusätzlich zu S-HC
0 zusätzlich zu S-HC
1 zusätzlich zu S-HC

[6]
Bodentemperaturfühler
FT-HC

x senzor temperatură de tur/ de retur FRT-HC
cu teacă imersie IS-HC
şi
senzor temperatură podea FT-HC

sau 1

2x senzor temperatură de tur/ de retur FRT-HC
cu teacă imersie IS-HC

2x dacă temperatură
de tur poate ajunge prin
modulul Slave

–

[5]
senzor temperatură
de tur/ de retur FRT-HC,
manşon imersie IS-HC

3.4

Accesorii

Rehau Ventil de trecere DV

Rehau Ventil 3 căi MV

Imag. 3-27 Rehau Ventil de trecere DV cu servomotor de acţionare

Imag. 3-28 Rehau Ventil 3 căi MV cu servomotor de acţionare

- pentru comutarea intre cald / rece, care se realizează prin 4 ventile - pentru reglarea temperaturii de tur prin adaosul returului
- tensiune de funcţionare de 24 V AC
- tensiune de funcţionare de 24 V AC/DC
- emiţător 0-10 V
Următoarele ventile sunt livrate standard:
- ventil de trecere VT 20
Următoarele ventile sunt livrate standard:
diametru DN 20, kvs-valoare 4,5 m³/h
- ventil triplu MV 15
- ventil de trecere VT 25
diametru DN 15, kvs-valoare 2,5 m³/h
/h
diametru DN 25, kvs-valoare 5,5 m³/h
- ventil triplu MV 20
- ventil de trecere VT 32
diametru DN 20, kvs-valoare 5,0m³/h
/h
diametru DN 32, kvs-valoare 10 m³/h
- ventil triplu MV 20
diametru DN 25, kvs-valoare 6,5 m³/h
/h
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3.5
Rehau Detectoror punct condens
Zur Erkennung von Kondensation an kritischen Stellen der Verrohrung
3.5.1

Imag. 3-29 Rehau Detectoror punct condens
- folosit la determinarea condansării la nivelul poziţiilor critice ale
coloanelor de ţevi
- fixare pe ţevi cu diametru15...60 mm
- cuplare 95%± 4%, contact pentru schimbare 1A, 24V
- bifurcarea semnalului pe modului Master, Slave sau Basic

Date Tehnice
Modul Master MM-HC

Este utilizat la reglarea temperaturii de tur care acoperă toate
funcţionalităţile de control ale sistemului de încălzire/răcire a
suprafeţelor, până la temperatura din 5 camere.
Microprocesorul de reglare poate avea 10 intrări analoage, 3 intrări
analoage, 18 intrări digitale, 18 intrări releu, funcţie ceas, program
special de comandă şi reglare cu următoarele funcţii:
- funcţie automată cu capacitate de schimbare între sistemul de
încălzire/răcire
- reglare temperaturii manual de la cald/rece
- reglare până la temperatura din 5 camere, putându-se lega şi
un termostat
- legarea până la 2 senzori umidifianţi/ senzori temperatură HT-HC
- reglarea dupa cerinţe a temperaturii de tur pentru
încălzire/răcire
- observarea umidităţii camerei şi temperaturii podelei din timpul
funcţionării pe răcire
- direcţionarea utilizatorului prin funcţii test pentru sistemului de
încălzire/răcire
- reglare individuală a sistemului de încălzire, a maşinii de răcire,
1 dezumidificator, încălzire suplimentară/ răcire
- legarea unul ventil de reglare cu transmisie de 24 V AC, tensiune
de funcţionare de 0...10V in scopul reglării temperaturii
de tur.
Display-ul D-HC este folosit pentru comanda sistemului.
Modul Master, impreunănă cu modul adiţional Master MEM-HC
poate fi prelungit cu 8 moduri Slave SL-HC, putând astfel încălzi
alte camere.
Montare pe şine după EN 50022.
Date electrice
- Tensiune de funcţionare: 24 V AC, +10/–15 %, 50 … 60 Hz sau
28 … 3 6 V DC +10/–20 %
- Putere absorbită P = 15W ( tensiune V DC ), P = 40 VA ( VAC)
- Brida de fixare cu legături de fixare (piciorus de contact , la tucuri
electrice), tensiune max. 250 V AC
- Diametru cablului: 0,5 mm² -max 2,5 mm²
- Intrări analoage: precizie ± 0,3 % din valoare finală
- Intrări analoage: 0...10 V DC izolat opto, sarcina 1 kOhm,
precizie± 0,3 % din valoare finală
- Intrări releu: VA, 250 V AC, 8 A Ohm

Date generale
- Măsuri ( Lx hx l): 315 x 110 x 60 mm(18 DIN Module)
- Montare după norma DIN în conformitate cu DIN 13880 şi
CEI EN 50022
- cerinţe de funcţionare -10...60 °C , 90 % rF necondensabil
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3.5.2

Folosit la prezentarea componentelor instalaţiei şi introducerea
de către utilizator a programelelor, display semigrafic cu
iluminare indirectă, din spate, 134 x 64 pixel, 6 taste de
funcţionare, alimentare la tensiune prin intermediul modului
Master, lungimea cablului max 50 m prin folosirea unui cablu
de telefon, se livrează 1, 5 m cablu de conectare.
Art proteţie IP 40
Măsuri ( Lx hx l): 156x 82x 31 mm

3.5.3

3.5.5

Display D-HC

Modul adiţional Master MEM-HC

Are 4 intrări analoage, 4 intrări digitale, 1 ieşire analoagă şi
4 ieşire releu care extind modul master cu următoarele
funcţii:
- analiza semnalelor a maxim 4 senzori de temperatura din
încăperi Rt-HC şi dirijarea la ventilul de trecere, în scopul
reglării temperaturii încăperii, până 4 camere
- cuplare la modul Master în poziţia RS485
- montarea pe şine normale după EN 50022
Date Tehnice
- Tensiune de funcţionare: 24 V AC, +10/–15 %, 50 … 60 Hz
sau 28 … 3 6 V DC +10/–20 %
- Putere absorbită maximă P = 6W
- Art proteţie IP 40, IP 40 numai partea frontală
- Brida de fixare cu legături de fixare (piciorus de contact , la
tucuri electrice), tensiune max. 250 V AC
- Diametru cablului: 0,5 mm² -max 2,5 mm²
- Intrări analoage: precizie ± 0,3 % din valoare finală
- Intrări analoage: 0...10 V DC , sarcina 1 kOhm
- Intrări releu: VA, 250 V AC, 8 A Ohm

-

Modul Slave SL-HC

Pentru reglarea temperaturii de tur şi temperaturii încăperii din
sistemele de încălzire şi răcire a suprafeţelor, se utilizeazază doar
la legarea cu articolul modului Master MM-HC pentru extinderea
reglabilă a încăperilor şi temperaturii de tur.
Microprocesorul de reglare poate avea 8 intrări analoage, 3 ieşiri
analoage, 14 intrări digitale, 13 intrări releu, funcţie ceas, program
special de comandă şi reglare cu următoarele funcţii:
- funcţie automată cu capacitate de schimbare între sistemul de
încălzire/răcire
- reglare manuală a temperaturii de la cald/rece
- reglare temperaturii până la 4 camere, putându-se lega şi un
termostat
- legarea până la 2 senzori umidifianţi/ senzori temperatură
HT-HC
- reglarea dupa cerinţe a temperaturii de tur pentru
încălzire/răcire
- instrucţiuni de folosire pentru punerea în funcţiune, cu funcţii test
integrate pentru exploatarea la cald/rece
- reglare individuală a sistemului de încălzire, a maşinii de răcire,
prin legătura cu modul Master, dezumidifcator, funcţia suplimentară
de cald/rece.

Comanda sistemului se realizează prin display-ul D-HC semigrafic,
care este legat la modul Master.
Montare pe şine după EN 50022

Date electrice
- Tensiune de funcţionare: 24 V AC, +10/–15 %, 50 … 60 Hz
sau 28 … 3 6 V DC +10/–20 %
- Putere absorbită maxim P = 15W ( tensiune V DC ),
P = 40 VA (V AC)
Date generale
- Art proteţie IP 40, IP 40 numai partea frontală
- Măsuri ( Lx hx l): 140x 11x 60 mm ( module 8 DIN )
- Diametru cablului: min 0,5 mm² -max 2,5 mm²
- Montare după norma DIN în conformitate cu DIN 13880 şi CEI EN 50022 - Intrări analoage: precizie ± 0,3 % din valoare finală
- Material: polimer techno; se distruge singur: VO ( conform UL 94)
- Intrări analoage: 0...10 V DC izolat opto, sarcina 1 kOhm,
şi 960°C (conform IEC 695), proba bilei 125°C
precizie± 0,3 % din valoare finală
- Culoare gri: RAL 7035
- Precizie ± 0,3 % din valoare finală
- Intrări releu: VA, 250 V AC, 8 A Ohm
- Condiţii de depozitare:–20 … 70°C,
90 % rF necondensabil
- Condiţii de funcţionare: –10 … 60°C,
90 % rF necondensabil
- Categoria rezistenţei la căldură şi ardere: categoria D (UL94-VO)
Date generale
- Măsuri (Lx hx l): 315 x 110 x 60 mm(18 DIN Module)
- Montare după norma DIN în conformitate cu DIN 13880 şi
3.5.4
Garnitura stecker modul adiţional Master SMEM-HC
CEI EN 50022
- Material: polimer techno; se distruge singur: VO (conform UL 94)
Garnitura stecker pentru modul adiţional master SMEM-HC se
şi 960°C (conform IEC 695), proba bilei 125°C
leagă la tensiunea sistemului, sistemul legături RS 485, la racordul
- Culoare gri: RAL 7035
- Condiţii de funcţionare: –10 … 60°C, 90% rF necondensabil
cu senzori şi la ventilele de trecere.
- Categoria rezistenţei la căldură şi ardere: categoria D (UL94-VO)
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3.5.6

Modul Basic BM-HC

3.5.7

Modul adiţional Basic BEM-HC

Pentru reglarea temperaturii de tur şi temperaturii încăperii din
sistemele de încălzire şi răcirea suprafeţelor.
Microprocesorul de reglare poate avea 4 intrări analoage, 3 ieşiri
analoage, 6 intrări digitale, 5 intrări releu şi display integrat cu 6
taste de funcţiune, program special de comandă şi reglare cu
următoarele funcţii:
- funcţie automată cu capacitate de schimbare între sistemul
de încălzire/răcire
- reglare manuală a temperaturii de la cald/rece sau a
termostatului
- reglare până la temperatura încăperii, putandu-se lega si un
termostat
- reglarea dupa cerinţe a temperaturii de tur pentru încălzire/răcire
- luare in consideraţie în sistemul de răcire atemperaturii de tur
sau a temperaturii podelei
- impiedicarea condensării prin folosirea unui detector al punctultui
de condensare
- extinderea funcţiilor prin BEM-HC, se pot conecta până la 2
senzori HT-HC umiditate/ temperatură şi se reglează până la 3
camere, în acest caz se reglează umiditatea camerei din
sistemul de răcire
- instrucţiuni de folosire pentru punerea în funcţiune, cu funcţii
test integrate pentru exploatarea la cald/rece

Cu 4 intrări analoage, 3 intrări digitale, 1 ieşire analoag şi 4 intrări
releu, pentru extinderea modului Basic BM-HC prin intermediu
urmatoarelor:
- analiza semnalelor de la maxim 2 senzori HT-HC pentru umiditatetemperatură şi a unui senzor de temperatură RT-HC sau a 2 senzori
de temperatură RT-HC, transmiterea temperaturii de tur dupa
măsurarea punctului de condens
- legarea la modul Basic prin sistemul Bus tLAN
- Montare pe şine după EN 50022

Date electrice
- Tensiune de funcţionare: 24 V AC, +10/–15 %, 50 … 60 Hz
sau 28 … 3 6 V DC +10/–20 %
- Putere absorbită maxim P = 8W
- Art proteţie IP 40, IP 40 numai partea frontală
- Brida de fixare cu legături de fixare (piciorus de contact ,
la tucuri electrice), tensiune max. 250 V AC
- Intrări analoage: precizie ± 0,3 % din valoare finală
- Intrări analoage: 0...10 V DC ,dezasamblare 8 Bit,
sarcina 1 kOhm, (10 mA)
- Intrări releu: VA, 250 V AC, 8 A Ohm

Date generale
- Măsuri ( Lx hx l): 315 x 110 x 60 mm( 8 DIN Module)
- Montare după norma DIN în conformitate cu DIN 13880 şi
CEI EN 50022
- Material: polimer techno; se distruge singur: VO ( conform UL 94)
şi 960 °C ( conform IEC 695 ), proba bilei 125 °C
- Culoare gri: RAL 7035
- Condiţii de funcţionare: –10 … 60 °C, 90 % rF necondensabil
- Categoria rezistenţei la căldură şi ardere: categoria D ( UL94-VO )

Date electrice
- Tensiune de funcţionare: 24 V AC, +10/–15 %, 50 … 60 Hz
sau 28 … 3 6 V DC +10/–20 %
- Putere absorbită maxim P = 6W
- Art proteţie IP 40, IP 40 numai partea frontală
- Brida de fixare cu legături de fixare (piciorus de contact ,
la tucuri electrice), tensiune max. 250 V AC
- Diametru cablului: min 0,5 mm² -max 2,5 mm²
- Intrări analoage: precizie ± 0,3 % din valoare finală
- Intrări analoage: 0...10 V DC ,dezasamblare 8 Bit,
sarcina 1 kOhm, (10 mA)
- Intrări releu: VA, 250 V AC, 8 A Ohm

3.5.8
Date generale
- Măsuri ( Lx hx l): 315 x 110 x 60 mm( 8 DIN Module)
- Montare după norma DIN în conformitate cu DIN 13880
şi CEI EN 50022
- Material: polimer techno; se distruge singur: VO ( conform
UL 94) şi 960 °C ( conform IEC 695 ), proba bilei 125 °C
- Culoare gri: RAL 7035
- Condiţii de funcţionare: –10 … 60 °C, 90 % rF necondensabil
- Categoria rezistenţei la căldură şi ardere: categoria D ( UL94-VO )
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Modul Basic Timer BTM-HC

Modul ceas pentru modulul Basic BM-HC în scopul realizării unei
covelări a temperaturii încăperii şi timpului necesar
dezumidificatorului
- Condiţii de funcţionare: –10 … 60 °C, 90 % rF necondensabil
- Măsuri ( Lx hx l): 37 x 132 x 10 mm

3.5.9

Sensorikset S-HC

3.5.10

Senzor temperatură RT-HC

Ansamblu de elemenete necesare modulului Master
MM-HC, alcătuit din:
1 xsenzor temperatură exterioară AT-HC
1 xsenzor temperatură de tur/ retur FRT-HC
2 x manşon de imersie IS-HC
1 xsenzor temperatură podea FT-HC
1 xsenzor umiditate/ temperatură HT-HC

-

Date tehnice ale componentelor se găsesc în următoarea descriere.

Protectie contra condensului.
Fixare la nivelul ţevilor,
diametru 15 ... 60 mm.
- contact de comutare 1 A, 24 V (răspund la 95 % ± 4 %) ca
la semnalul de ieşire 0 ... 10 V pentru 70 % ... 85 % rF
- carcasă din thermoplast gri, rezistent la flacară dotat cu un
sensor pentru punctul de condensare
- cablu conectare cu înşurubare PG, lungime1,5 m, 5 x 0,5 m²
- tensiune de funcţionare 24 V AC/DC±20 %

Senzor temperatură exterioară AT-HC
- senzor temperatură NTC (10 kOhm, 1 % bei 25 °C)
- caracsă protecţie IP 54
- constanta timp, în aer 330 sec
- măsuri ( Lx hx l): 102 x 94 x 40 mm
Senzor temperatură de tur/ retur FRT-HC
- senzor temperatură de tip cablu NTC (10 kOhm, 1 % bei 25 °C)
- IP 68
- lungime cablu 1,5 m
- element ghidaj în carcasă metalică 6 x 52 mm

senzor de perete pentru temperaturi 0 … 50 °C
NTC- senzor temperatură cu exactitate de ±0,4 °C bei 25 °C
IP 0
măsuri ( Lx hx l): 126 x 80 x 29 mm

3.5.11

-

Rehau detector punct condens TPW

consum de putere; max 1 VA
teritoriu măsurat 70 – 85 % rF
IP 40 conform EN 60529
măsuri ( Lx hx l): 60 x 60 x 33 mm

Manşon de imersie IS-HC
- manşon de imersie 8 x 60 mm din oţel inoxidabil pentru senzor
temperatură de tip cablu NTC
- filet exterior ¼”
- înşurubare PGT
- IP 68
Senzor temperatură podea FT-HC
- senzor temperatură de tip cablu NTC (10 kOhm, 1 % bei 25 °C)
- IP 67
- lungimea cablu 3 m
- element de conducere cu manşon din material plastic 6x 15 mm
Senzor umiditate/ temperatură HT-HC
- senzor de perete şi combinat, pentru temperaturi de 0 … 50 °C
- umiditate 10 … 90 % rH
- NTC- senzor temperatură cu exactitate de ±0,4 °C bei 25 °C
- semnal măsurat rel. umiditate 0 … 1 V
- exactitate rel.umiditate ± 3 % bei 25 °C
- IP 0
- tensiune de funcţionare 12 – 24 V AC/DC
- măsuri ( Lx hx l): 126 x 80 x 29 mm
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3.5.12

Ventil de trecere

3.5.13

Ventilul in alamă cu legătura de ţeavă cu bobina din oţel, cu discurile
ventilului aşezate apropiat, cu cutie de umplere dotată cu etanşare
dublă în formă de "O".
- presiune nominala PN 16
- rata de pierdere 0,0001 % de kvs
- cursa ventilului 4 mm
Ventilele de trecere vor fi livrate cu poziţiile termice de acţiune şi
cu seturile de filete, cât şi cu setul de ajustaj filetat,cu treceri cu
filet olandez şi hidroizolaţie.
Ventil
DV 20
DV 25
DV 2

Nennweite
DN 20
DN 25
DN 2

kvs
4,5 m /h
5,5 m /h
10,0 m /h

?pmax
1,5 bar
1,0 bar
,5 bar

Tabel 3-4 Ventil de trecere

Pozitiile de functionare a ventilelor de trecere
- afişarea poziţiei
- timp de functionare 3 min
- cursă 4,5 mm
- putere N= 125N
- tensiune de funcţionare 24 V AC + 20 %
- capacitate inmagazinare 3 W
- capacitate pornire 7 VA, tensiune pornire 250 mA
- schibarea de la " fară curent" la " racordare la curent" are loc prin
îndepărtarea unei părţi din stecker
- carcasa din material plastic care se autodistruge, culoare albă
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-

Ventil triplu

ventil din aliaj roşu de cupru, cu filet exterior
nichelat
bobina din oţel Niro cu supapă, densă, sub formă de ciupercă
piesa de etanşare are o etanşare în formă de inel, "O”
presiune nominala PN 16
mufe de îmbinare prevăzute cu etanseizare

Ventil
MV 15
MV 20
MV 25 *)

Nennweite
DN 15
DN 20
DN 25

Tabel. 3-5 Ventil triplu
Obsevaţie:
*) ventil ne-nichelat
Pozitiile de functionare a ventileleor triple
- Pozitiile de functionare a ventileleor triple
- timp de functionare 60 sec
- cursă 4,5 mm
- putere N= 120N
- tensiune de funcţionare 24 V DC/AC
- carcasa din material plastic, culoare gri
- cablu conectare 1,5 m
- IP 40 conform EN 60529

kvs
2,5 m /h
5,0 m /h
6,5 m /h

4 SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/ RĂCIRE REHAU
REHAU dezumidificatorul LE-W 24 L

4.1

Date generale
Principiu de funcţionare

- Capacitate ridicată de dezumidificare
- Emisie scăzută de zgomot
- Capacitate de dezumidificare şi emisie de zgomot au fost evaluate
de instituţii de testare
- Conectare simplă hidraulică şi electrică
- Comandă simplă prin intermediul regulatorului Rehau încălzire/ răcire

Domeniu de utilizare
Dezumidifiantul Rehau LE-W24 l împiedică condensarea vaporilor
de apă, din încăpere, din szonele reci.

Dezumidifiantul a fost proiectat pentru utilizarea pe perete şi
funcţioneză, alături de circuitul intern de răcire, prin circuitul
extern cu apă rece.
Datorită capacităţii sale de lucru, aproape izotermă, se ajunge ca
temperatura aerului aspirat să fie asemănătoare temperaturii
aerului evacuat.
Date generale ale sistemului
- Rehau dezumidificator LE-W 24 l l
- Rehau rame pentru montarea pe perete LE-WR
- Rehau grilaj de acoperire LE-AG

Imag. 4-2

Dezumidificatorul aspiră aerul prin ventilator ( 7 ), prin partea inferioară a
carcasei. Aerul pătrunde prin prima parte a sistemului de răcire,
unde are loc prima răcire ( 5 ). Aerul cedează căldura sistemului de
răcire ( 4). Datorită scăderii temperaturii sub punctul de condens, aerul
pierde apa. Aerul astfel răcit, va fi încălzit in condensator ( 2 ). Inainte
ca aerul să părăsească aparatul, va mai fi răcit încă o dată de către
al doilea sistem de răcire( 6 ). Aerul va fi transmis în cameră, prin
partea superioară a dezumidificatorului.

Imag. 4-3
Imag. 4-1

Principiu de funcţionare

Componentele dezumidificatorului

Umidificatorul
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4.2

Racorduri

Racorduri hidraulice
Pentru înbunătăţirea capacităţii de dezumidificare, aparatul REHAU
deţine un circuit extern cu apă rece, care trebuie aprovizionat cu
apă rece. Pentru apa rece, aparatul este dotat un racord pentru
tur şi retur ( Imag.4-3).

Racorduri electrice
Dezumidificatorul REHAU se livrează, cablat, din fabrică. La faţa locului
se realizează doar conectarea la curent ( clema 1, 2, 3, Imag.4-4 ),
cât şi conectarea cu regulatorul (4 şi 5, Imag. 4-4 ). Cutia pentru
racorduri se găseşte în umidificator ( Imag. 4-3).

Racorduri pentru tur şi retur: filet exterior 3/8”
Apa codensată din dezumidificator va fi transportată, prin legătura
instalată, în canalizare (Imag. 4-3 ). Acest lucru are un avantaj,
codensul nu se strânge într-un recipient ce trebuie tot timpul golit.

Este nevoie de următoarele circuite:
- cablul de racordare aparat 3 x 2,5 mm2
- cablul de comandă 2 x 2,5 mm2
Clema 4 şi 5 sunt livrate legate din fabrică. Puntea se va
îndepărta în momentul în care se leagă la circuitul de comandă.

Racord aerul condensat: filet exterior¾" cu un furtun de
evacuare de½".
Racordul pentru tur şi retur trebuie realizat cu RAUTHERM S
- sau RAUTITAN:
şi
- reducerea transmisiei sunetului prin intermediul circuitelor de ţevi

Conducta cu condensatul, dintre dezumidificator şi conexiunea la
canal, trebuie sa aibe sifon hidraulic pentru a nu permite ieşirea din
canalizare a mirosurilor neplăcute.
Noi recomandăm folosirea ţevilor RAUPIANO plus, pentru ca au o
montare simplă şi flexibilă.

Trebuie să fie posibil accesul la sifon, pentru a înlesni procesele de curăţare. Imag. 4-4
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Cutia cu circuite de racord

4.3

Montarea

Lucrările de instalare şi de întreţinere trebuie realizate de către
personal autorizat de specialitate.

1. Profilul lateral ( imag. 4-3 ) al ramelor de montare se curbează
spre exterior şi mortarul se depune în cantităţi suficiente
pentru a acoperi suprafţa găurii.
2. Ramele de montare se reglează orizontal şi vertical, rama trebuie
să fie astfel montată încât muchia frontală să fie la acelasi nivel
cu peretele.

Montarea ramelor, dimensiunea găurii in perete
Dimensiunea ţevii:
lungime 760mm, lăţime 210 mm, înălţime 760 mm
Muchia inferioară a găurii trebuie să fie la minim 7 cm de podeaua
terminată, altfel nu se poate realiza acoperirea dezumidificatorului.
Dacă sifonul se instalează direct sub dezumidificator, atunci trebuie
sa se ia in calcul o distanţă de minim 20 cm.

Construcţia peretelui final implică ( tencuiala, etc)

3. După ce mortarul s-a întărit, se montează dezumidificatorul şi se leagă
cu şuruburile livrate, pe rame.
4. Circuitele de ţevi şi cabluri se leagă la dezumidificatorul doar respectând
normele de instalare din ţara respectivă.

Structura peretelui trebuie să se potrivească cu montajul
dezumidificatorului. Se recomanda cererea sfatului ahitectului.

Peretele nu trebuie să aibe, la locul pentru montare, nici un circuit
de ţevi, cabluri sau alte obiecte, care prin montarea umidifiantului
se pot strica.

Montarea legaturilor hidraulice (teu şi retur, legatura cu
condendesatul) şi circuitele electrice
Ramele de montare prezintă, în colţul inferior stâng, o degajare
(Imag. 4-5), care trebuie montată prin ţevi respectiv circuite.Tevile
si cablurile se montează în lungime potrivită, pentru a se putea
face conectarea cu umidifiantul.

Imag. 4-5

Montarea pe secţiune a legăturilor de degajare
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4.4

Recepţionarea

4.5

Intretinerea/ curatirea

Dezumidificatorul se poate monta după realizarea tuturor racordurilor,
electrice şi hidraulice.
- dacă dezumidificatorul va fi comandat de regulator, atunci
ventilatorul va începe să funcţioneze.
- compresorul va începe să funcţioneze cu 3 până la 4 minute
întârziere.
Circuitul intern de răcire va începe dezumidificarea.

Dezumidificatorul trebuie să fie scos de la curent, în timpul instalării,
respectiv al proceselor de curaţire.

Intreţinerea regulată este foarte importantă pentru capacitatea de
funcţionare perfectă a dezumidificatorului REHAU, atât sub aspectul
funcţional cât şi cel economic.

Funcţia de inversare
Datorită acestui motiv, există doua tipuri de întreţinere, care trebuie
Dezumidificatorul REHAU este dotat cu un sistem automat de schimb folosite regulat.
pentru antijivrarea vaporilor. După cerinţe, compresorul se va opri
un timp, în scopul realizării antijivrării.
Intretinerea lunara
Filtrul de aer, situat pe partea posterioară a dezumidificatorului, trebuie
Ventilatorul funcţionează în continuare.
îndepărtat şi spălat o dată pe lună. Filtrul se curăţă în aer liber,
contrar direcţiei circuitelor de curent.
Fixarea respectiv indepartarea de pe masca
Masca se fixează, cu ajutorul a 4 cârlige, prin spatele ei.
Acestea se vor fixa prin găuri la rama metalică şi prin propria
Filtrul se va curăţă mai des în cazul unui aer murdar.
greutate masca se va fixa în rama costrucţiei.
Intretinerea anuala
Durch Anheben und anschließendes vom Gerät Wegziehen kann die Personalul autorizat de specialitate, cum este cazul Rehau Sevice
Abdeckung wieder entfernt werden. Sollte der Entfeuchter nicht einge
- Partner, trebuie să verifice anual dezumidificatorul, ei putând
baut sein, kann die Abdeckung trotzdem montiert werden.
verifica şi următoarele lucruri:
- testarea tuturor racordurilor hidraulice şi electrice
- testarea rezistenţei tuturor legăturilor realizate cu şuruburi
- curăţarea sifonului de către posibile impurificări.
Dezumidificatorul nu va fi atârnat, pentru că asa i se vor periclita
funcţiile şi capacitatea de dezumidifiere.
Curăţarea cu ajutorul unui compresor cu aer se face atunci când
pe durata folosirii se constată o diminuare a capacităţii de
funcţionare, respectiv piesele responsabile de schimbul aerului
cald sunt foarte murdare.
Următoarele distanţe (Imag. 4-6) trebuie respectate.
In instrucţiunile de folosire există detalierea tuturor activităţilor.

Eine genaue Aufistung der durchzuführenden Tätigkeiten enthält die
Installationsanleitung.
CE-conformitate
Rehau dezumidificatorul de perete este conform CE şi este
marcat CE.

Imag. 4-6

36

Distanţe minime înainte şi lângă dezumidificator

4.6

Date tehnice

Dimensiuni

Imag. 4-7

Ramele de montare

Imag. 4-8

Dezumidificator

Date privind randamentul
Date electrice:

Date tehnice:

Greutate si dimensiuni:

tensiune electrică de funcţionare
putere absorbantă ( la 25 °C aer, 65 % r.F,16°C tur )
putere absorbantă maximă ( la 35 °C aer, 65 % r.F , 20°C tur )
curent absorbit ( la 35°C , 95 % r.F.)
tensiune de oprire
siguranţă externă
nivel presiune acustic ( la 1m depărtare, câmp liber, la 25 °C aer, 65 % r.F )
cantitate agent frigorific
funcţia de dezgheţ electronică
racord la apa condensată ( furtun) 16mm diametru
mediu ambiental (temperatura)
umiditate relativă în mediul ambiental
debit de aer (filtru curat)
debit nominal de apă
pierdere de presiune ( la cantitatea nominală de apă)
Greutate (cu carcasa de montare, fără grilaj)
Dimensiunea carcasei de maontaj
Dimensiunea grilajului de acoperire

230 V ~ 50 Hz
90 W
450 W
,0 A
20,0 A
6,0 A
5 db (A)
445 g
elektronisch
16 mm Durchmesser
10 – 5 °C
45 – 98 %
280 m /h
240 l/h
0 kPa
4 kg
72 x 711 x 20 mm
80 x 80 x 20 mm

Tabel 4-1 Date privind randamentul
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Capacitatea de dezumidifiere (pentru o aerisire proprie) la o temperatura a aerului de intrare de 27°C

Temperatura apei reci
Kein Wasser
20 °C
18 °C
16 °C

Umiditatea relativa a aerului
50 %
55 %
6,0 l/d
7, l/d
11,4 l/d
1,4 l/d
14,1 l/d
17,8 l/d
18,0 l/d
21,8 l/d

60 %
9,0 l/d
16, l/d
21,8 l/d
25,9 l/d

65 %
10,2 l/d
18,9 l/d
25,9 l/d
29, l/d

Tabel 4-2
Anmerkung:
*) frei ausblasend

Capacitatea de dezumidifiere (pentru o aerisire proprie) la o temperatura a aerului de intrare de 25°C

Temperatura apei reci
Kein Wasser
20 °C
18 °C
16 °C

Umiditatea relativa a aerului
50 %
55 %
5,1 l/d
6,4 l/d
9,4 l/d
11,6 l/d
12,0 l/d
14,9 l/d
1,5 l/d
17,5 l/d

60 %
8,0 l/d
14,0 l/d
18,0 l/d
20,6 l/d

65 %
9,6 l/d
16,7 l/d
21,0 l/d
24,0 l/d

Tabel 4-3
Anmerkung:
*) frei ausblasend

Capacitatea de dezumidifiere (pentru o aerisire proprie) la o temperatura a aerului de intrare de 23°C

Temperatura apei reci
Kein Wasser
20 °C
18 °C
16 °C
Tabel 4-4
Anmerkung:
*) frei ausblasend
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Umiditatea relativa a aerului
50 %
55 %
,9 l/d
5,1 l/d
8,0 l/d
10,4 l/d
9,9 l/d
12,2 l/d
11,6 l/d
15,1 l/d

60 %
6,9 l/d
12,5 l/d
14,5 l/d
17,5 l/d

65 %
8,6 l/d
14,4 l/d
17,1 l/d
21,1 l/d

5 SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/ RĂCIRE REHAU
DEZUMIDIFICATORUL REHAU LE-D 24 L

5.1

Date generale
Principiu de funcţionare

- Capacitate ridicată de dezumidifiere
- Emisie scăzută de zgomot
- Capacitatea de dezumidifiere şi emisie de zgomot au fost
evaluate decătre instituţii de testare
- Utilizare facilă prin intermediul regulatorului REHAU încălzire/ răcire
- Montare la mică înălţime

8

5

4

2

6

7

9

1
10
Domeniul de utilizare
Dezumidifiantul REHAU LE-D 24 l împiedică condensarea vaporilor de
apă în zonele reci, dezumidifiind aerul din încăpere.
Imag. 5-2

Descriere
Dezumidifiantul a fost proiectat pentru utilizarea la montajul pe tavan
(racord la reţeaua de canalizare) şi funcţioneză, alături de circuitul
intern de răcire, printr-un circuit extern cu apă rece.
Datorită capacităţii sale de lucru, aproape izotermă, se ajunge ca
temperatura aerului aspirat să fie asemănătoare temperaturii aerului
evacuat.

Principiu de funcţionare

Dezumidificatorul aspiră aerul prin ventilatorul montat ( 7 ), în partea
anterioară ( partea laterală ). Aerul pătrunde în prima parte a sistemului
de răcire, unde are loc o primă răcire ( 5 ). Aerul cedează căldură în
circuitul de răcire datorită evaporatorului ( 4). Datorită scăderii
temperaturii sub punctul de condens, aerul elimină apa. Aerul astfel răcit,
va fi încălzit în condensator ( 2 ). Înainte ca aerul să părăsească aparatul,
va mai fi răcit încă o dată de către al doilea sistem de răcire( 6 ).
Aerul va fi retransmis în cameră prin partea posterioară ( partea activă)
a dezumidificatorului.

Aparatul trebuie montat independent atât electric cât şi hidraulic.

Imag. 5-1

Dezumidificatorului de tavan
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5.2

Racordurile

Racordurile hidraulice
Racordurile hidraulice care trebuie realizate sunt:
- racord pe tur şi retur pentru circuitul de apă rece. Racordurile
la aparat sunt cu filet exterior 3\8'’
- circuitul pentru aerul condensat în scopul scurgerii apei de
condens în canalizare. Racordul la aparat este o ţeavă de
cupru de 16mm.

Racordurile electrice
Dezumidificatorul REHAU se livrează din fabrică împreună cu cablurile
aferente. Racordul (clemele 1, 2 şi 3, Imag. 5-4), cât şi racordul
pentru sistemul de reglare (clemele 4şi 5, Imag. 5-4) la curent
und 5, Imag. 5-4) vor Ort erfolgen. Der Schaltkasten befndet sich
trebuie realizate la faţa locului. Cutia întrerupătorului se găseşte pe
aceeaşi parte a racordurilor hidraulice (vezi Imag. 5-3).
Sunt necesare următoarele cabluri electrice:
- cablu racord la aparat: 3X2,5 mp
- cablu de comandă pentru sistemul de reglare: 2X 2,5 mp
Clemele 4 şi 5 (racord la sistemul de reglare) sunt unite din fabrică.
Puntea dintre ele trebuie înlăturată în momentul realizării racordului
cablului de ghidaj.

Imag. 5-3

Poziţia racordurilor hidraulice
a ieşirea apei
b intrarea apei
c parcursul aerului condensat
d Dulap de record

Racordul de tur şi retur trebuie realizat cu ţeavă RAUTHERM S
sau RAUTITAN, deoarece:
- se împiedică difuzia oxigenului
- se reduce transmisia zgomotului în sistemul de răcire
Ţevile de record dintre dezumidifiant şi racordurile la canalizare trebuie
Imag. 5-4
să conţină închidere hidraulică (sifon) în circuitul aerului condensat
pentru a împiedica transmisia mirosurilor neplăcute din instalaţia de
canalizare.
Datorită instalării simple, vă recomandăm să realizat trecerea de la
ţeava de cupru la tubulatura RAUPIANO Plus. Prin aceasta, sifonul
se poate reconstrui uşor.

Trebuie avut acces la sifon pentru eventuale curăţări ale instalaţiei!
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Principiul de cablare

5.3

Derularea montajului

Orice lucrări de instare sau mentenanţă trebuie realizate numai de
către personal de specialitate autorizat!

Pentru a avea suficient loc pentru lucrările de mentenanţă şi curăţare
trebuie avută în vedere o deschidere de revizie (dimensiune totală
1500X1300) în tavan, în partea inferioară a dezumidifiantului.
Trebuie respectate următoarele dimensiuni:

Instalarea sistemului de fixarea pentru dezumidificator (nu este cuprins
în pachet). Pentru montarea dezumidificatorului există pe partea
superioară a stativului câte o perforaţie de 10mm.

100
300

300

Pentru a reduce tarnsmisia zgomotului între dezumidificator şi tavan
trebuie să se utilizeze un sistem de fixare fonoizolant.

- Distanţa între dezumidificator şi tavan este în funcţie de canalele
de record.
- De îndată ce dezumidificatorul este montat pe sistemul de fixare,
trebuie să fie orientat în plan orizontal
- Fixarea canalelor de record cu dezumidificatorul
Canalele de record trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
- canal de aspirare: lăţime 660 mm/înălţime 290mm
- canal de emisie: lăţime 420 mm/înălţime 140mm

500

Imag. 5-5

Dimensiunile deschiderii de revizie

Pentru împiedicarea transmisie zgomotului prin sistemul de canalizare
trebuie ca dezumidificatorul să fie legat la canalele de racord cu stuţ
antivibraţii din pânză de vele.

Pe partea de aspirare se află un filtru de aer, care trebuie să fie curăţat
regulat. De aceea racordul pe partea de aspirare trebuie să fie
demontabil pentru a permite o schimbare a filtrului.

Toate racordurile hidraulice şi electrice trebuie să se realizeze în
concordanţă cu normele în vigoare din fiecare ţară.
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5.4

Punerea în funcţiune

5.5

Mentenanţa/curăţarea

O dată ce toate racordurile hidraulice şi electrice sunt realizate
corespunzător, dezumidificatorul se poate pune în funcţiune.
- dacă dezumidificatorul este pus în mişcare de sistemul de reglare,
atunci începe să funcţioneze ventilatorul.
- compresorul începe să funcţioneze cu o întârziere de circa 3
până la 4 minute.
Circuitul intern de răcire începe să răcească temperatura.
Funcţia de dezgheţ
Dezumidifiantul REHAU dispune de o funcţie automată de dezgheţ
contra vaporilor din încăpere. În funcţie de necesităţi, compresorul
îşi opreşte funcţionarea pe o perioadă determinată, pentru a se
putea realiza dezgheţarea.
În această perioadă ventilatorul funcţionează în continuare.

Înaintea începerii lucrărilor de mentenanţă şi curăţare trebuie să
se închidă circuitul electric de la dezumidificator.

Mantenanţa regulată este foarte importantă din punct de vedere
funcţional şi economic pentru un randamentul eficient al
dezumidificatorului REHAU.

Din acest motiv există două tipuri diferite de mentenanţă care trebuie
realizate regulat.
Mentenanţa lunară
O dată pe lună trebuie curăţat filtrul din partea de aspirare.
Pentru acest lucru se va înlătura filtrul de pe dezumidificator şi se
va scutura în aer liber în direcţia opusă de batere a vântului.
Filtrul trebuie curăţat mai frecvent dacă aerul este
cu mult praf.
Mentenanţa anuală
O dată pe an trebuie realizată mentenanţa dezumidificatorului de
către un personal de specialitate autorizat, de exemplu partenerul de
service REHAU, avându-se în vedere următoarele activităţi:
- testarea tuturor racordurilor hidraulice şi electrice
- testarea sistemului de fixare a dezumidifiantului
- curăţarea sifonului în caz de acumulare de mizerii
O detaliere a activităţilor de mentenanţă se găseşte în
manualul de instalare.
Dacă după mai mult timp de funcţionare se remarcă o scădere a
randamentului, de exemplu schimbătorul de căldură din
dezumidificator este foarte murdar, trebuie realizată o curăţare
cu ajutorul compresorului de aer.
Conformitatea cu CE
Dezumidifiantul REHAU este conform CE şi poartă marca CE.
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5.6

Date tehnice

Dimensiuni

40

18
32

185
290

103,5

120

125

150

11 9

400

803
770

52

132

418

803

Imag. 5-6

79

692

692

684

185

20

28

150
201

26

Dimensiunile LE-D 24l

Date randament
Date electrice

Date tehnice

Greutatea şi dimensiunile

Tab. 5-1

Tensiunea de funcţionare
Putere electrică (la temp. de 25 C, 65% umidit. rel.)
Putere electrică maximă (la temp. de 35 C, 95% umidit. rel.)
Cosum maxim curent la temp. de 35 C, 95% umidit. rel.)
Curent de blocaj (L.R.A.)
Siguranţă externă
Nivelul sonor (la distanţă de 1m, la 25 C, 65% umidit. rel.)
Umplerea cu agent termic
Funcţie dezgheţ
Record pentru aer condensate
Domeniu de lucru (temperatură)
Domeniu de lucru (umezeală, în conexiune cu temp.)
Debit aer (filtru curat)
Fluxul de apă nominal
Pierderea de presiune (la flux apă nominal)
Compresiune externă
Greutatea
Racordul la canal (partea de aspirare)
lăţimea
înălţimea
Racordul la canal (partea de emisie)
lăţimea
înălţimea

230 V ~ 50 Hz
70 W
580 W
,0 A
20,0 A
6,0 A
5 db (A)
445 g
elektronisch
16 mm Durchmesser
10 – 5 °C
45 – 98 %
280 m /h
240 l/h
0 kPa
45 Pa
49 kg
660 mm
290 mm
420 mm
140 mm

Date randament
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Dezumidifiantul la o temperatură a aerului de 27 C

Temperatură apă rece
Kein Wasser
20 °C
18 °C
16 °C

Umezeala relativă a aerului din cameră
50 %
55 %
6,0 l/d
7, l/d
11,4 l/d
1,4 l/d
14,1 l/d
17,8 l/d
18,0 l/d
21,8 l/d

60 %
9,0 l/d
16, l/d
21,8 l/d
25,9 l/d

65 %
10,2 l/d
18,9 l/d
25,9 l/d
29, l/d

60 %
8,0 l/d
14,0 l/d
18,0 l/d
20,6 l/d

65 %
9,6 l/d
16,7 l/d
21,0 l/d
24,0 l/d

60 %
6,9 l/d
12,5 l/d
14,5 l/d
17,5 l/d

65 %
8,6 l/d
14,4 l/d
17,1 l/d
21,1 l/d

Tab. 5-2
Observaţie
*) Degajare liberă

Dezumidifiant la o temperatură a aerului de 25 C

Temperatură apă rece
Fără apă
20 °C
18 °C
16 °C

Umezeala relativă a aerului din cameră
50 %
55 %
5,1 l/d
6,4 l/d
9,4 l/d
11,6 l/d
12,0 l/d
14,9 l/d
1,5 l/d
17,5 l/d

Tab. 5-3
Observaţie
*) Degajare liberă

Dezumidifiant la o temperatură a aerului de 23o C

Temperatură apă rece
Kein Wasser
20 °C
18 °C
16 °C
Tab. 5-4
Observaţie
*) Degajare liberă
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Umezeala relativă a aerului din cameră
50 %
55 %
,9 l/d
5,1 l/d
8,0 l/d
10,4 l/d
9,9 l/d
12,2 l/d
11,6 l/d
15,1 l/d

8

SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE
ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE RADIANTĂ REHAU ÎN PLAFON ÎN SISTEMUL
DE CONSTRUCŢIE USCAT

8.1

Imag. 8-1

Descrierea sistemului

încălzirea/răcirea radiantă

Componentele sistemului
- element de planşeu REHAU 2000X1250
- element de planşeu REHAU 1500X1250
- element de planşeu REHAU 1000X1250
- element de planşeu REHAU 500X1250
- îmbinare cu inel de strângere REHAU 10
- trecere REHAU cu olandez 10
- niplu egal REHAU 10
- manşon alunecător REHAU 10
- manşon alunecător REHAU 17, 20, 25, 32
- Niplu redus REHAU 17-10, 20-10, 25-10, 32-10
- Trecere cu filet exterior REHAU 10-R1/2
- Teu REHAU 17-10-17, 20-10-20, 25-10-25, 32-10-32
- Semicămaşă de dilatare REHAU 16, 17, 20, 25, 32
Ţevile REHAU utilizate
- RAUTHERM S 10,1 X 1,1 mm
- RAUTHERM S ca ţeavă de legătură
- 17 x 2,0 mm
- 20 x 2,0 mm
- 25 X 2,3 mm
- 32 X 2,9 mm

Imag. 8-2

-

Dimensiuni de plăci disponibile

randament de răcire mare
4 dimensiuni disponibile de plăci
Effort de spăcluire redus
Manevrare uşoară
Rastel de fixare perforat din fabrică

Descrierea
Baza plafonului de încălzire/răcire radiant REHAU constă din plăci
de gips realizate pe bandă conform DIN 18180/ DIN EN 520.
Placa de gips cu fibre întărite este extrem de rezistentă şi îşi păstrează
forma la la curbare. Plăcile nu conţin substanţe dăunătoare sănătăţii
şi nu au miros. Panoul de încălzire/răcire radiantă REHAU este o
placă de gips cu nuturi în structură şi dintr-o ţeavă RAUTHERM S
10,1 X 1,2 mm preconfecţionată la distanţa de pozare de 45mm sub
formă de meandră dublă.
Izolaţia de polistiren EPS 035 DEO de pe partea superioară şi striaţiile
de întărire din gips carton asigură un montaj sigur. Datorită celor
4 elemente de planşeu de dimensiuni diferite se poate realiza un
grad complet de planşeu cu suprafeţe active de răcire chiar şi în
încăperile cu multe unghiuri .Domeniile inactive ale planşeului
se pot acoperi cu plăci de gips carton normale de grosime 15mm ca
şi dublu înveliş. Cantul HTAK semirotund, aplatizat şi paralel la striaţile
de întărire existente dă posibilitatea unei realizări simple a planşeului
până la treapta de calitate Q4 conform indicaţiilor 2 ale Grupului
Industrial de Plăci din Gips din Uniunea Industriei de Gips şi Plăci
de Gips.
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Domenii de utilizare
Încălzirea/răcirea radiantă REHAU este prevăzută pentru realizarea
planşeurilor interdependente, utilizându-se în interiorul clădirilor.

Încălzirea/răcirea radiantă REHAU dispune de clasa de construcţie
E conform DIN EN 13501 respectiv B2 conform DIN 4102. Ea nu
este prevăzută pentru protecţia contra incendiului cu clasa de
rezistenţă la foc F 30 până la F90! Aceste cerinţe speciale trebuie
îndeplinite din construcţie.

Depozitarea
Încălzirea/răcirea radiantă REHAU şi accesorile sale trebuie protejate
de acţiunea umezelii. Produsele din gips trebuie depozitate în spaţii
uscate. Pentru împiedicarea deformărilor şi ruperii trebuie ca şi
elementele de planşeu ale încălzirii/răcirii radiantă REHAU să fie
depozitate în acelaşi mod, de exemplu pe paleţi sau pe lemne
de depozitare la o distanţă de circa 35 cm. Depozitarea
necorespunzătoare a elementelor de planşeu de răcire conduce la
deformări care influenţează negativ montajul pe perete.

La depozitarea plăcilor în clădiri trebuie avută atenţie la capacitatea
de susţinere a tavanului. 20 de elemente de încălzire/răcire
Încălzirea/răcirea radiantă REHAU poate fi utilizată în spaţiile de locuit radiantă REHAU de dimensiune 2000 X 1250 mm dispun de o
greutate de circa 850 kg.
sau de birouri fără sau numai cu umezeală redusă şi în încăperile
de locuit cu umezeală ce apare doar din când în când. Această
aplicare corespunde prevederilor clasei de umezeală I conform
Transportul
Ciclului de Lucru al Sistemului de Construcţie Uscat. Sistemul nu
Elementele de planşeu ale încălzirii/răcirii radiantă REHAU se livrează
este prevăzut pentru încăperi ce corespund prevederilor clasei de
pe paleţi. Trebuie trasnportate pe şantier pe muchie sau cu un mijloc
umezeală II-IV. În cadrul acestei clase de utilizare se regăsesc
de transport corespunzător.
încăperi umede cum ar fi grupurile sanitare ale restaurantelor, ale
locuinţelor sau spaţii umede cum ar fi saunele sau bazinele
acoperite.
Suprafaţă
2,5 m 2
1,88 m 2
1,25 m 2
0,6 m 2
Lungime
2000 mm 1500 mm 1000 mm 500 mm
Lăţime
1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Grosime
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Greutate
42,5 kg
2 kg
21 kg
10,7 kg
Clasă de construcţie B2 nach DIN 4102 / E nach DIN EN 1501
Tab. 8-1

46

Încălzire/răcire radiantă REHAU

Trebuie evitat transportul elementelor de planşeu ale încălzirii/răcirii
radiantă REHAU cu izolarea de polistirol în partea de jos.

8.2

Montajul

Etapele montajului
- fixarea reţelei de ţevi de distribuţie de tavan
- realizarea subconstrucţiei
- fixarea de subconstrucţie a elementelor de planşeu
active
- racordul elementelor de planşeu la tevile distribuitorului
- spălarea şi realizarea probei de presiune
- izolarea temeinică a ţevilor de distribuiţie şi de racord
- montarea zonelor de planşeu inactive
- şpăcluirea planşeului
- tratarea suprafeţei planşeului
Condiţii climaterice de construcţie
Experienţa de mulţi ani a arătat că pentru prelucrarea plăcilor de
gips cea mai bună condiţie climaterică este o umiditate relativă a
aerului de 40% şi 80% deasupra unei temperaturi din încăpere de + 10C.

Subconstrucţia
Încălzirea/răcirea radiantă în tavan REHAU este, conform DIN 18181,
indicată pentru montarea pe subconstrucţii de lemn sau metal.
Subconstrucţiile pe bază de profile de metal pot fi realizate în
două variante:
- subconstrucţie de metal fixată direct (vezi imag. 8-3)
- subconstrucţie de metal atârnată (vezi imag. 8-4)

Subconstrucţia din metal trebuie să fie potrivită pentru a susţine o
greutate a încălzirii/răcirii radiante în tavan REHAU de aproximativ
17 kg/mp.

1/ a

a

a

Montarea de produse bazate pe plăci din gips nu trebuie realizată
în condiţiile în care imiditatea relativă a aerului este mai mare
de 80%.

c max. 100
c

După montaj elementele de planşeu ale încălzirii/răcirii radiante
REHAU trebuie protejate de influenţa pe termen lung a umezelii.
De aceea este indicat să se aerisească corespunzător în interiorul
clădirilor după ce s-au montat plăcile. Trebuie evitat impactul direct
asupra planşeului cu aer cald şi foarte cald. Dacă este prevăzut
Imag. 8-3
asfalt fierbinte pe post de şapă, trebuie ca spăcluirea să se realizeze
doar după răcirea şapei. Trebuie, de asemenea, să se evite încălzirea
rapidă şi dintr-o dată a camerelor în timpul iernii, deoarece se pot
produce crăpături datorate tensiunii sau repartiţiei la planşeu

c

Substructură de metal fixată direct conform
DIN 18181

1/ a

Lucrările de tencuire şi de întindere a şapei conduc, mai ales, la
o creştere a umidităţii relative a aerului. Comparativ cu lucrările în
sistem uscat, trebuie să se asigure în acest caz o aerisire
temeinică.

a

a

max. 100
c
c

100
b

Imag. 8-4

b

b

Substructură de metal atârnată conform DIN 18181
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Subconstrucţia din metal
Utilizare
Orizontal
Suprafaţă/
Panta
acoperişului
10-50

Tab. 8-2

Subconstrucţie
Variante
subconstrucţie
Subconstrucţie
de metal fixată
direct
Subconstrucţie
de metal atârnată
(vezi imag. 8-4)

Dimensiuni
Dimensiuni
Profile susţinere Profile de bază

CD 60 x 27 x 0,6 Nu există

Deschiderea subconstrucţie
Distanţă suport/
Profile suport
mijloc de fixare pentru
profiul de bază
a = 750 mm
c = 400 mm (längs)

CD 60 x 27 x 0,6 CD 50 x 27 x 0,6 a = 750 mm

b = 400 mm (längs)

Profile de bază

Nu există

c = 1000 mm

Profilele şi deschiderea subconstrucţiilor de metal

Pentru subconstrucţii din metal interdependente pot fi utilizate
suporturi disponibile, cum ar fi suportul Nonius, din bandă de
Profilele de suport ale subconstrucţiei trebuie să fie mereu paralele
oţel cu şanţuri şi cu orificii, din sârmă sau suport direct pentru
cu striaţiile de întărire ale î ncălzirii/răcirii radiante în tavan REHAU.
fixarea acestor subconstrucţii pe tavanele masive trebuie să se
Fixarea profilelor de suport trebuie realizată doar pe parte de- sus a
utilizeze în acest caz de aplicaţie mijloace de prindere şi dibluri
striaţiilor de gips carton caşerate ale elementelor de răcire a
autorizate.
tavanului.
Prinderea una de alta de leaturi metalice de bază şi suport trebuie
să se realizeze cu accesorile corespunzătoare ale producătorului
de profile CD. Detalii privind derularea acestei lucrări se pot găsi
în documentaţile tehnice de construcţie ale producătorului de profile CD.
Prevederile referitoare la diversele modalităţi de execuţie a
subconstrucţiei în legătură cu dimensiunea profilelor de bază şi de
suport, cât şi lăţimile de suport disponibile se regăsesc în tabelele 8-2 şi 8-3
und 8- entnommen werden.
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Fixarea elementelor de tavan pentru răcire
Pentru montarea sistemului de încălzire/răcire radiantă în tavan
este indicat să se folosească ridicător de plăci. Montajul
elementelor de tavan se poate realiza doar de către un lucrător
în condiţiile utilizării acestui aparat.

Elemente de tavan inactive
Elementele de tavan inactive pot construi un înveliş dublu cu ajutorul
plăcilor de gips carton existente având o grosime de d=15mm.
Subconstrucţia în acest domeniu trebuie să corespundă capacităţii
de susţinere corespunzătoare.

Fixarea sistemului de încălzire/răcire radiantă în tavan trebuie să
Elementele de montaj cum ar fi sistemul de iluminat, de aerisire,
se realizeze numai cu ajutorul şuruburilor standard pentru construcţii avertizor incendiu pot fi integrate numai în elementele de tavan inactive.
rapide cu filet cu pas mare cu o lungime l = 55 mm ;I diametru d = 3,9 mm, Acest lucru trebuie avut în vedere la proiectarea tavanului.
care se vor introduce în perforaţiile prevăzute pe partea vizibilă

Îmbinările în afara punctelor de prindere prevăzute pot conduce la
o deteriorare a ţevilor RAUTHERM S 10,1 X 1,1 mm. Montarea
elementelor de tavan se realizează dinspre partea vizibilă de carton
accesibilă spre partea spre cameră. Fixarea elemetelor de tavan cu
şuruburilor standard pentru construcţii rapide trebuie să se realizeze
numai pe partea posterioară caşerată şi prevăzută cu striaţii de gips
carton. O înşurubare în zona posterioară caşerată a izolaţiei de
polistiren poate conduce la ruperea plăcii.

La proiectarea elementelor de montaj trebuie menţinute anumite
distanţe de siguranţă faţă de sistemul de încălzire/răcire radiantă
în tavan. Trebuie respectate în acest sens indicaţiile producătorului
referitoare la elementele de montaj

La montarea sistemului de încălzire/răcire radiantă în tavan nu trebuie
realizate rosturi de intrepatrundere. Trebuie menţinută o îmbinare
laterală de cel puţin 400mm.

Imag. 8-5

elemente de tavan montate
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Spăcluirea
Canturile adânci şi vărfurile şuruburilor sistemului de încălzire/răcire
radiantă REHAU se şpăcluiesc temeinic. Canturile plăcilor
transversale trebuie prinse şi inaintea şpăcluirii, trebuind a fi curăţate
cu o pensulă umedă sau cu un burete.

Clătirea, umplerea si aerisirea
Procesul de curăţare trebuie să aibe loc imediat după montajul
elementelor active ale sistemului de răcire din tavan. La încheierea
timpului de umplere, se foloseşte sistemul de echilibrare hidraulic cu bucla
de conducere în procedura Tichelmann sau legarea directă a circuitului
separat pentru încălzire de repartitorul circuitului de încălzire.

Prin folosirea armăturii cu bandă de hârtie a sistemului de
încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan se evită eventualele
crăpături în tavan. Acestea trebuie umezite, inaintea folosirii,
pentru a evita formarea bulelor.

Pentru îndepărtarea bulelor de aer trebuie asigurat un sistem de
aerisire cu un debit de valoare minimă. Acesta trebuie să fie de
0,8l/min, ceea ce înseamnă o viteză de 0,2m/s.

Spăcluirea tavanului se face cu şpaclul Lafarge LaFillfresh B45
sau Lafarge LaFillfresh B90, prin folosirea armării cu ajutorul
benzilor de hârtie. Spăcluirea se realizează coform următorilor
paşi:
- 1. primul strat cu Lafarge LaFillfresh B45/B90
- aplicarea benzilor de hârtie
- 2. al doilea strat cu Lafarge LaFillfresh B45/B90
- la nevoie se poate folosi masa fină de şpăcluit, LaFinish

cantul HR-AK
1.primul strat
armarea cu benzi de hârtie
2.al doilea strat

la nevoie se foloseşte Finish

Imag. 8-6
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Spăcluirea armării cu benzile de hârtie

Proba de presiune
Proba de presiune trebuie făcută după dezaerisirea sistemului. Ea
este conforma protocolului de verificare la presiune a sistemului de
Flächenheizung/-kühlung durchzuführen und zu protokollieren. Bei
încălzire/ răcire a suprafeţelor şi trebuie realizată şi protocolată.
În caz de îngheţ, trebuie luate anumite măsuri, pentru a evita
posibile stricăciuni ale sistemului de conducte. Acest lucru poate
fi preîntâmpinat prin folosirea unei încălziri pe durata construcţiei
sau prin folosirea unor mijloace de prevenire a gerului.

Dezaerisirea sistemului de conducere cât şi testarea presiunii sunt
punctele esenţiale ale punerii în funcţiune a sistemului de
încălzire/răcire radiant prin tavan REHAU.

8.3

Tratarea suprafeţelor

Fundamentul
Fundamentul, respectiv partea dispre cameră a sistemului de
încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan inclusiv rosturile, trebuie
să satisfacă cerinţele planeităţii unei suprafeţe conform DIN 18202.
Fundamentul trebuie să rămână uscat, fără praf şi murdării.

În cazul utilizării unor tapete speciale, stratifieri lucioase, iluminari
indirectă sau lumină difuză este nevoie să se satisfacă cerinţele
specile privind planeitatea fundamentului. Astfel este necesar să
se realizeze o şpăcluire completă a tavanului.

Culori şi lacuri
Sistemul de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan poate fi
acoperită cu tencuieli aplicate cu raspel şi cu ruloul din material
plastic. În acest caz trebuie să se aibă atenţie la aplicarea grundului,
espectiv zugravirea de durată conform indicaţiilor producătorului.

Reducerea randamentului în cazul utilizării tencuielilor aplicate cu
raspel şi cu rulou trebuie prvăzută la realizarea montajului.

Majoritatea culorilor de dispersie disponibile sunt potrivite pentru
acest sistem. După aplicarea grundului, culorile pot fi întinse cu
ajutorul pensulelor, a rolelor sau cu pistoalele de vopsit.

Trebuie să se respecte neapărat indicaţiile de execuţie ale treptei
de calitate Q3 respectiv Q4.
Tiefengrund
Pentru un următor strat de vopsea sau tapet trebuie să se trateze
sistemului de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan şi
suprafeţele şpăcluite cu grund. Comportamentul de absorbţie
diferit al cartonului sau rosturilor spăcluite se va egaliza datorită
grundului. Dacă plăcile de gips carton vor fi vopsite direct cu
vopsea de dispersie internă, poate să se obţină diverse nuanţe
datorită capacităţii de absorbţie diferite. În cazul unei vopsiri
repetate poate apărea o scorojire a stratului de vopsea.

Straturile de vopsea pe bază minerală, precum culori de calc, vată
de sticlă sau silicat nu sunt potrivite pentru a se utiliza în acest caz.

Fibrele de carton, care nu se fixează cu ajutorul grundului, trebuie
îndepărtate înainte de aplicarea culorii. În cazul lăcuirii se recomandă
o îmbrăcăminte din două piese, indicaţiile referitoare la şpăcluirile
speciale ale treptei de calitate Q4 trebuie neapărat respectate

Tapete şi tencuieli
Înainte de tapetare se recomandă aplicarea unui grund de tapet.
Acesta uşurează, în cazul unor renovări ulterioare, munca de
dezlipire a tapetului.

La munca de tapetare trebuie folosite exclusiv lipici pe bază de
celuloză de metil pură.
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8.4

Rosturile şi racordurile

Rosturile şi racordurile trebuie prevăzute încă din faza de proiectare.
În acest caz trebuie să se ţină seama de principiile constructive şi de proiectare :
- rosturile mobile ale construcţiei trebuie să fie preluate de tavan
cu aceeaşi posibilitate de mişcare prin rosturi de dilatare sau
mobile
- suprafeţele de acoperit trebuie limitate prin rosturi de dilatare şi
mobile la fiecare 10 m conform DIN 18181 atât pe lungime,
cât şi pe secţiune
- îmbrăcarea tavanului trebuie separată de ştuţurile legate
între ele, părţi de construcţie, precum corpuri de iluminare
- rosturile trebuie prevăzute în cazul modificărilor în secţiunea
tavanului, precum lărgirea coridorului saua pereţilor
corespunzători

La realizarea sistemului de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan
se pot utiliza următoarele tipuri de rosturi şi racorduri:
Racorduri de perete glisante
Racordul de perete al sistemului de încălzire/răcire radiantă REHAU
în tavan la suprafeţele din cadrul camerei trebuie realizat obligatoriu
în mod glisant. Dilatarea orizontală în funcţie de temperatură a
elementelor de tavan se va compensa în aceste racorduri glisante.
Profilul de racord la tavan este vizibil în zona rosturilor glisante.
Canturile sistemului de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan
pot fi acoperite cu un profil special.

Sistemul de îngrădire prin şipci de susţinere trebuie să aibă o distanţă
maximă de 10 cm faţă de suprafaţa peretelui adiacent.

Anschlussdichtung
(alternativ)

Anschlussprofil

Imag. 8-7

Porţiune intrânde de perete

Kantenprofil
o.ä.(alternativ)
max. 100

Imag. 8-10 racordul glisant de perete

Imag. 8-8

Tavan cu ştuţuri

Imag. 8-9

Tavan de hol cu nişe
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Metallunterkonstuktion
REHAU Strahlungskühl-/
-heizdecke

Rosturi mobile
În domeniul rosturilor mobile trebuie realizată o separare de construcţia tavanului. Rosturile mobile se folosesc la trecerea
dintre rosturi constructive ale corpului de construcţie sau în caz
că tavanul are pe lungime o împărţire pe secţiuni. Aceasta trebuie
să fie la o distanţă minimă de 10 m faţă de sistemul de
încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan.

Metallunterkonstruktion

Bewegungsfuge

Kantenprofil o.ä.
(alternativ)

Gipsplattenstreifen REHAU
(einseitig fixiert)
Strahlungskühl-/
-heizdecke
= 20
= 20
= 20
= 25
= 25
= 25
ca. 100

Imag. 8-11

8.5

Proiectarea

Bazele proiectării
Pentru a asigura montarea profesională a sistemului de încălzire/răcire
radiantă REHAU în tavan, trebuie ca proiectul să fie aprobat de un
arhitect şi un proiectant de specialitate. Corpuri integrate în tavan,
precum corpuri de iluminat, sistemul de aerisire sau sistemul de
detectare a fumului, trebuie avute în vedere în etapa de proiectare
pentru a defini zonele de tavan necesare pentru răcirea în tavan.
În acest sens este necesară o coordonare la timp. Trebuie avute la
dispoziţie calculele randamentelor încălzirii/răcirii.
Randamentele încălzirii/răcirii
Randamentul încălzirii/răcirii al sistemului REHAU de c este măsurat
în cazul răcirii conform EN 14240 respectiv DIN 4715 şi în cazul
încălzirii pe baza EN 14037, valori furnizate de un institut de
testare certificat şi independent:
Randament de răcire nominal Nenn conform EN 14240 : 46 W/m2 (DT: 8 K)
Randament de răcire nominal conform DIN 4715 : 60 W/m2 (DT: 10 K)
Randament încălzire conform EN 14037 : 70 W/m2 (DT: 15 K)
Diagrama de randament pentru sistemul de încălzire/răcire radiantă
REHAU în tavan o găsiţi pe site-ul nostru www.rehau.com

Rosturi mobile
În cazul încălzirii temperatura de funcţionare maximă a sistemul de
încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan trebuie limitată la +45 °C. T
emperaturi mai mari conduc la o distrugere a elementelor de tavan.
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Legăturile hidraulice
Pentru sistemul de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan se
poate utiliza legarea hidraulică a elementelor de tavan pe baza
procedurii Tichelmann. Legarea separată a fiecărui element de
răcire la distribuitorul de încălzire este necesară în caz normal
doar pentru zonele de răcire active foarte mici.

Legarea în procedură Tichelmann presupune că pot fi folosite numai
elementele de răcire în tavan de o anumită dimensiune respectiv zone
cu aceeaşi lungime de ţeavă.

Imag. 8-12 Reprezentarea schematică a legăturilor separate
Pentru a evita crearea apei de condens în cazul răcirii, trebuie
neapărat să se izoleze difuzia de vapori.

Chiar realizarea lăgăturilor cu ţevile RAUTHERM S de 10,1 X 1,1
trebuie prevăzute cu o astfel de izolare

Tehnica de reglare
Pentru funcţionarea sistemului de încălzire/răcire radiantă REHAU în
tavan trebuie folosite sisteme de reglare pentru fiecare cameră.
Pentru a evita formarea apei de condens în camere în cazul răcirii
trebuie monitorizată temperatura punctului de condens. În cazul
răcirii este necesar ca diferenţa dintre temperatura de tur a sistemul
de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan şi temperatura punctului
de condens să fie dată de distanţa de siguranţă de + 2K:
Imag. 8-13 Reprezentarea schematică a procedurii Tichelmann
T tur = T pct. Condens + 2K

Formarea aerului condensat la suprafaţa sistemului de încălzire/răcire
radiantă REHAU în tavan poate conduce la denivelarea suprafeţei
plăcilor. Apariţia repetată a umezelii tavanului poate să conducă până
la distrugerea elementelor de răcire radiantă în tavan.
Confortul
Pentru a crea un climat confortabil într-o încăpere, în cazul încălzirii
prin sistemul de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan, trebuie
avută în vedere în timpul montării temperatura suprafeţei elementelor
de tavan.

În cazul încăperilor cu o înălţime mai mică de 2,6 temperatura
suprafeţei sistemului de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan
trebuie să se limiteze la + 29 C
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Mărimea câmpurilor de răcire/ ţevile de legătură ale sistemului REHAUde încălzire/răcire radiantă în tavan Va45
Parametrii de pozare: VL/RL/RT = 15/17/26 °C – modulul de răcire
Randament specific Rata de cugere Curent specifi
lungimeX lăţime
suprafaţă
randament
2,0 x 1,25 m
2,50 m 2
150 W
60 W/m 2
65 kg/h
26 kg/h m 2
Tab. 8-4

Parametrii de pozare

Număr (buc.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
14
15
Tab. 8-5

Pierderea de presiune
170 mbar

Suprafaţă [m 2]
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
0,0
2,5
5,0
7,5

Randament [W]
150
00
450
600
750
900
1050
1200
150
1500
1650
1800
1950
2100
2250

Rata de cugere [kg/h]
65
10
195
260
25
90
455
520
585
650
715
780
845
910
975

Dimensiuni legăturilor [mm]
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0
25 x 2,
25 x 2,
25 x 2,
25 x 2,
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9

Mărimea câmpurilor de răcire

Mărimea câmpurilor de încălzire/ ţevile de legătură ale sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă în tavan Va45
Parametrii de pozare: VL/RL/RT = 15/17/26 °C – modulul de încălzire
lungime X lăţime
suprafaţă
randament Randament specific Rata de cugere Curent specific
Pierderea de presiune
2
2
2
2,0 x 1,25 m
2,50 m
125 W
50 W/m
65 kg/h
26 kg/h m
170 mbar
Tab. 8-6

Parametrii de pozare

Număr (buc.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
14
15
Tab. 8-7

Suprafaţă [m 2]
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
0,0
2,5
5,0
7,5

Randament [W]
125
250
75
500
625
750
875
1000
1125
1250
175
1500
1625
1750
1875

Rata de cugere [kg/h]
65
10
195
260
25
90
455
520
585
650
715
780
845
910
975

Dimensiuni legăturilor [mm]
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0
25 x 2,
25 x 2,
25 x 2,
25 x 2,
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9
2 x 2,9

Mărimea câmpurilor de încălzire
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9

SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE
ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE REHAU ÎN PERETE ÎN SISTEMUL DE
CONSTRUCŢIE USCAT

9.1

Descrierea sistemului

-

randament de încălzire mare
capacitate de încălzire rapidă
manevrare bună
raster de fixare perforat din fabrică

Componentele sistemului
- element de perete REHAU 2000X625
- element de perete REHAU 1000X625
- înşurubare cu inel de strângere REHAU 10
- trecere REHAU cu olanez 10
- niplu egal REHAU 10
- manşon alunecător REHAU 10
- manşon alunecător REHAU 17, 20, 25, 32
- Niplu redus REHAU 17-10, 20-10, 25-10, 32-10
- Trecere cu filet exterior REHAU 10-R1/2
- Teu REHAU 17-10-17, 20-10-20, 25-10-25, 32-10-32

Abb. 9-1

Abb. 9-2

56

Încălzire/răcire în perete

Dimensiuni de plăci disponibile

Ţevile REHAU utilizate
- RAUTHERM S 10,1 X 1,1 mm
- RAUTHERM S ca ţeavă de legătură:
- 17 x 2,0 mm
- 20 x 2,0 mm
Descrierea
Baza încălzire/răcire în perete în sistemul de construcţie uscată
REHAU o constituie plăcile din gips pe bandă conform DIN 18180/
DIN EN 520. Placa de gips cu fibre întărite este extrem de rezistentă
şi îşi păstrează forma la la curbare. Plăcile nu conţin substanţe
dăunătoare sănătăţii şi nu au miros. Încălzire/răcire în perete în
sistemul de construcţie uscat REHAU este o placă de gips cu
nuturi în structură şi dintr-o ţeavă RAUTHEMR S 10,1 X 1,2 mm
preconfecţionată ladistanţa de pozare de 45mm sub formă de
meandru dublu.
Cu ajutorul a două elemente de perete, de dimensiuni diferite,
se poate obţine un grad mare de acoperire la nivelul suprafetele
de perete implicate, prin intermediul încălziri active prin perete
a suprafeţelor. Domeniile inactive ale peretelui se pot acoperi
cu plăci de gips carton normale de grosime 15mm. Unghiul de
45° de la nivelul păţilor lungi ale elementelor peretului dau
posibilitatea de realizare în straturi a peretelui.

Domenii de utilizare
Încălzire/răcire în perete REHAU în sistemul de construcţie uscată
este prevăzută pentru realizarea straturilor acoperitoare ale
peretelui prevazute pentru utilizarea in interiorul cladirilor.
Montajul pe tavan este posilbil.

Încălzire/răcire în perete REHAU în sistemul de construcţie uscată
dispune de clasa de construcţie E conform DIN EN 13501 respectiv
B2 conform DIN 4102.Ea nu este prevăzută pentru protecţia contra
incendiului cu clasa de rezistenţă la foc F 30 până la F90! Aceste
cerinţe speciale trebuie îndeplinite din construcţie.

Încălzire/răcire în perete REHAU în sistemul de construcţie
uscată poate fi utilizată în spaţiile de locuit sau de birouri fără
sau numai cu umezeală redusă şi în încăperile de locuit cu
umezeală ce apare doar din când în când de exemplu picături de apă.
Această aplicare corespunde prevederilor clasei de umezeală I
conform Ciclului de Lucru al Sistemului de Construcţie Uscat.
Sistemul nu este prevăzut pentru încăperi ce corespund prevederilor
umezeală II-IV. În cadrul acestei clase de utilizare se regăsesc
încăperi umede cum ar fi grupurile sanitare ale restaurantelor,
ale locuinţelor sau spaţii umede cum ar fi saunele sau bazinele
acoperite.
Suprafaţă
Lungime
Lăţime
Grosime
Greutate
Clasă de construcţie
Tab. 9-1

2

2

1,25 m
0,625 m
2000 mm
1000 mm
625 mm
625 mm
15 mm
15 mm
20 kg
10 kg
B2 nach DIN 4102 / E nach DIN EN 1501

Depozitarea
Încălzire/răcire în perete REHAU în sistemul de construcţie uscată şi
accesorile sale trebuie protejate de acţiunea umezelii. Produsele din
gips trebuie depozitate în spaţii uscate. Pentru împiedicarea
Brüchen sind die REHAU deformărilor şi ruperii trebuie ca şi elementele
de perete ale încălzirii/răcirii în sistemul de construcţie uscată REHAU
să fie depozitate în acelaşi mod, de exemplu pe paleţi sau pe lemne
de depozitare la o distanţă de circa 35 cm. Depozitarea necorespunzătoare
a elementelor de planşeu de răcire conduce la deformări care influenţează
negativ montajul pe perete.

La depozitarea plăcilor în clădiri trebuie avută atenţie la capacitatea
de susţinere a tavanului. 20 de elemente de încălzire/răcire radiantă
REHAU de dimensiune 2000 X 1250 mm dispun de o greutate de
circa 850 kg.

Transportul
Elementele de perete ale încălzirii/răcirii REHAU se livrează pe
paleţi. Trebuie trasnportate pe şantier pe muchie sau cu un mijloc
de transport corespunzător.

Trebuie evitat transportul elementelor de perete ale încălzirii/răcirii
REHAU cu izolarea de polistirol în partea de jos.

Încălzire/răcire în perete REHAU în sistemul de construcţie uscată
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9.2

Montajul

Derularea montajului
1. Instalarea reţelei de ţevi de racord
2. Realizarea subconstrucţiei
3. Fixarea de subconstrucţie a elementelor de planşeu active
4. Racordul elementelor de perete la ţevile distribuitorului
5. Spălarea şi realizarea probei de presiune
6. Izolarea temeinică a ţevilor de distribuiţie şi de racord
7. Montarea zonelor de perete inactive
8. Şpăcluirea peretelui
9. Tratarea suprafeţei peretelui
Condiþii climatice de construcþie
Experienþa de mulţi ani a arătat că pentru prelucrarea plăcilor din
gips este mai avantajos ca umezeala relativă a aerului să fie între
40% şi 80% şi o temperatură a camerei de peste +10C.

Produsele ce se bazează pe plăci de gips nu trebuie montate
într-o clădire unde umiditatea relativă a aerului este constant
peste 80%.

După montaj elementele de încălzire/răcire prin perete trebuie
protejate de influenţa pe termen lung a umezelii. De aceea este
necesar ca să se aerisească corespunzător în interiorul clădirilor
după ce s-au montat plăcile. Trebuie să se evite un contact direct
a suprafeţei de perete cu aerul foarte cald. Dacă este prevăzut
asphalt fierbinte pe post de şapă, trebuie ca spăcluirea să se
realizeze doar după răcirea şapei. Trebuie, de asemenea, să se
evite încălzirea rapidă şi dintr-o dată a camerelor în timpul iernii,
deoarece se pot produce crăpături datorate tensiunii de la
suprafaţa peretelui.

Conform DIN 18181, pentru montarea pe perete subconstrucţia din
lemn sau metal trebuie să respecte o distanţă de sprijin (distanţă
de mijloc) de 31,3 cm.

La montarea pe perete subconstrucţia va fi paralelă cu cantul cel mai
mare al elementelor de perete. Încălzirea/răcirea în perete REHAU
se potriveşte şi pentru montajul în tavan.

Conform DIN 18181, la montarea în tavan subconstrucţia din lemn
sau metal trebuie neapărat să intersecteze cantul cel mai mare al
elementelor de perete. Subconstrucţia trebuie să aibă o distanţă a
axelor profilelor de susþinere de 40 cm.

Dacă profilele de susþinere sunt la trecerea prin perete paralele cu
cantul cel mai lung al elementelor de perete, atunci acest lucru poate
conduce la atârnarea elemnetelor de încălzire în perete în momentul
funcţionării instalaţiei.

Lucrările de tencuire şi de îndindere a şapei conduc, mai ales, la o
creştere a umidităţii relative a aerului. Comparativ cu lucrările în
sistem uscat, trebuie să se asigure în acest caz o aerisire
temeinică.

Subconstrucţia
Încălzirea/răcirea în perete REHAU în sistem uscat este,
conform DIN 18181, indicată pentru montarea pe subconstrucţii
de lemn sau metal.
La utilizarea unei subconstrucţii de lemn trebuie să se utilizeze profile
de lemn conform DIN 4074-1. Acestea trebuie să corespundă cel
puþin clasei de sortare S 10 şi să aibă caturi ascuţite.
Conţinutul de umezeală nu trebuie să fie în momentul utilizării mai
mare de 20%. Conform DIN 68 800-3 nu este permisă tratarea cu
mijloace de protecţie a lemnului pe bază de uleiuri.
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Imag. 9-3

Exemple de subconstrucţii în modul de construcţie cu
ramă de lemn

Fixarea elementelor de perete
Montarea elementelor pentru perete la tavan şi pereţi se poate face
doar de către un lucrător în condiţiile utilizării acestui aparat. Pentru
montarea sistemului de încălzire/răcire în tavan în sistemul de
construcţie uscat este indicat să se folosească un ridicător de plăci.

Abb. 9-4

Substructură de metal atârnată conform DIN 18181

La încălzire/răcire în perete REHAU în sistemul de construcţie
uscată, respectiv pentru substructura din rame de lemn şi suporturi
de lemn trebuie să se ţină cont de următoarele puncte:
- lemnul folosit trebuie să potrivit pentru construcţia de lemn şi la
montare să fie uscat
- plăcile de lemn trebuie montate la distanţă, de profil de minim
30x 50 mm
- construcţiile de lemn a ramelor nu trebuie să fie elastice
- distanta dintre axele constructiei de sustinere nu trebuie să fie
mai mult de 750 mm.
La montarea profilelor din metal pentru subconstrucţia pentru
REHAUîncălzire/răcire în perete REHAU în sistemul de construcţie
uscată trebuie să se ţină cont de următoarele puncte:
- toate profilele din metal şi elementele de fixare trebuie să fie
protejate de coroziune
- executarea tipului de montare al ramelor trebuie să fie conform
DIN 18182
- grosimea tablei profilului metalic trebuie să fie minim 0,6 mm
şi maxim 0,7 mm
- fixarea profilelor în C şi U pe perete vor fi aliniate si vertical.

Detalii asupra montării se găsesc în documentele referitoare la
tehnica de contrucţie şi se află la producător.

Fixarea sistemului REHAU, încălzire/răcire în perete în construcţie
uscată, pe construcţia metalică se realizează numai cu ajutorul
şuruburilor standard pentru construcţii rapide cu filet cu pas mare
cu o lungime l = 35 mm, diamteru d = 3,9 mm, care se vor introduce
în perforaţiile prevăzute pe partea vizibilă. Pentru montarea pe
subconstrucţie de lemn există şuruburilor standard pentru construcţii
rapide filet cu pas mare cu o lungime l = 35 mm.

Înşurubările în afara punctelor de prindere prevăzute pot conduce la
o deteriorare a ţevilor RAUTHERM S 10,1 X 1,1 mm. Montarea
elementelor de perete se realizează dinspre partea vizibilă de
carton accesibilă spre partea spre cameră.

Abb. 9-5

Montarea elementelor de perete la tavan

La montarea sistemului de încălzire/răcire în perete nu trebuie
realizate rosturi de intrepătrundere. Trebuie menţinută o îmbinare
laterală de cel puţin 35 cm.
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Elemente de tavan inactive
Elementele de perete inactive pot construi un înveliş dublu cu
ajutorul plăcilor de gips carton existente având o grosime de
s=15mm.
Spăcluirea
Canturile adânci şi vărfurile şuruburilor sistemului de încălzire/răcire
REHAU în perete se şpăcluiesc temeinic. Canturile plăcilor
transversale trebuie prinse şi înaintea şpăcluirii, trebuind să fi
curăţate cu o pensulă umedă sau cu un burete.

Prin folosirea armăturii cu bandă de hârtie a sistemului de
încălzire/răcire REHAU în perete se evită eventualele crăpături
în tavan. Acestea trebuie umezite, inaintea folosirii, pentru a evita
formarea bulelor.

Spăcluirea tavanului se face cu şpaclul Lafarge LaFillfresh B45 sau
Lafarge LaFillfresh B90, prin folosirea armării cu ajutorul benzilor
de hârtie. Spăcluirea se realizează coform următorilor paşi:
-

1. primul strat cu Lafarge LaFillfresh B45/B90
aplicarea benzilor de hârtie
2. al doilea strat cu Lafarge LaFillfresh B45/B90
la nevoie se poate folosi masa fină de şpăcluit, LaFinish

unghi de 45°
1. primul strat
armarea cu benzi de hârtie
2. al doilea strat

la nevoie se foloseşte Finish

Abb. 9-6
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Spăcluirea armării cu benzile de hârtie

Clătirea, umplerea si aerisirea
Procesul de curăţare trebuie să aibe loc imediat după montajul
elementelor active. La încheierea timpului de umplere, se foloseşte
sistemul de echilibrare hidraulic cu bucla de conducere în procedura
Tichelmann sau legarea directă a circuitului separat pentru încălzire
de repartitorul circuitului de încălzire.

Pentru îndepărtarea bulelor de aer trebuie asigurat un sistem de
aerisire cu un volum de valoare minimă. Acesta trebuie să die de
0,8l/min, ceea ce înseamnă o viteză de 0,2m/s.

Proba presiunii
Proba presiunii trebuie făcută după desaerisirea sistemului. Ea
este conforma protocolului de verificare a presiunii a sistemului
de încălzire/ răcire a suprafeţelor şi trebuie realizată şi protocolată.
În caz de îngheţ, trebuie luate anumite măsuri, pentru a eviata
posibile stricăciuni ale sistemului de conducere. Acest lucru poate
fi preîntâmpinat prin folosirea unei încălziri pe durata construcţiei
sau prin folosirea unor mijloace de prevenire a gerului.

Desaerisirea sistemului de conducere cât şi testarea presiunii sunt
punctele esenţiale ale punerii în funcţiune a sistemului de
încălzire/răcire radiant prin tavan REHAU.

9.3

Tratarea suprafeţelor

Fundamentul
Fundamentul, respectiv partea dispre cameră a sistemului de
încălzire/răcire REHAU în perete inclusiv rosturile, trebuie să
satisfacă cerinţele planeităţii unei suprafeţe conform DIN 18202.
Fundamentul trebuie să rămână uscat, fără praf şi murdării.

Tapete şi tencuieli
Înainte de tapetare se recomandă aplicarea unui grund de tapet.
Acesta uşurează, în cazul unor renovări ulterioare, munca de
dezlipire a tapetului.

La munca de tapetare trebuie folosite exclusiv lipici pe bază de
celuloză de metil pur.
În cazul utilizării unor tapete speciale, stratifieri lucioase, iluminari
indirectă sau lumină difuză este nevoie să se satisfacă cerinţele
specile privind planeitatea fundamentului. Astfel este necesar să
se realizeze o şpăcluire completă a tavanului.

Trebuie să se respecte neapărat indicaţiile de execuţie ale treptei
de calitate Q3 respectiv Q4.

Descoperirea ţevilor medii de conducere
Tevile medii de conducere pot fi gasite de-a lungul unui proces
de încălzire cu ajutorul unei folii termice. Folia termică va fi
aşezată în locul unde se derula verificarea lăsându-se să
funcţioneze încălzire REHAU în perete. Foliile termice se
pot reutiliza.

Tiefengrund
Pentru un următor strat de vopsea sau tapet trebuie să se trateze
REHAUsistemului de de încălzire/răcire REHAU în perete şi
suprafeţele şpăcluite cu grund. Comportamentul de absorbţie
diferit al cartonului sau rosturilor spăcluite se va egaliza datorită
grundului. Dacă plăcile de gips carton vor fi vopsite direct cu
vopsea de dispersie internă, poată se se obţină diverse nuanţe
datorită capacităţii de absorbţie diferit. În cazul unei vopsiri
repetate pot apărea o scorojirea stratului de vopsea.
Culori şi lacuri
Sistemul de încălzire/răcire radiantă REHAU în tavan poate fi
acoperită cu tencuieli aplicate cu raspel şi cu ruloul din material
plastic. În acest caz trebuie să se aibă atenţie la aplicarea
grundului, respectiv zugravirea de durată conform indicaţiilor
producătorului. Culoarea poate fi aplicată cu pensulă, rolă sau
cu pistoalele de vopsitdupă aplicarea grundului.

Abb. 9-7

Descoperirea ţevilor medii de conducere prin
folia termică

Straturile de vopsea pe bază minerală, precum culori de calc, vată
de sticlă sau silicat nu sunt potrivite pentru a se utiliza în acest caz.

Fibrele de carton, care nu se fixează cu ajutorul grundului, trebuie
îndepărtate înainte de aplicarea culorii. În cazul lăcuirii se recomandă
o îmbrăcăminte din două piese, indicaţiile referitoare la şpăcluirile
speciale ale treptei de calitate Q4 trebuie neapărat respectate.
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9.4

Rosturile şi racordurile

Rosturile şi racordurile trebuie prevăzute încă din faza de proiectare.
În acest caz trebuie să se ţină seama de principiile constructive şi
de proiectare:
- rosturile mobile ale construcţiei trebuie să fie preluate de perete
cu aceeaşi posibilitate de mişcare prin rosturi de dilatare sau
mobile
- suprafeţele de acoperit trebuie limitate prin rosturi de dilatare şi
mobile la fiecare 10 m conform DIN 18181 atât pe lungime,
cât şi pe secţiune
- legăturile la tavan şi perete trebuie realizate în execuţie
glisantă.
Racorduri de perete glisante
Racordul de perete al sistemului de încălzire/răcire REHAU în
perete în construcţie uscată la suprafeţele din cadrul camerei
trebuie realizat obligatoriu în mod glisant. Dilatarea orizontală în
funcţie de temperatură a elementelor de tavan se va compensa
în aceste racorduri glisante. Profilul de racord la tavan este vizibil
în zona rosturilor glisante. Canturile sistemului de încălzire/răcire
REHAU în perete poate fi acoperită cu un profil special.

A

= 20 mm

1

A

2

Rosturi panou deschise
Un rost deschis poate fi utilizat în scopuri decorative pentru
separarea învelisului sau pentru limitarea îngustarii în zona peretelui.
Rostul care s-a format poate fi acoperit cu un profil de acoperire.

= 20

REHAU sistemului de
încălzire/răcire

Abb. 9-9

profil pentru
canturi

Rosturi deschise

Rosturi pentru mişcare
La folosirea rosturilor de mişcare trebuie utilizată separarea
construcţie de perete. Rosturile de mişcare se folosesc la unirea
rosturilor costructive sau atunci când este necesară împărţirea
peretelui pe secţiuni. Acesta se pune la 10 m distanţă faţă de
sistemul de încălzire/răcire REHAU în perete.

izolaţei cu un singur strat
(de ex. pe bază de minerale)

4

Abb. 9-8
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5

6

7

Racordul glisant de perete
1 perete exterior
2 porţiune inactivă a peretelui
3 profil din tablă-CW, zincată
4 închidere elastică
5 profil de legătură
6 plăci din carton
7 şuruburi rapide
8 izolaţie
9 RAUTHERM S 10,1 x1,1
10 REHAU sistem de încălzire/răcire
A= distnţă de mişcare

8

profil de susţinere

profil susţinere

9

sistem de încălzire/răcire
REHAU în perete

Abb. 9-10

Rosturi pentru mişcare

profil rosturi

9.5

Proiectarea

Bazele proiectării
Pentru a asigura montarea profesională a sistemului de încălzire/răcire
REHAU în perete în construcţie uscată, trebuie ca proiectul să fie
aprobat de un arhitect şi un proiectant de specialitate. Corpuri
integrate în perete , precum tablouri, poze, trebuie avute în vedere
în etapa de proiectare pentru a defini zonele de perete necesare
pentru încălzire/ răcirea în perete. În acest sens este necesară o
coordonare la timp. Toate trebuie coordonate. Planificarea generelă
se găseşte în capitolul sistemul de încălzire/răcire REHAU în perete
în construcţie umedă.

Randamentele încălzirii/răcirii (montarea pe perete)
Randamentul încălzirii/răcirii sistemului REHAU încălzire/răcire în
Abb. 9-11
perete în construcţie uscată este măsurat în cazul răcirii conform
EN 14240 respectiv DIN 4715 şi în cazul încălzirii pe baza EN 14037,
valori furnizate de un institut de testare certificat şi independent:
Randament de răcire nominal Nenn conform EN 14240 : 47 W/m2 (DT: 8 K)
Randament de răcire nominal conform DIN 4715 : 60 W/m2 (DT: 10 K)
Randament încălzire conform EN 14037: 100 W/m2 (DT: 15 K)

Reprezentarea schematică a legăturilor separate

Diagrama de randament pentru sistemul de încălzire/răcire radiantă
REHAU în tavan o găsiţi pe site-ul nostru www.rehau.com

În cazul încălzirii temperatura de funcţionare maximă a sistemul
de încălzire/răcire REHAU în perete în construcţie uscată trebuie
limitată la +45 °C. Temperaturi mai mari de această valoare conduc
la o distrugere a elementelor de perete.

Abb. 9-12

Reprezentarea schematică a legăturilor în serie

Abb. 9-13

Reprezentarea schematică a procedurii Tichelmann

Legăturile hidraulice
Legătura hidraulică a elementelor de perete din sistemul de
încălzire/răcire REHAU în perete în construcţie uscată, se
realizază următoarele proceduri:
- procedura Tichelmann
- legătura în serie
- legătura separată

Legarea în procedură Tichelmann presupune că pot fi folosite numai
elementele de răcire în perete de o anumită dimensiune respectiv
zone cu aceeaşi lungime de ţeavă.

Pentru a evita crearea apei de condens în cazul răcirii, trebuie
neapărat să se izoleze difuzia de aburi.
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Tehnica de reglare
Pentru funcţionarea sistemului de încălzire/răcire REHAU în
perete în construcţie uscată trebuie folosite sisteme de reglare pentru
fiecare cameră. Pentru a evita formarea apei de condens în camere
în cazul răcirii trebuie monitorizată temperatura punctului de condens.
În cazul răcirii este necesar ca diferenţa dintre temperatura de tur a
sistemul de încălzire/răcire REHAU în perete şi temperatura punctului
de condens să fie dată de distanţa de siguranţă de + 2K:

T tur = T pct. Condens + 2K

Formarea aerului condensat la suprafaţa sistemului de încălzire/răcire
REHAU în perete în construcţie uscată poate conduce la denivelarea
suprafeţei plăcilor. Apariţia repetată a umezelii peretelui poate să
conducă până la distrugerea elementelor de răcire radiantă în perete.
Confortul
Pentru a crea un climat confortabil într-o încăpere, în cazul încălzirii
prin sistemul de încălzire/răcire REHAU în perete în construcţie uscată,
trebuie avută în vedere în timpul montării temperatura suprafeţei
elementelor de perete.

Planificarea montării trebuie să se realizeze aşa încât să nu se
depăşască temperatura suprafeţei peretelui mai mult de +35°C.

Câmpurilor de încălzire în perete / dimensiuni de legare în procedura Tichelmann -elemnete de perete VA 45
Parametrii de poziţionare: VL/RL/RT= 37/33/20 °C – modulul de încălzire
lungimeX lăţime
suprafaţă
randament
randament specific
rata de cugere curent specific
2
2
2,0 x 0,625 m
1,25 m
119 W
95 W/m
20 kg/h
16 kg/h m 2

pierderea de presiune
76 mbar

Tabel 9-2 Parametrii de manifestare

Număr (buc.)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tab. 9-3
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Suprafaţă[m 2]
1,25
2,50
,75
5,00
6,75
7,50
8,75
10,00
11,25
12,50
1,75
15,00

Randament [W]
119
28
57
476
595
714
8
952
1071
1190
109
1428

Rata de cugere [kg/h]
20
40
61
81
101
122
142
162
182
20
22
24

Mărimea câmpurilor de încălzire la nivelul peretelui exterior, valoare U= 0,35 W/m2K

Dimensiuni legăturilor [mm]
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
17 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0

10 SISTEMUL COMPLET DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE REHAU
TEHNICA REHAU DE ÎMBINARE CU MANŞONEALUNECĂTOR ŞI MATERIALELE

10.1

Domeniile de utilizare a ţevii de încălzire REHAU RAUTHERM S

Abb. 10-1

Ţeava de încălzire RAUTHERM S 10,1 X 1,1 mm

- ţeavă din RAU-PE-Xa
- polietilenă reticulată peroxidic (PE-Xa)
- cu strat barieră contra difuziei oxigenului
- etanşă la oxigen conform DIN 4726
- corespunde DIN 16892
- domenii de utilizare
- încălzirea/răcirea suprafeţelor
- instalaţii de încălzire din clădiri. Dotarea tehnică de siguranţă
a instalaţiei termice trebuie să corespundă DIN 4751,
partea 1-3.

Agrementări pentu Germania şi atestări ale calităţii
Ţeava de încălzire RAUTHERM S corespnde DIN 16892 şi
DIN 4726.
- înregistrarea DIN CERTCO pentru dimensiunile 14, 17, 20 şi
25 (nr. De înregistrare 3V226 PE-Xa sau 3V227 PE-Xa) confirmă
posibilitatea de utilizare a ţevii pentru instalaţiile termice conform
DIN 1726/DIN EN 15875 şi etanşeitatea necesară contra difuziei
oxigenului
- pentru ţeava RAUTHERMS 10,1 X 1,1 s-a depus cerere pentru
agrementările KEYMARK şi DIN CERTCO. Dacă aveţi nevoie
de această agrementare, vă rog să vă adresaţi biroului de vânzare
REHAU cel mai apropiat
Agrementări în afara Germaniei
Agrementările naţionale în afara Germaniei pot diferi de la ţară la ţară
faţă de agrementările din Germania. În cazul utilizării ţevii de încălzire
RAUTHERM S în alte ţări, vă rugăm să vă adresaţi biroului de vânzare
REHAU corespunzător.
Modalităţi de ambalare

Ţeava de încălzire RAUTHERM S nu trebuie să fie utilizată
pentru instalaţiile sanitare.

Parametrii de funcţionare
- parametrii de utilizare recomandaţi
- presiune de funcţionare: 3 bar
- temperatură de funcţionare: 70o C
- durată de funcţionare: 50 ani
- parametrii de utilizare maximi
- presiune de funcţionare: 6 bar
- temperatură de funcţionare: 90o C
- temperatura în caz de întrerupere scurtă: 100o C
- Obţinerea apei calde conform VDI 2035

d [mm]
10,1
17

s [mm]
1,1
2,0

Inhalt [l/m]
0,050
0,1

20
25
2

2,0
2,
2,9

0,201
0,27
0,59

Lungime [m] Ambalare
240
rolă
120
rolă
240
rolă
500
rolă
5
bară
5
bară
5
bară
5
bară

Tab. 10-1 Modalităţi de ambalare pentru ţeava de încălzire RAUTHERM S

Abb. 10-2

Diametru/grosimea peretelui
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10.2

Date tehnice despre ţeavă
Date tehnice

ATENŢIE
Prin supraîncărcare se pot produce pagube!
Nu este permisă o supraîncărcare concomitentă în timpul funcţionării
cu valori limită pentru presiune şi temperatură.
Trebuie evitată supraîncărcarea concomitentă cu valori limită pentru
presiune şi temperatură prin montarea unor mijloace (aparat de
reducere a presiunii) în acest sens.

Valorile din următorul tabel sunt valori orievtative.

Pentru utilizarea de inhibitori, antigel sau alte adausuri pentru apa
caldă şi rece trebuie să se obţină aprobarea producătorului respectiv
şi a departamentului nostru tehnic.
Întrebaţi în acest sens biroul de vânzări REHAU.

material

–

Ţeava de încălzire
RAUTHERM S
PE-Xa-strat de
EVAL
roşu
Nu se rupe
Nu se rupe
0,15

Culoare (suprafaţă)
–
Rezistentă la impact de 20 °C
–
Rezistentă la impact de -20 °C
–
Coeficient de dilatare mediu la
[mm/
pozarea cu semicămaşă de dilatare
(m·K)]
dimensiunile 17-32
Conductibilitatea termică
[W/(m·K)]
0,5
Rugozitate ţeavă
[mm]
0,007
Presiune de funcţionare (maximă)
[bar]
6
Temperatură de funcţionare (maximă)
[°C]
90
Temperatură maximă pe termen scurt
[°C]
100
(caz de întrerupere)
Difuzia de oxigen (conform DIN 4726)
– Etanşă la difuzia oxigenului
Constantă material C
–
12
Clasă de construcţie
–
B2
Rază de curbură minimă fără ajutor
–
5xd
d = diametru ţeavă
(la > 0o C
temp. de
pozare)
Rază de curbură minimă cu
–
5xd
curbă conducătoare
d = diametru ţeavă
Dimensiuni disponibile
[mm]
10 – 2
Tab. 10-2 Date tehnice RAUTHERM S
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unitate

10.3

Transportul şi depozitarea

10.4

Accesoriile REHAU pentru ţeava de încălzire
RAUTHERM S de la REHAU

Manipularea ţevilor REHAU şi a părţilor componente ale sistemului
Îmbinarea cu manşon alunecător a ţevilor de încălzire RAUTHERM S

ATENŢIE
Există pericolul producerii pagubelor prin acţiunea razelor UV!
Acţiunea razelor UV asupra ţevilor PE-X poate conduce la
deteriorarea ţevilor.
- ţevile PE-X trebuie protejate în timpul transportului şi depozitării
de acţiunea razelor UV
- în cazul în care pozarea are loc în zone unde acţionează direct
razele UV (de exemplu lumina solară), ţevile trebuie învelite
corespunzător pentru protecţia lor.

Evitarea deteriorarea ţevilor şi a părţilor componente de sistem:
- încărcarea şi descărcarea sub supraveghere profesională
- manipularea conform cu natura materialelor
- nu trebuie târâte pe pământ sau pe suprafeţe de beton
- trebuie depozitate pe o suprafaţă plană, care nu trebuie în
nici un caz să fie cu canturi ascuţite
- trebuie protejate de acţiunea mecanică
- trebuie protejate de mizerie, praf, mortar, uleiuri, grăsimi,
culori, etc.
- Trebuie protejate de acţiunea solară, de exemplu să fie
prevăzute cu folie ce nu permite trecerea razelor solare
- În timpul montajului trebuie protejate de acţiunea îndelungată
a razelor solare
- Folia de protecţie să fie îndepărtată doar cu puţin timp înaintea montării

- tehnică de îmbinare durabilă în timp conform DIN 18330 (VOB)
care este permisă şi în şapă
- nu necesită O-ring (materialul ţevii etanşează singur)
- prin culoarea argintie a accesoriilor acestui sistem se pot distinge
uşor de cele ale sistemului RAUTITAN
- prin lărgirea ţevilor se obţine o egalizare hidraulică a diametrului
ţevilor cu cea a accesorilor
- executarea îmbinărilor cu manşoanele alunecătoare REHAU se
obţine cu ajutorul trusei REHAU RAUTOOL

Dimensiunile
10,1 x 1,1
17 x 2,0

20 x 2,0

25 x 2, 2 x 2,9

Material
Alamă cu strat acoperitor argintiu

Accesorile şi fitingurile de nuanţă argintie se vor utiliza exclusiv pentru realizarea îmbinărilor pentru ţeava roşie de încălzire
RAUTHERM S şi doar în cadrul instalaţiilor termice

Abb. 10-5

Accesorile pentru manşoanele alunecătoare ale
sistemului de încălzire/răcire a suprafeţelor

Abb. 10-3

Protejarea ţevilor de acţiunea razelor solare

Abb. 10-4 Ţevile nu trebuie depozitate pe suprafeţe cu canturi ascuţite.
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10.5

Manşoanele alunecătoare REHAU pentru încălzirea/răcirea suprafeţelor

Proprietăţi

Indicaţii de utilizare a fitingurilor

Dimensiuni
10,1 x 1,1
17 x 2,0
20 x 2,0
25 x 2,
2 x 2,9

Indicii
O canelură rotativă cu suprafaţă de
culoare argintie
Două canaleluri, alamă cu suprafaţă de
culoare argintie
Circa 5 mm mai scurtă decât manşoanele
alunecătoare REHAU ale sistemului de instalaţii
interioare RAUTITAN

Tab. 10-3 Indicii asupra manşoanelor alunecătoare

Abb. 10-6

Manşoane alunecătoare pentru încălzirea/răcirea
suprafeţelor

ATENŢIE
Pericol de producere a pagubelor si a coroziunii!
Coroziunea poate conduce la distrugerea fitingurilor.
- fitingurile şi manşoanele alunecătoare trebuie protejate prin
acoperire corespunzătoare inainte de contactul cu diverse materiale
de construcţii, cum ar fi şapa, cimentul, gipsul, medii agresive şi
alte materiale ce pot determina coroziunea lor
- fitingurile, ţevile şi manşoanele alunecătoare trebuie protejate
de umezeală
- trebuie utilizate soluţii de spălat, etanşat sau spume de montaj
care nu conţin amoniac.

ATENŢIE
Pericol de producere a pagubelor!
Tensiuni prea mari ale materialului pot conduce la deteriorarea
fitingurilor.
- trebuie evitat întinderea prea tare a îmbinării cu filet
- trebuie utilizate chei farnceze potrivite. Fitingurile nu trebuie
tensionate prea tare în menghină
- utilizarea cleştelui de ţeavă poate conduce la deteriorarea
fitingurilor.
- pentru îmbinările cu filet nu trebuie să se utilizeze
prea multă cânepă
- vârfurile filetelor trebuie să se mai vadă
- fitingurile nu trebuie deformate plastic, de exemplu prin loviri cu ciocanul.

ATENŢIE
Pericol de producere a pagubelor!
Componentele de sistem, ţevile, fitingurile sau izolările muradre sau
deteriorate pot influenţa negativ siguranţa îmbinărilor.
- nu trebuie utilizate componentele de sistem, ţevile, fitingurile sau
izolările muradre sau deteriorate.
- în cazul desfacerii îmbinărilor cu fitil plat, înainte de reutilizare
trebuie verificate dacă sunt intacte şi trebuie să se utilizeze o
nouă etanşare.
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Pentru utilizarea fitingurilor cu filet trebuie respectate următoarele
indicaţii:
- trebuie utilizate mijloace de etanşare numai pentru instalaţii
de gaz şi sanitare
- braţul de pârgie al uneltei de montaj nu trebuie prelungit,
de exemplu cu ţevi
- fitingurile şi ţeava trebuie astfel îmbinate încât ieşirea filetului
(la capătul filetului) să fie vizibilă.
- Posibilitea de combinare a diverselor tipuri de fileturi trebuie
verificată înainte de îmbinare, de exemplu de verificat starea
toleranţei sau mobilitatea
- La utilizarea filetelor lungi trebuie avută atenţie la posibilitatea
înfiletării pe întreaga lungime şi adâncimea filetului în piesele
opuse cu filet interior.

Indicaţii privind fitingurile

ATENŢIE
Pericol de producere a pagubelor!
Realizarea îmbinărilor fitingurilor cu truse neindicate poate conduce
la deteerioararea filetului şi la coroziunea datorată ruperii din cauza
tensiunii create.
Fitingurile se vor etanşa numai cu trusele corespunzătoare, de
exemplu niplu de ţeavă sau cheie franceză.

Filetele fitingurilor cu trecere sunt realizate în urătorul fel:
- filet conform ISO 7-1 şi DIN EN 10226-1:
- Rp = filet interior cilindric
- R= filet exterior conic
- Filet conform ISO 228
- G= filet cilindric, nu este etanş

Abb. 10-7
REHAU recomandă să se utilizeze pentru completarea sistemului
fitinguri de înfiletarea din alamă zincată

Nu trebuie să se ajusteze cu ciocanul

Protecţie la coroziune sau deteriorare
- ţevile şi fitingurile REHAu trebuie protejate de medii agresive
(de exemplu turnate în beton, atmosferă de apă marină, mijloace
de curăţare), de difuzii (de exemplu gaze) sau de coroziune
- fitingurile, ţevile şi manşoanele alunecătoare trebuie protejate
de umezeală
- sistemele REHAU trebuie protejate de deteriorările mecanice
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10.6

REHAU instrumenete pentru montaj RAUTOOL

ATENŢIE
Pericol de producere a accidentelor!
Manipularea necorespunzătoare a instrumentelor REHAU duce la
poate conduce la accidentarea, zdrobirea sau tăierea unui
membru.
Înaintea folosirii truselor REHAU trebuie citite cu atenţie toate
indicaţiile din respectivele instrucţiuni de utilizare.

Dacă instrucţiuni de utilizare nu se găsesc în cufărul cu uneltele
REHAU atunci ele trebuie cerute.

Instrucţiuni de utilizare se pot găsi şi descărca de pe internet,
de pe adresa www.rehau.com.

Doar prin instrumentele de montare REHAU originale, în stare de
funciţonare şi nu stricate, se poate asigura o montare simplă şi o
tehnică sigură de legătură.

Să nu se folosescă instrumentele de montare stricate şi să se trimită
spre reparare birourilor REHAU de unde au fost achiziţionate.

Reţeaua de furnizarea a truselor REHAU RAUTOOL se găseşte
în lista de preţuri a producătorului.

- Trusele de montare RAUTOOL sunt speciale dezvoltate pentru
programului de componente REHAU
- dezvoltarea şi întreţinerea direct prin REHAU
- trusele de montare RAUTOOL sunt supuse procesului cuntinuu de
îmbunătăţire şi dezvoltare
- se pot alege diferite mijloace de acţionare ale truselor de
montare RAUTOOL
- pentru dimensiunile de legătură 16-32:
- se pot prelucra 2 dimensiuni de ţeavă neavând nevoie de
remontarea uneltelor sau a jocheului dublu de presare
- mânuire flexibilă şi uţoară a uneltelor
- formă de construcţie compactă
- montare usoară chiar şi în poziţii forţate ( situaţii de
montaj dificile)
- despărţire de unitatea de transmisie de bază şi de instrumentele de
presare la instrumentele hidraulice de montare, RAUTOOL H1, E2 şi G1
- nu este nevoie de calibrarea uneltelor REHAU în cazul îmbinărilor
cu manşoanele alunecătoare
- prin folosirea foarfecii REHAU, se economiseşte timp pentru
tăierea ţevilor REHAU . Nu este nevoie de folosirea altor
instrumentelor de tăiere a ţevilor.
- La funcţionare pe baterii a trusei RAUTOOL A 2, există un led
care atenţionează asupra funcţiunii respectivului serviciu.

Trusele de monataj a manşoanelor alunecătoare REHAU
- pentru sistemul REHAU de încălzirea/răcirea suprafeţelor
- pentru programele speciale, de exemplu sistemele REHAU
de ţevi industriale, programul RAUTHERMEX şi pentru
- furnizarea căldurii şi termoficare
- diferite instruţiuni suplimentere şi accesorii ( vezi lista de preţuri
REHAU truse de montaj)
RAUTOOL K10 x 1,1
- truse manuale pentru lărgire şi presarea ţevilor
RAUTHERM S 10 X 1,1 mm
- domeniu de utilizare: dimensiuni 10 X 1,1

Abb. 10-8
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RAUTOOL K10 x 1,1

10.7

Foarfeca REHAU de ţevi

10.8

Realizarea îmbinării cu manşon alunecător REHAU

ATENŢIE
Pericol de accidentare!
Manevrarea şi depozitarea neadecvată a foarfecii REHAU de
ţevi poate conduce la accidentarea, zdrobirea sau tăierea unui
membru.

AVERTIZARE
Pericol de accidentare!
Neutilizarea corespunzătoare a trusei REHAU poate conduce la
accidentarea, zdrobirea sau tăierea unui membru.

- trebuie menţinută distanţa de siguranţă dintre mână şi foarfeca de tăiat
- foarfeca REHAU de tăiat trebuie astfel manevrată şi depozitată
pentru a se evita pericolul de accidentare datorate lamei ascuţite
ascuţite
- la scurtarea ţevilor REHAu trebuie evitată:
- utilizarea foarfecei REHAU de tăiat corespunzătoare fiecărui
tip de ţeavă REHAU
- taierea ţevile debavurată şi în unghi drept
- ţevile REHAU trebuie să fie într-o stare perfectă
- trebuie verificată regulat lama foarfecei de tăiat pentru a o
înlocui în caz că s-a tocit
- o lamă tocită sau deteriorată conduce la formarea muchilor,
respectiv a canelurilor, ceea ce poate conduce la ruperea
ţevii în timpul procedurii de lărgire

- Înainte de utilizarea trusei REHAU trebuiesă citiţi şi bagaţi de
seamă indicaţiile din instrucţiunile de utilizare.
- Aveţi atenţie la indicaţiile de siguranţă şi informaţiile din aceste
Informaţii Tehnice.

AVERTIZARE
Pericol de producere a pagubelor!
Componente de sistem, ţevi şi fitinguri murdare pot influenţa
negativ siguranţa îmbinării.
Nu utilizaţi componente de sistem, ţevi şi fitinguri murdare

Foarfeca de tăiat REHAU 25 / foarfeca de tăiat 40 stabil
Pentru scurtarea fără bavură a ţevilor din PE-X-până la dim. de 25 /
până la dimensiunea 32
Dimensiunea ţevii RAUTHERM S
Până la 25

până la 32

Pe următoarea pagină se arată realizarea îmbinării REHAU cu
manşon alunecător de dimensiunea10 – 25. Date privind manevrarea
uneltelor si realizarea îmbinării pentru alte dimensiuni de ţeavă trebuie
să le citiţi din indicaţiile de utilizare corespunzătoare.

Instrucţiunile de utilizare pot fi descărcate de pe Interner de
pe adresa www.rehau.com.
Foarfeca de tăiat REHAU 25

Foarfeca de tăiat REHAU 40 stabil

Tab. 10-4 Alegerea foarfecei de tîiat REHAU
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10.8.1
-

Tehnica unitară de îmbinare cu manşoane alunecătoare REHAU
îmbinare rezistentă în timp
fără O-inel (materialul ţevii este etanş)
control optic simplu
poate fi pusă sub presiune imediat
ţeava nu trebuie calibrată şi debavurată
tehnică de îmbinare robustă, rezistenţă mare

Scurtarea ţevilor

AVERTIZARE
Pericol de accidentarea datorită lamei ascuţite!
Manevrarea şi depozitarea neadecvată a foarfecii REHAU de ţevi
poate conduce la accidentarea, zdrobirea sau tăierea unui
membru.
Păstraţi distanţa de siguranţă dintre mână şi foarfeca de ţevi.

Pentru presarea manşoanelor alunecătoare REHAU utilizaţi numai
trusele RAUTOOL corespunzătoare.

- Verificaţi înainte de începerea lucrărilor tarea foarfecei
de ţevi.
- Aveţi atenţie să utilizaţi tipul de foarfecă potrivit.
- Ţeava se va tăia cu ajutorul foarfecei fără bavură şi în unghi drept

În domeniul temperaturii minime de prelucrare a ţevii (–10 °C)
recomandăm pentru uşurarea montajului să se folosescă
începând cu dimensiunea de 17mm trusa RAUTOOL
hidraulică.

Abb. 10-9

10.8.2

Tîiaţi ţeava în unghi drept

manşoane alunecătoare şi împingerea pe ţeavă

Manşoanele alunecătoare REHAU trebuie astfel împinse pe ţeavă
pentru a avea partea interioară de prindere spre îmbinare.

Abb. 10-10 Împingeţi manşonul alunecător pe ţeavă cu capătul
interior de prindere (săgeată) spre îmbinare
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10.8.3

Lărgiţi ţeava cu ajutorul cleştelui de lărgit (începând
cu dimensiunea de 17 mm)

ATENŢIE
Pericol de producere a pagube!
Manevrarea neadecvată a cleştelui de lărgit REHAU poate
conduce la deteriorarea ţevii şi la neetanşeitatea acesteia.
- treabuie ales cleştele de lărgit corespunzător tipului de ţeavă
- trebuie păstrată distanţa minimă între capătul ţevii şi manşonul
alunecător ( cel puţin două lungimi de manşon)
- nu intruduceţi decât fitinguri pe bază de manşon alunecător
REHAU în capătul ţevii lărgite

10.8.4

Introducerea fitingurilor pe ţeava lărgită

AVERTIZARE
Pericol de accidentare!
Până la sfărşitul procedeului de presare fitingul poate să cadă
de pe ţeavă.
Îmbinărilor nepresate trebuie astfel manevrate la introducerea
în unealtă şi în timpul procedeului de presare încât să nu cadă
de pe ţeavă.

- Fitingul trebuie complet introdus pe ţeavă după lărgirea
acesteia (până nu mai merge)

Procedura de lărgit:
1. Ţeva trebuie întâi lărgită
2. Unelta de lărgit trebuie rotită cu circa 30°. Ţeava rămâne în
starea rezultată
3. Capătul ţevii va fi din nou lărgit.

1x
0°
1x

Abb. 10-11 Procedura de lărgire cu ajutorul cleştelui de lărgit

Abb. 10-12 Introducerea fitingului pe ţeava lărgită
- Toate marginile de etanţare trebuie să fie acoperite de ţeavă.

La lărgirea de corecţie a ţevii fitingul se poate introduce pe ţeava
lărgită fără nici un efort.
După puţin timp fitingul va rămâne fixat pe ţeavă, deoarece ţeava
şi va relua forma iniţială (efectul de memorie).

Ţeava se va lărgi cât este rece şi se va intoduce în fiting. Segmentul
cleştelui de lărgit trebuie introdus pe ţeavă până nu mai merge.

Trebuie evitată înclinarea cleştelui de lărgit
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10.8.5

Realizarea îmbinării cu unealta de presare

10.8.6 Împingerea manşoanelor alunecătoare până la bordura fitingurilor

AVERTIZARE
Pericol de accidentare!
Manipularea necorespunzătoare a unelelor REHAU poate conduce
la la accidentarea, zdrobirea sau tăierea vreunui membru.

AVERTIZARE
Pericol de producere a pagubelor!
Realizarea neîndemânatică a îmbinării cu maşon alunecător poate
conduce la deteriorarea materialului ţevii, a manşoanelor
alunecătoare.fitinguri sau unealtă.

- citiţi şi ţineţi seama de indicaţiile din instrucţiunile de utilizare
ale uneltelor REHAU .
- aveţia tenţie la alegerea corectă a uneltei de Verpressjoche
pentru fiecare tip de dimensiune.
- unealta trebuie ţinută în unghi drept şi utilizată corespunzător

- la introducerea pe unealtă şi la presarea îmbinărilor nepresate,
unealta nu trebuie înclinată şi utilizată corespunzător
- manşoanele alunecătoare trebuie împinse până la bordura
fitingului.
- Nu utilizaţi nici un mijloc de alunecare sau apă pentru realizarea
îmbinării cu manşon alunecător REHAU
- Activaţi schimbarea manometrică şi pedala uneltei
- manşoanele alunecătoare trebuie împinse până la bordura fitingului

Abb. 10-13 unealta trebuie ţinută în unghi drept şi utilizată corespunzător
Abb. 10-14 Împingerea manşoanelor alunecătoare
Forma de cupă a manşoanelor alunecătoare REHAU nu reduce
calitatea îmbinărilor şi apare destul de des în cazul utilizării
capetelor de lărgit REHAU mai vechi. La utilizarea capetelor de
lărgit REHAU mai vechi pentru ţevile din RAU-PE-Xa poate să
apară ţeava în timpul procedeului de lărgit o concentrare a
meterialului din care e făcută. În acest caz împingerea manşonului
alunecător trebuie să se termine cu puţin înainte de bordura
manşonului (circa 2 mm distanţă de bordura fitingului)

Abb. 10-15 Îmbinarea ţevii RAUTHERM S cu manşon alunecător

- După utilizarea trusei, acesta trebuie curăţată şi unsă cu ulei.
- Trusa trebuie depozitată în loc uscat.
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10.8.7

Derularea montajului – realizarea unei îmbinări cu manşon alunecător cu trusa K10/12/14

1. Ţeava trebuie tăiată fără bravură cu foarfeca de tăiat ţeava REHAU .

2. Unealta trebuie adusă în poziţia de rezultat.

3. Introduceţi manşonului alunecător în unealtă , manşonul trebuie să fie introdus
cu partea interioară de prindere inainte.

4. Manşonul trebuie împins pe ţeava până se aude un zgomot în unealtă.

5. Maneta trebuie apasată şi trebuie să se astepte aproximativ
5 secunde în poziţia finală.
La nevoie reluaţi această procedură.
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6. Aduceţi unealta pe pozitia finală şi scoateţi ţeava lărgită.

7. Introduceţi fitingul pe ţeavă. După scurt timp acesta va rîmâne fixat pe
ţeavă (efectul de memorei).

8. Utilizaţi unealta pentru îmbinare, dar nu înclininaţi unealta.

9. Presaţi maneta încet, dar nu smucit.
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10.9

Îndepartarea îmbinărilor REHAU cu manşon alunecator

10.9.1

Îndepartarea legaturilor

AVERTIZARE
Pericol de leziuni prin taiere!
Manipularea incompetentă a foarfecii REHAU pentru ţevi poate
conduce la accidentarea, zdrobirea sau tăierea unui membru.

- elementul component ce a fost tăiat, se vae încălzi cu foenului cu
aer fierbinte
- la atingerea temperaturii de 135 C, se va putea îndepărta
manşonul alunecător

- respectarea distanţei de siguranţă din timpul manipulării foarfecii
- pentru îndepărtarea legăturilor se taie cu foarfeca respectiva
ţeavă la îmbinare

Abb. 10-17 Incălzirea îmbinării ce urmează a fi îndepărtată

Abb. 10-16 Indepărtarea părţilor componente

10.9.2

Încalzirea legaturii ce urmeaza a fi îndepartată

Abb. 10-18 Un astfel de procedeu nu este permis
AVERTIZARE
Pericol de leziuni prin taiere!
manipularea incompetentă a foenului cu aer fierbinte poate
duce la arsuri.
să se respecte instrucţiuni de utilizare ale foenului cu aer
fierbinte.

AVERTIZARE
Pericol de producere a pagubelor!
Prin încălzirea legăturii ce urmează a fi îndepărtată, toate legăturile
din partea componentă încălzită vor fi neetanşe.
Trebuie separată complet, de la componentele sistemului, respectiva
parte ce urmează să fie încălzită.
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10.9.3

Îndepărtarea manşonului alunecator

10.10

Detalii legate de tehnica REHAU de îmbinare a
manşoanelor alunecătoare

Indicaţii generale
AVERTIZARE
- îmbinare durabilă
Pericol de producere a pagubelor!
- este posibilă folosirea maşoanelor sub tencuieli şi în şapă fără a fi
Odată ce au fost presate, manşoanele alunecătoare şi bucăţile
nevoie de realizarea unei cutii de revizii ( conform DIN 18380)
de ţeavă, nu vor mai putea fi reutilizate.
- se poate realiza o etanşeizare cu inel"O"
- este permisă utilizarea doar a ftingurilor REHAU
Manşoanele alunecătoare şi bucăţile de ţeavă îndepărtate vor fi aruncate. - trebuie utilizate doar trusele REHAU RAUTOOL pentru realizarea
îmbinărilor cu manşoane alunecătoare

Ausgebundene Formteile können bei einwandfreiem Zustand wieder
verwendet werden.

Abb. 10-20 Îmbinarea cu manşon alunecător a ţeavii de căldură
REHAU nu asigură nici o garanţie pentru nerespectarea instrucţiunilor
RAUTHERM S de dimensiunile de 10-32
de manipulare ( de exemplu încălzirea îmbinărilor cu manşon
A Fitig
alunecătoar în starea de legătură cu restul sistemului)
B Manşon alunecător
C Canelură de siguranţă
D Deviz
- se scoate ţeava şi fitingurile
- se curăţă fitingul
- fitingul se poate reutiliza
- manşoanele alunecătoare şi bucăţile de ţeavă nu se reutilizează
- manşoanele alunecătoare desfăcute se aruncă impreună cu
bucăţile de ţeavă

Abb. 10-19 Indepărtarea manşoanele alunecătoare, aruncarea
manşoanele alunecătoare şi a bucăţilor de ţeavă
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